PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 11-K / PM.III-14 / AD / IV / 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

: Samsul Hadi.
: Kapten Ctp / 636586.
: Kaurwat Rohis.
: Bintaldam IX/Udayana.
: Banjar Negara, 09 Mei 1967.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13 Kepaon
Denpasar Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan
Penahanan Hakim Ketua
Nomor : TAP/08/PM.III-14/AD/IX/2016 tanggal 22
September 2016.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP02/A-02/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Memperhatikan :
1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari
Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/164/III/2016
tanggal 4 Maret 2016.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM / 11 / PM.III-14 / AD / IV / 2016 tanggal 4
April 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID / 11 / PM.III-14 / AD / IV / 2016 tanggal 4 April
2016.
c.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang perubahan
Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM / 15 / PM.III-14 / AD /
V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
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d.
Hakim Ketua Sidang tentang perubahan Hari Sidang
Nomor : TAPSID / 15 / PM.III-14 / AD / V / 2016 tanggal 3
Mei 2016.
4.
Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

:

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di 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 :
”Secara bersama-sama melakukan penipuan”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

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

: Penjara selama 1 (satu) Tahun 6
(enam) bulan.

- PidanaTambahan : Dipecat dari dinas militer.
c.

Mohon agar barang bukti berupa :
1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan
MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan
Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100
tentang transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi
Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA
BB PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada
PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto
copy bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari
Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp
Samsul Hadi.
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5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada I Gede Putu Arthika.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah
dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I
Gede Arya Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten
Ctp Samsul Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar
US $ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang
diterima oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara
Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407
tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang
dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren
tipe Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A
100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam
pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan
antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai
Pasar Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas
Pendapatan dan Pesedahan Agung Nomor :
973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah).
e.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara
tertulis pada tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2014 telah dibuat Nota
Kesepakatan/Memorandum Of Agrement yang dilakukan oleh
oleh Para Pihak ditandatangani diatas bermeterai cukup.
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- Bahwa Hermantoyo Adi Koesoemo, alamat Jl. Kebo Iwa
Gg. Belimbing No. 9 Denpasar Selatan selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
- Bahwa Ir. I Gede Putu Arthika, alamat Jl. Pertiwi II/18 xGatsu Barat, Kerobokan, Kuta Utara- Badung bertindak untuk
dan atas nama PT. Bariko Indo Raya sesuai kapasitasnya,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- Bahwa Samsul Hadi, alamat Asrama Prajaraksaka, Blok D13, Pemogan, Kecamatan Densel – Denpasar. Bertindak
untuk atas nama sendiri dalam kapasitasnya,
untuk
selanjutnya disebut SAKSI 1.
- Bahwa I Gede Arya Wiratma, Ph.D. alamat Jl. Nusa
Penida No. 21, Denpasar, bertindak atas nama sendiri dalam
kapasitasnya, untuk selanjutnya disebut SAKSI 2.
- Bahwa sejak menandatangani MOA (Memo-randum of
Agreement) pada tanggal 26 Mei 2014 hingga dilakukannya
perpanjangan MOA sebanyak 2 (dua) kali hingga sekarang
Saksi -1 ( Hermantoyo Adikoesoemo) belum pernah
menyetor dana Landing Account sebesar 3,5 Milyar sebagai
modal tidak bergerak (Equity) pada Rekening PT. Bariko
Indoraya di Bank BNI.
- Bahwa Sdr.
Hermantoyo
Adikoesoemo
(Saksi-1)
mengakui pada tanggal 28 Mei 2014 telah menyetor uang
sebesar 3,5 Milyar menggunakan Cek Nomor 05293901
melalui Mutiara Bank Denpasar ditransfer ke No. Rekening
2100.0001717782-100 atas nama Samsul Hadi sebagai
realisasi pembayaran pembelian sebidang tanah seluas
1.100 m2 yang terletak di daerah Tabanan dan dilakukan
dihadapan Notaris Putu Chandra, SH sesuai pilihan
Saksi-1 sebagaimana ternyata dalam perjanjian jual beli
(PPJB) Nomor 107, Surat Kuasa Nomor 108 dan Surat Kuasa
Nomor 109 sebagai legalitas keabsahannya.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.
52.500.000,- sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi-1 dan
terakhir Rp. 37.500.000,-. Uang tersebut diberikan oleh
Terdakwa karena kasihan Saksi-1 sedang mengalami sakit
dan pengobatannya dilakukan di Singapura.
- Bahwa sehubungan dengan fakta kasus penipuan dan
penggelapan tersebut,
Oditur Militer tidak dapat
membuktikan adanya transfer dana Landing Account sesuai
isi yang disepakati dalam MOA ke rekening PT. Bariko
Idoraya dihadapan persidangan, namun yang dibuktikan
dipersidangan justeru dana Rp 3,5 Milyar merupakan
pembayaran pembelian tanah dari Sdr. Hermantoyo kepada
Kapten Ctp Samsul Hadi NRP 636586 atas jual beli tanah
yang dilakukan dihadapan Pejabat Negara selaku Notaris,
dalam bentuk Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor : 107 dan
disertai Kuasa Nomor 108 dan Kuasa Nomor 109.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum dalam
persidangan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan
MEYAKINKAN sebagai melanggar ketentuan hukum dalam
Dakwaan Alternatif Kesatu, dan Dakwaan Alternatif Kedua.
Oleh karenanya adalah jauh dari rasa keadilan apabila
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Terdakwa dipersalahkan sebagaimana didakwakan dan di
tuntut pidana oleh Oditur Militer.
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, kami Terdakwa
dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia,
agar kiranya berkenan memutuskan :
1.
Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar
tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa.
2.
Menyatakan Terdakwa bebas dari
dakwaan dan tunutan hukum ( Vrijspraak ) ;

segala

3.
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Surat :

1)
Surat
Nota
Kesepakatan
MOA
(
Memorandum of Agreement) tertanggal 26 Mei
2014.
2)
3 (tiga) lembar foto copy rekening buku
tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 21000001717782-100 tentang transfer dana Rp.
3.500.000.000,dari
Sdr.
Hermantoyo
Adikoesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3)
1 (satu) lembar foto copy rekening HIT
Bunga BB Perusahaan dari Kapten Ctp Samsul
Hadi kepada PT. Bariko Indo Raya sebesar Rp.
3.500.000.000,- tanggal 28 Mei 2014
4)
2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank
dan foto copy bukti rekening Koran tentang
pengiriman
dana
dari
Sdr.
Hermantoyo
Adikoesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi
5)
1 (satu) lembar foto copy Giro Bank
Danamon tentang pengiriman dana dari Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo kepada Sdr. I Gede
Putu Arthika.
6)
9 (sembilan) lembar foto copy jaminan
sertifikat
tanah
dan
bangunan
nomor
22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. Gede Arya Wiratma
yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi
sehubungan peminjaman dana sebesar Rp.
1.000.000.000,7)
1 (satu) lembar foto copy tanda terima dana
sebesar US $ 15.000 yang diterima oleh Sdr. Ir
Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo tanggal 30 Mei 2014.
8)
Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28
Mei 2014 antara Samsul Hadi S.H. dengan Sdr.
Hermntoyo Adikoesoemo.
9)
Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 6407
tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi
yang dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada
Sdr. Hermantoyo Adi koesoemo.
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10)
1 (satu) lembar foto gambar HP Anroid
Smartfren tipe Andro Max ZIMEI 86270902605178
MEID A
100003F116ACA95 yang digunakan
untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa
dengan Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo tentang
pembahasan pengembalian dana sebesar Rp.
3.500.000.000,11)
5 (lima) halaman Transcript rekaman
pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan
pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,dan
12) Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014
tentang penerima-Setifikat,
tetap dilekatkan
didalam berkas.
b.
5.

Barang : Nihil

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Pledoi penasehat hukum Terdakwa ini
disampaikan, disertai harapan kiranya Bapak Majelis
Hakim Yang Mulia berkenan memenuhi permohonan
kami dan menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar
tidak
berwenang
mengadili
Terdakwa
serta
membebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Jawaban atas pembelaan (replik) dari Oditur Militer yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Bahwa keberatan tersebut telah disampaikan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa pada awal sidang dan telah
diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
melalui Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016
yang isinya menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa karena perkara Terdakwa perkara
pidana (bukan perkara perdata) sehingga Pengadilan Militer III14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa. Dengan
demikian Penasehat Hukum Terdakwa yang kembali
menyampaikan
materi
Eksepsi
dalam
pledoi
harus
dikesampingkan.
Bahwa
Penasehat
Hukum
Terdakwa
yang
mengungkapkan/ menghembuskan adanya rekayasa hukum
dan rekayasa fakta hukum dalam perkara Terdakwa, hal itu
sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada. Apakah tidak
sebaliknya
bahwa
pihak
yang
mengungkapkan/
menghembuskan adanya rekayasa hukum dan rekayasa fakta
hukum tersebut justeru sebagai pelaku rekayasa hukum dan
rekayasa fakta hukum alias lempar batu sembunyi tangan
dengan tujuan untuk mengaburkan fakta hukum persidangan
yang telah jelas dan terang serta gamblang terungkap terjadinya
tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2
dan Saksi-4.
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Bashwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menganggap
Terdakwa sebagai korban. Bagaimana mungkin Terdakwa
sebagai korban, bukankah sesuai Memorandum of Agreement/
MOA Terdakwa dan Saksi-2 yang mempunyai kewenangan
menandatangani spacement warkat bank PT Bariko Indoraya di
BNI 46 dalam pengeluarkan (pengambilan) uang landing
account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) yang disimpan di Rekening PT Bariko Indoraya di BNI
46 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 yang menguasai uang
tersebut dan bukankah uang tersebut sudah dikeluarkan/
diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta telah dinikmati ramairamai (bersama-sama) oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4,
termasuk juga uang sebesar U$ 15.000,- (lima belas ribu dollar
amerika).. Dengan demikian bukankah Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi-4 telah mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar U$
15.000,- (lima belas ribu dollar amerika) dari cerita adanya
proyek Tol Gilimanuk yang tidak ada tersebut sehingga uang
tersebut masih utuh dalam penguasaan Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi-4. Sedangkan Saksi-1 hanya dipegangi PPJB sertifikat
tanah yang nilainya hanya sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu
milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) padahal Saksi-1 telah
menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah rupiah) dan uang sebesar U$ 15.000,(lima belas ribu dollar amerika). Dengan demikian siapakah
yang menjadi korban dalam perkara ini Terdakwa atau Saksi-1
dan siapakah yang telah merekayasa hukum maupun fakta
hukum dalam perkara ini.
Bahwa benar berkas perkara pada berita acara
pemeriksaan tingkat penyidikan Saksi-1 saat itu masih berstatus
beragama kristen tetapi setelah itu Saksi-1 telah beralih/
berpindah agama menjadi islam sehingga status Saksi-1
menjadi beragama islam dan itu telah disampaikan oleh Saksi-1
di muka persidangan sehingga sebelum Saksi-1 memberikan
keterangan disumpah menurut agama islam.
Bahwa bukti Surat yang disampaikan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa tersebut sudah terdapat dalam berkas
perkara dan sudah tercantum dalam 12 (dua belas) bukti surat
yang telah diajukan oleh Oditur dalam persidangan dan sudah
tertuang dalam tuntutan Oditur Militer. Bukti Surat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Nomor 107, 108 dan 109
tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H. (Terdakwa)
dengan Sdr Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) justeru
sebagai alat bukti yang memperkuat adanya tindak pidana
penipuan melalui PPJB dan Saksi-1 masih beruntung baru
melakukan PPJB di Notaris yang bukan PPAT dan belum
melakukan Akta Jual Beli Tanah di Pejabat Pembuat Akta
Tanah/PPAT sebagai pejabat negara yang berwenang khusus
membuat Akta Jual Beli Tanah, hal itu belum dilakukan oleh
Saksi-1 karena Saksi-1 kemudian mengetahui dan menyadari
bahwa dirinya telah terjebak dalam scenario penipuan
sistematis melalui kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa
bersama Saksi-2 dan Saksi-4 terhadap Saksi-1 (tiga melawan
satu) dengan modus adanya proyek jalan Tol GilimanukTabanan, nilai kontrak proyek, fasilitas kredit bank luar negeri,
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butuh dana landing account, butuh dana pra operasional, dibuat
MOA, dibuat PPJB, Saksi-1 dijanjikan keuntungan besar hingga
akhirnya
Saksi-1
menyerahkan
uang
sebesar
Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar
U$ 15.000 (lima belas ribu dollar).
Bahwa Bukti Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara
Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr Hermantoyo Adikoesoemo
hanya merupakan bagian kecil dari bukti surat yang berjumlah
12 (dua belas) bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer
dalam persidangan dan bukti surat berupa PPJB bukan
merupakan alat bukti yang berdiri sendiri tetapi dalam perkara
ini masih banyak alat bukti lain yaitu, keterangan Saksi,
keterangan Terdakwa dan petunjuk serta alat bukti surat-surat
lain yang saling berhubungan sehingga telah menjadikan jelas
dan terang serta gamblang tentang terjadinya tindak pidana
penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4
terhadap Saksi-1.
Bahwa Kami sangat tidak sependapat dengan alasan dan
fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
dalam Pledoi dan Kami tetap pada tuntutan yang Kami susun
berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun demikian Kami
akan mempertegas kembali pembuktian unsur-unsur tindak
pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi-4 sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan sehingga
semakin jelas dan terang serta gamblang bagaimana tindak
pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi-4 terjadi.
Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa faktafakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami
tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan
kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis 1 September
2016 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14
Denpasar MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN Penasehat
Hukum Terdakwa.
4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer (duplik) yang
pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
Bahwa seluruh dalil atau argumen Oditur Militer dalam
Replieknya,
TIDAK BENAR,
malahan dengan seluruh
penjelasan dalam Dupliek ini semakin menambah keyakinan
kami bahwa tuntutan Oditur Militer adalah salah alamat ( error in
persona ) dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan oleh
Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian kami, Penasehat
Hukum Terdakwa, bertetap pada dalil-dalil atau argumentasi
kami dalam Pledooi dan selanjutnya kami mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia, membebaskan Terdakwa dari segala
dakwaan dan tuntutan hukum.
5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan
persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
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Sampai saat ini Terdakwa merasa tidak pernah melakukan
tindak pidana penipuan.
Terdakwa bersama Istrinya telah sepakat untuk menjual
sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan.
Terdakwa Merasa tidak bersalah dan putusan yang seadiladilnya.
Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu
Arthika dan Sdr. I Gede Arya Wiratma Ph.D (keduanya dibawah
kewenangan peradilan umum) pada waktu-waktu dan ditempattempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari
tahun 2000 empat belas s.d. bulan Mei tahun 2000 empat belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Kantor
Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing No. 9 Kota Denpasar, di Restoran Tekko Renon Kota
Denpasar, di Kantor Bank Mutiara Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di
Kantor Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar, di
PT. Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Kota Denpasar
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah
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 yang dilakukan secara bersama sama”:
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987
melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Prada NRP 636586. Pada tahun 1988 mengikuti
pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Disbital. Pada tahun
1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan
pangkat Letda Ctp selanjutnya di tugaskan di Topdam IX/Udayana.
Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian
diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
b.
Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal
dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di
Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar dalam
hubungan rekan bisnis/usaha yaitu Terdakwa sebagai personel
Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad Kodam
IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang
dikembangkan oleh Saksi-1 di wilayah Denpasar. Selanjutnya sejak
bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan Saksi-1
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dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke
Puskopad Kodam IX/Udayana. Sedangkan Terdakwa kenal dengan
Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di
rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon
Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama
Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr Hermanto dan saksi-3 datang
ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede
Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah
Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar
Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan
Saksi-2 sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisaris pada
PT Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pertiwi Gatot
Subroto Barat Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan
Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 dan saksi-3. Selanjutnya Terdakwa
dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di
rumah Terdakwa.
c.
Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke
rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon
Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan saksi-3
bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan
jaln Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko
Indoraya. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada
Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman
(sponsor) untuk kegiatan pembangunan proyek jalan Tol GilimanukTabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada
Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang bisa
memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (fee).
d.
Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3
yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya pergi ke
rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Denpasar
Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3
bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp.
7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-3 juga bercerita
kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan
fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya
memiliki dana Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan
di rekening PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (fee)
oleh Saksi-2 selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima
belas persen) dari total pinjaman tersebut. Mendapat tawaran
tersebut Terdakwa tertarik untuk mencarikan orang yang mau
memberi pinjaman lalu menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa
Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr.
Hermntoyo
Adikoesoemo
(Saksi-1)
mudah-mudahan
yang
bersangkutan mau memberi pinjaman.
e.
Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa
bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang
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beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar.
Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama
Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan
oleh PT Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp.
7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga
bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar
Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT
Bariko Indoraya memiliki dana landing Account (Modal tetap atau
Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) di Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko
Indoraya belum memiliki dana landing Account, PT Bariko Indoraya
ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya
Terdakwa dan saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar cerita dan
tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan
belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus
dipikirkan secara matang.
f.
Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi endirian
menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1
selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan
Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT Bariko Indoraya yang belum
mendapatkan orang yang mau memnberikan pinjaman untuk dana
Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya
kepada Terdakwa dengan mengatakan “Masih jalan nggak rencana
proyeknya” dijawab oleh Terdakwa “Masih jalan, orang yang mau
dukung banyak”, kemudian Saksi-1 berkata “Bulsit! Nonsen ada
orang yang mau ngasih uang milyaran”, kemudian Terdakwa berkata
“Yang bilang nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau
karena dari rekan-rekan Pak ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau
menjadi sponsor”, dijawab oleh Saksi-1” Silakansaja, kalau bisa
ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini uang besar”, dijawab
oleh Terdakwa “Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena
yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan”, dijawab oleh
saksi-1 “Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan dijawab
oleh Terdakwa “Ya silakan”.
g.
Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak
Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya dan saksi-3 sebagai
Komisaris PT Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko
Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol GilimanukTabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan
tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar saksi-1 percaya
tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan
yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah
bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1,
selanjutnya Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 bercertia kembali kepada
Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan
yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3
saat datang ke rumah Saksi-1.setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT
Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek
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pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan akan dikerjakan oleh PT
Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada saksi-1 bahwa proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya
sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan
dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank
Laur Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana
Landung Account (Modal Tetap atau Equity) sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di
Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya
belum memiliki dana Landing Account PT Bariko Indoraya mencari
orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2
dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada saksi-1 agar mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Selain membicarakan
tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1
untuk dana Landing Account dalam pertemuan tersebut juga
dibicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman
sebesar US $ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada Saksi-1 untuk
penunjang kegiatan terkait penempatan dana Landing Account
tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan
meminta kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar US $
15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.
h.
Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari
Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih
mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut uang yang cukup
banyak
selanjutnya
dalam
pertemuan
tersebut
Saksi-1
menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan
kepada Saksi-1 jika Saksi-1 memberi pinjaman kepada PT Bariko
Indoraya. Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan
Saksi-3 selaku Direksi PT bariko Indoraya menyatakan tidak memiliki
jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi-1 yaitu berupa
sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter
persegi) yang berada di Tabanan dan akan dibuat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1 jika
Saksi-1 mau memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya.
Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan
keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank
Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya
bersama-sama Saksi-2 guna saling control dan mengamankan
pinjaman yang akan diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan
jaminan keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada
Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar
US $ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.
i.
Bahwa menindaklanjuti kesediaanSaksi-1 yang akan
memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dan sebesar US $ 15.000 (lima belas ribu dollar)
kepada PT Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014
diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing No. 9 Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1,
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Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk
memastikan pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan
sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian
pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan
tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA)
tanggal 26 Mei 2014 ditandatngani oleh Saksi-1 sebagai pihak
pertama, Saksi-2 (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak
kedua sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai
Saksi yang isinya sebagai berikut :
1) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagi modal
tidak bergerak (equity) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk
ikut bertandatangan pada specimen warkat Bank Saksi-2
selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila
telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh
dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk
Terdakwa (Kapten Ctp Samsul Hadi) ikut menandatangani
specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau
mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
2) Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia
memberikan dananya sebesar US.$. 15.000,- (lima belas ribu
dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam
usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
3) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan
diperlukannya “equaity” Saksi-1 akan mendapat kompensasi
dana senilai US.$. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu
dollar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US.$.
140.000,- (seratus empat puluh dollar Amerika) untuk Saksi-1
dan US.$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk
Terdakwa.
4) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
5) Apabila saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan Kalender
tidak memperoleh hasil, maka saksi-2 selain mengembalikan
secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membyar
bunga 1.5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
j.
Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA
yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang
pinjaman oelh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya melalui Rekening
Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang
jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas
1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB
untuk dipegang kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan
bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada
tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB
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di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jl. Kepundung
Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat
berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1
atas pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak
pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah
tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah
tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh
Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.
k.
Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga
tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke bank Mutiara di
Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar
selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas uang
Saksi-1 yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya lalu
Terdakwa membuka rekening tabungan di bank Mutiara guna
menerima transfer uang dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat
rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 menstransfer uang milik
Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 No. 2100-0000260766001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di bank
Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga
Terdakwa langsung mentransfer lagi uang milik Saksi-1 dari rekening
milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT Bariko Indoraya di
Bank BNI 46 No. 2942952976 a.n. Ir. I gede Putu Arthika (Saksi-2)
selaku Direktur PT Bariko Indoraya tetapi menstransfer uang milik
Saksi-1 tersebut ke rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1
paling percaya kepada Terdakwa dan dalam pemberian pinjaman
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh
saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan
memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3
tidak ada sehingga dalam pemberian pinjaman dari Saksi-1 kepada
PT Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.
l.
Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 pada
tanggal 28 mei 2014 kepada PT Bariko Indoraya melalui Terdakwa,
selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang
untuk yang kedua sebesar USD $ 10.000,- (sepuluh ribu dolar) dari
Rekening Tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil oleh Saksi2 di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar
sedangkan penyerahan uang yang sebesar USD $ 5.000,- (lima ribu
dolar) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jl.
Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar. Penyerahan
uang pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan
sebesar US $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) merupakan bentuk
kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan
berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama
oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan
bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai dana Landing
Account dan uang sebesar US $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan
digunakan sebagai dana penunjang Landing Account sesuai MOA
yang telah disepakati bersama tersebut.
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m.
Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana
Landing Account dan menyerahkan uang sebesar USD $ 15.000,(lima belas ribu dolar) sebagai penunjang dana Landing Account
kepada PT Bariko Indoraya serta MOA berjalan satu bulan Saksi-1
diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang
ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata
fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,(tujuh trilyun rupiah) tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar
Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan
selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3
agar mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas
ribu dolar) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Tetapi terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 belum mau
mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan
perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 s.d.
26 Juli 2014 dan Saksi-1 menyetujui. Pada saat perpanjangan MOA
tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan saksi-3 serta
Saksi-1.sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di
bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang
perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa,
Saksi-2 dan saksi-3 serta saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda
tangan).
n.
Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan
saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko
Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2
ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh
karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa
berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan maka Saksi-1 meminta
kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan
dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA
selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s.d. 26 Agustus
2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata
fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena
fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan MOA telah
diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang
kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri yang pernah
dikatakan oleh Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1
meminta kepada Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 agar
mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjamkan. Tetapi
Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan
meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga
bulan Nopember 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA
Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan
Agustus 2014 dan September 2014 langsung oleh Terdakwa kepada
Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan
Oktober 2014 dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di
rumah Terdakwa dan bunga untuk bulan Nopember 2014 hanya
diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.
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o.
Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua
yang diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang
proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu
juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untu proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada.
Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan saksi-2
maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi terdakwa dan
saksi-2 maupun saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan
menutup nutupi tentang keberadaan uang yang telah Saksi-1
serahkan kepada PT Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3
Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3
secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui Saksi-1 guna
menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya
Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut,Saksi-3
menjanjikan akan menyelesaikan/mengembalikan dana mili Saksi-1
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan
uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan
dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari
2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan
dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.
p.
Bahwa pada tanggal 26 februari 2015 Saksi-1 bersama
karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr Enggal Sutrisno alias Yongki
(Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama
Prajaraksaka Blok D-13 Kepaon untuk menanyakan tentang
penyelesaian uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) yang dijadikan landing Account di rekening PT
Bariko Indoraya dan uang Saksi-1 sebesar USD $ 15.000,- (lima
belas ribu dolar) yang digunakan sebagai penunjang dana Landing
Account. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan
dana Landing Account milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana
Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil
oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari rekening PT Bariko Indoraya di
bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana Landing Account
tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2
sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus
sertifikat milik rumah Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain.
Begitu juga terhadap uang Saksi-1 sebesar USD $ 15.000,- (lima
belas ribu dolar) sebagai dana penunjang Landing Account yang
telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya telah habis
dipakai untu kepentingan pribadi Saksi-2.
q.
Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan
Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia memberikan
pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) sebagai dana Landing Account dalam proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan
imbalan jasa (fee) 15 % dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada
Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 dan ditindaklanjuti
dengan pembicaraan oleh terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 dengan
Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia memberikan
pinjaman dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan
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tentang penjualan tanah seluas 1100 m2 di Tabanan kepada Saksi-1.
Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya
Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan
pinjaman dan meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 yang
dipinjamkan terjamin akan kembali sesuai perjanjian sebagimana
tertuang dalam MOA.
r.
Bahwa perjanjian sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26
Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang dari awalnya
hanya satu bulan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 meminta
kepada Saksi-1 untuk diadakan lagi perpanjangan MOA hinga
berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 x (lima kali) dan dalam
setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 diberi bunga sebesar
Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
pemberian bunga terakhir pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp.
37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga
akhirnya Saksi-1 tidak diberi lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas.
Permintaan adanya perpanjangan MOA oleh terdakwa, saksi-2
maupun Saksi-3 dimaksudkan hanya untuk mengulur-ulur waktu
supaya saksi-1 tetap yakin adanya pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan padahal sejak awal proyek pembangunan jalan
Tol Gilimanuk-Tabanan dan fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri
tidak ada dan hingga sekarang juga tidak pernah ada.
s.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3
tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu karena proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk tidak ada, fasilitas kredit Bank
Luar Negeri juga tidak ada akibatnya Saksi-1 mengalami kerugian
uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
dan sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar). Uang milik Saksi1 tersebut sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari
Terdakwa maupun dari Saksi-2 dan Saksi-3. Walaupun Saksi-1 telah
beberapa kali meminta penjelasan dari Terdakwa dan saksi-2
maupun saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh
karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-1,
selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana
sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda bali untuk
diproses sesuai hukum yang berlaku.
Atau
Kedua

:

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu
Arthika dan Sdr. I gede Arya Wiratma Ph.D (keduanya dibawah
kewenangan peradilan umum) pada waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan mei tahun 2000
empat belas s.d. bulan September tahun 2000 empat belas
bertempat di Kantor BNI 46 Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara
Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di Kantor Bank Danamon Cabang
Gunung Agung Kota Denpasar, di PT Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi
Gatot Subroto Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang termasuk wewenang 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
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adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”.
Dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987
melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Prada NRP 636586. Pada tahun 1988 mengikuti
pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Disbital. Pada tahun
1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan
pangkat Letda Ctp selanjutnya di tugaskan di Topdam IX/Udayana.
Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian
diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
b.
Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal
dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di
Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar dalam
hubungan rekan bisnis/usaha yaitu Terdakwa sebagai personel
Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad Kodam
IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang
dikembangkan oleh Saksi-1 di wilayah Denpasar. Selanjutnya sejak
bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan Saksi-1
dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke
Puskopad Kodam IX/Udayana. Sedangkan Terdakwa kenal dengan
Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di
rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon
Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama
Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr Hermanto dan saksi-3 datang
ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede
Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah
Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar
Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan
Saksi-2 sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisaris pada
PT Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pertiwi Gatot
Subroto Barat Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan
Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 dan saksi-3. Selanjutnya Terdakwa
dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di
rumah Terdakwa.
c.
Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke
rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon
Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan saksi-3
bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan
jaln Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko
Indoraya. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada
Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman
(sponsor) untuk kegiatan pembangunan proyek jalan Tol GilimanukTabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada
Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang bisa
memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (fee).
d.
Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3
yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya pergi ke
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rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Denpasar
Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3
bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp.
7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-3 juga bercerita
kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan
fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya
memiliki dana Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan
di rekening PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (fee)
oleh Saksi-2 selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima
belas persen) dari total pinjaman tersebut. Mendapat tawaran
tersebut Terdakwa tertarik untuk mencarikan orang yang mau
memberi pinjaman lalu menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa
Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr.
Hermntoyo
Adikoesoemo
(Saksi-1)
mudah-mudahan
yang
bersangkutan mau memberi pinjaman.
e.
Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa
bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang
beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar.
Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama
Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan
oleh PT Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp.
7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga
bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar
Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT
Bariko Indoraya memiliki dana landing Account (Modal tetap atau
Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) di Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko
Indoraya belum memiliki dana landing Account, PT Bariko Indoraya
ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya
Terdakwa dan saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar cerita dan
tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan
belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus
dipikirkan secara matang.
f.
Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi endirian
menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1
selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan
Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT Bariko Indoraya yang belum
mendapatkan orang yang mau memnberikan pinjaman untuk dana
Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya
kepada Terdakwa dengan mengatakan “Masih jalan nggak rencana
proyeknya” dijawab oleh Terdakwa “Masih jalan, orang yang mau
dukung banyak”, kemudian Saksi-1 berkata “Bulsit! Nonsen ada
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orang yang mau ngasih uang milyaran”, kemudian Terdakwa berkata
“Yang bilang nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau
karena dari rekan-rekan Pak ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau
menjadi sponsor”, dijawab oleh Saksi-1” Silakansaja, kalau bisa
ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini uang besar”, dijawab
oleh Terdakwa “Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena
yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan”, dijawab oleh
saksi-1 “Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan dijawab
oleh Terdakwa “Ya silakan”.
g.
Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak
Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya dan saksi-3 sebagai
Komisaris PT Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko
Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol GilimanukTabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan
tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar saksi-1 percaya
tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan
yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah
bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1,
selanjutnya Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 bercertia kembali kepada
Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan
yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3
saat datang ke rumah Saksi-1.setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT
Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan akan dikerjakan oleh PT
Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol
Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh
trilyun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada saksi-1 bahwa proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya
sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan
dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank
Laur Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana
Landung Account (Modal Tetap atau Equity) sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di
Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya
belum memiliki dana Landing Account PT Bariko Indoraya mencari
orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2
dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada saksi-1 agar mau
memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Selain membicarakan
tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1
untuk dana Landing Account dalam pertemuan tersebut juga
dibicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman
sebesar US $ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada Saksi-1 untuk
penunjang kegiatan terkait penempatan dana Landing Account
tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan
meminta kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar US $
15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.
h.
Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari
Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih
mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut uang yang cukup
banyak
selanjutnya
dalam
pertemuan
tersebut
Saksi-1
menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan
kepada Saksi-1 jika Saksi-1 memberi pinjaman kepada PT Bariko
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Indoraya. Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan
Saksi-3 selaku Direksi PT bariko Indoraya menyatakan tidak memiliki
jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi-1 yaitu berupa
sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter
persegi) yang berada di Tabanan dan akan dibuat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1 jika
Saksi-1 mau memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya.
Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan
keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank
Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya
bersama-sama Saksi-2 guna saling control dan mengamankan
pinjaman yang akan diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan
jaminan keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada
Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar
US $ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.
i.
Bahwa menindaklanjuti kesediaanSaksi-1 yang akan
memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dan sebesar US $ 15.000 (lima belas ribu dollar)
kepada PT Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014
diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing No. 9 Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1,
Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk
memastikan pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan
sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian
pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan
tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA)
tanggal 26 Mei 2014 ditandatngani oleh Saksi-1 sebagai pihak
pertama, Saksi-2 (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak
kedua sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai
Saksi yang isinya sebagai berikut :
1) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagi modal
tidak bergerak (equity) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk
ikut bertandatangan pada specimen warkat Bank Saksi-2
selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila
telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh
dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk
Terdakwa (Kapten Ctp Samsul Hadi) ikut menandatangani
specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau
mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
2) Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia
memberikan dananya sebesar US.$. 15.000,- (lima belas ribu
dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam
usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
3) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan
diperlukannya “equaity” Saksi-1 akan mendapat kompensasi
dana senilai US.$. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu
dollar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US.$.
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140.000,- (seratus empat puluh dollar Amerika) untuk Saksi-1
dan US.$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk
Terdakwa.
4) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
5) Apabila saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan Kalender
tidak memperoleh hasil, maka saksi-2 selain mengembalikan
secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membyar
bunga 1.5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
j.
Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA
yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang
pinjaman oelh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya melalui Rekening
Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang
jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas
1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB
untuk dipegang kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan
bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada
tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB
di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jl. Kepundung
Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat
berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1
atas pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak
pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah
tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah
tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh
Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.
k.
Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga
tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke bank Mutiara di
Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar
selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas uang
Saksi-1 yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya lalu
Terdakwa membuka rekening tabungan di bank Mutiara guna
menerima transfer uang dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat
rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 menstransfer uang milik
Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 No. 2100-0000260766001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di bank
Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga
Terdakwa langsung mentransfer lagi uang milik Saksi-1 dari rekening
milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT Bariko Indoraya di
Bank BNI 46 No. 2942952976 a.n. Ir. I gede Putu Arthika (Saksi-2)
selaku Direktur PT Bariko Indoraya tetapi menstransfer uang milik
Saksi-1 tersebut ke rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1
paling percaya kepada Terdakwa dan dalam pemberian pinjaman
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh
saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan
memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3
tidak ada sehingga dalam pemberian pinjaman dari Saksi-1 kepada
PT Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.
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l.
Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 pada
tanggal 28 mei 2014 kepada PT Bariko Indoraya melalui Terdakwa,
selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang
untuk yang kedua sebesar USD $ 10.000,- (sepuluh ribu dolar) dari
Rekening Tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil oleh Saksi2 di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar
sedangkan penyerahan uang yang sebesar USD $ 5.000,- (lima ribu
dolar) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jl.
Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar. Penyerahan
uang pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan
sebesar US $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) merupakan bentuk
kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan
berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama
oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan
bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai dana Landing
Account dan uang sebesar US $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan
digunakan sebagai dana penunjang Landing Account sesuai MOA
yang telah disepakati bersama tersebut.
m.
Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana
Landing Account dan menyerahkan uang sebesar USD $ 15.000,(lima belas ribu dolar) sebagai penunjang dana Landing Account
kepada PT Bariko Indoraya serta MOA berjalan satu bulan Saksi-1
diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang
ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata
fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,(tujuh trilyun rupiah) tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar
Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan
selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3
agar mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas
ribu dolar) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko
Indoraya. Tetapi terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 belum mau
mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan
perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 s.d.
26 Juli 2014 dan Saksi-1 menyetujui. Pada saat perpanjangan MOA
tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan saksi-3 serta
Saksi-1.sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di
bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang
perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa,
Saksi-2 dan saksi-3 serta saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda
tangan).
n.
Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan
saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko
Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2
ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh
karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa
berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan maka Saksi-1 meminta
kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan
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dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA
selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s.d. 26 Agustus
2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata
fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena
fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan MOA telah
diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang
kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri yang pernah
dikatakan oleh Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1
meminta kepada Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 agar
mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjamkan. Tetapi
Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan
meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga
bulan Nopember 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA
Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan
Agustus 2014 dan September 2014 langsung oleh Terdakwa kepada
Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan
Oktober 2014 dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di
rumah Terdakwa dan bunga untuk bulan Nopember 2014 hanya
diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.
o.
Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua
yang diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang
proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu
juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untu proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada.
Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan saksi-2
maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi terdakwa dan
saksi-2 maupun saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan
menutup nutupi tentang keberadaan uang yang telah Saksi-1
serahkan kepada PT Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3
Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3
secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui Saksi-1 guna
menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya
Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut,Saksi-3
menjanjikan akan menyelesaikan/mengembalikan dana mili Saksi-1
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan
uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan
dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari
2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan
dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.
p.
Bahwa pada tanggal 26 februari 2015 Saksi-1 bersama
karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr Enggal Sutrisno alias Yongki
(Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama
Prajaraksaka Blok D-13 Kepaon untuk menanyakan tentang
penyelesaian uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) yang dijadikan landing Account di rekening PT
Bariko Indoraya dan uang Saksi-1 sebesar USD $ 15.000,- (lima
belas ribu dolar) yang digunakan sebagai penunjang dana Landing
Account. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan
dana Landing Account milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana
Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil
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oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari rekening PT Bariko Indoraya di
bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana Landing Account
tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2
sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus
sertifikat milik rumah Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain.
q.
Bahwa sesuai MOA uang milik Saksi-1 sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang
diserahkan/dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya
sebagai dana Landing Account tersebut tidak dapat dipergunakan
untuk keperluan lain selain hanya sebagai modal tidak bergerak
(Equity) di rekening PT Bariko Indoraya. Sebelum ada fasilitas kredit
dari bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun
rupiah) kepada PT Bariko Indoraya untuk pembiayaan proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan, maka dana Landing
Account tersebut tidak dapat dikeluarkan/dicairkan dan Pencairan
dana landing Account tersebut sesuai MOA harus diketahui dan
dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2.
Namun kenyataannya fasilitas kredit dari bank Luar negeri tidak
pernah ada justru dana landing Account sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) diambil/dicairkan oleh Terdakwa
bersama Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-1. Dana Landing
Account Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan
digunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi-2 sedangkan
sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan
oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3. Begitu juga uang
milik Saksi-1 sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang
diserahkan/dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya sesuai MOA
penggunaan uang tersebut hanya sebagai penunjang Landing
Account telah habis digunakan untuk kepentingan lain oleh Saksi-2
tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.
r.
Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan
Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia memberikan
pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) sebagai dana Landing Account dalam proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan
imbalan jasa (fee) 15 % dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada
Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 dan ditindaklanjuti
dengan pembicaraan oleh terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 dengan
Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia memberikan
pinjaman dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan
tentang penjualan tanah seluas 1100 m2 di Tabanan kepada Saksi-1.
Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya
Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan
pinjaman dan meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 yang
dipinjamkan terjamin akan kembali sesuai perjanjian sebagimana
tertuang dalam MOA.
s.
Bahwa kesepakatan sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal
26 Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang dari awalnya
hanya satu bulan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 meminta
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kepada Saksi-1 untuk diadakan lagi perpanjangan MOA hinga
berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 x (lima kali) dan dalam
setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 diberi bunga sebesar
Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
pemberian bunga terakhir pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp.
37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga
akhirnya Saksi-1 tidak diberi lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas.
Permintaan adanya perpanjangan MOA karena isi MOA belum dapat
dipenuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 yaitu tidak bisa
mengembalikan uang saksi-1 karena telah habis digunakan untuk
kepentingan lain oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan
seijin Saksi-1.
t.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3
tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu karena proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk tidak ada, fasilitas kredit Bank
Luar Negeri juga tidak ada akibatnya Saksi-1 mengalami kerugian
uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
dan sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar). Uang milik Saksi1 tersebut sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari
Terdakwa maupun dari Saksi-2 dan Saksi-3. Walaupun Saksi-1 telah
beberapa kali meminta penjelasan dari Terdakwa dan saksi-2
maupun saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh
karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-1,
selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana
sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda bali untuk
diproses sesuai hukum yang berlaku.
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 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Atau

Kedua
Menimbang

Menimbang

Menimbang

:

:

: Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

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

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh
Penasehat Hukum Mayor Chk Intwiaji, S.H. NRP 547970 dengan
kawan-kawan, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam
IX/Udayana Nomor Sprin/248/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal
12 Oktober 2015.
:
Bahwa
dipersidangan
Terdakwa
menyatakan
akan
mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 di depan
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
a.
Bahwa menurut logika hukum, karena Oditur Militer fokus
pada hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan penyidik
sebagaimana tertuang dalam “Berkas Perkara Nomor : BP-
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02/A-02/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 “, padahal
substansi masalah termasuk sekalian bukti yang ada adalah
merupakan perkara perdata murni, sehingga terkait tindak
pidana penipuan dan/Atau tindak pidana penggelapan yang
ditujukan kepada diri Kapten Ctp Samsul hadi NRp636586
adalah salah alamat (Error in persona) dalam menentukan
yustisiabel peradilan, sehingga secara kasuistis Pengadilan
Militer III-14 Denpasar tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara Tersangka/Terdakwa, bertumpu pada :
1)
Substansi
masalah
adalah
Rencana
Kerjasama yang baru didahului dengan pembuatan
MOA, artinya bentuk Kerjasama dimaksud belum
mengikat kepada Para Pihak, dan bentuk kerjasama
demikian secara hukum adalah masuk ranah perdata
murni;
2)
Terkait Obyek adalah jual beli tanah yang
dibuat dihadapan pejabat negara yang berwenang
Notaris I Putu Chandra dalam Perjanjian nomor : 107
antara Penjual dengan Pembeli dan telah dilakukan
pembayaran lunas sehingga terjadi levering alah hak
berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 6407 atas nama
pemegang hak Samsul hadi (penjual) kepada Sdr.
Hermantoyo Hadikoesumo (pembeli). Terkait obyek
ini adalah menupakan jual beli murni dan tidak ada
kaitannya dengan MOA;
3)
Bukti uang senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan hasil
pembayaran jual beli sebidang tanah antara Kapten
Ctp Samsul Hadi (penjual) dan Sdr. Hermantoyo
Hadikoesumo (pembeli); dan
4)
Adanya cipta kondisi dan rekayasa fakta
hukum, jual beli tanah yang menjadi pokok obyek
tidak dibahas dalam pemeriksaan.
Mendasari empat permasalahan di atas, kiranya
menjadi jelas dan terang benderang bahwa Pengadilan
Militer III-14 Denpasar tidak mungkin akan memeriksa dan
mengadili perkara yang diamsud karena salah alamat (Error
in persona) bukan kewenangannya, dan bilamana tetap
dilaksanakan maka Pengadilan Militer III-14 telah tidak
menerapkan hukum sebagaimana harus diturut menurut
hukum dan sekaligus membawa pada pengertian adanya
rekayasa hukum.
b.
Bahwa mencermati penyajian uraian yuridis terpapar
di atas kiranya menjadi jelas dan gamblang serta terang
benderang
bahwa
pemeriksaan
terhadap
Tersangka/Terdakwa tidak dilakukan secara cermat dan
teliti oleh penyidik (POM) telah mengabaikan dan atau
melanggar ketentuan Pasal 108 ayat (2) UU Nomor 31
Tahun 1997 dan Pasal 95 ayat (1) huruf b UU Nomor 31
Tahun 1997 yang oleh karenanya membawa konsekuensi
logis Berkas perkara Nomor : BP-02/A-02/X/2015 tertanggal
23 Oktober 2015 dari Penyidik Denpom IX/3 Denpasar A.n.
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Kapten Ctp Samsul Hadi NRP 636586 Kaurwat Rohis
dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karena merupakan
perkara perdata murni (sipil), oleh karenanya dakwaan
yang diajukan oleh oditur Militer seatutnya menjadi gugur.
Bahwa berdasarkan uraian terpapar tersebut di atas,
kami berkesimpulan bahwa dakwaan yang diajukan oleh
Oditur Militer adalah salah alamat (Erro in persona) dan
tidak berdasar hukum, oleh karena itu menjadi konsekuensi
logis bagi kami selaku penasihat hukum Terdakwa mohon
kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa, menyatakan :
1.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk
menerima Eksepsi.
2.
Pengadilan
Militer
III-14
Denpasar
menyatakan tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa.
3.
Menolak Dakwaan Oditur Militer dan
menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan
(Vrijspraak);
4.
Memulihkan
hak
kemampuan,
kedudukan
martabatnya;
Menimbang

:

Terdakwa
dan
harkat

dalam
serta

Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas
Oditur Militer memberikan tanggapan yang dibacakan pada hari
Kamis tanggal 2 Juni 2016 di depan Pengadilan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Setelah menelaah alasan dasar yang dikemukakan oleh
penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kami tidak sependapat
dengan isi eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
Oditur Militer menyusun surat Dakwaan telah mendasari
ketentuan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997 sehingga tidak
berdasar dan tidak beralasan jika Penasihat Hukum Terdakwa
menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Dakwaan Oditur tidak
dapat diterima serta menyatakan Dakwaan harus dibatalkan
padahal Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa adalah telah menyangkut pokok perkara yang jelas-jelas
tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Undang-undang Nomor
31 tahun 1997 oleh karena itu Eksepsi Penasihat Terdakwa tersebut
harus ditolak.
Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan
atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan
undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh
terhadap Dakwaan Oditur karena Dakwaan Oditur telah disusun
berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu
mohon kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak Eksepsi
Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan
terhadap perkara Terdakwa.
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Menimbang

:

Bahwa setelah mendengar Eksepsi dari Penasihat Hukum
Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer III-14 Denpasar di lain
pihak dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi yang
mendukung pendapat masing-masing sehingga timbul perbedaan
pendapat tentang penilaian sah tidaknya Surat Dakwaan, untuk itu
Majelis Hakim pada pokoknya mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
- Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat dakwaan telah
mendasari ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU
Nomor 31 tahun 1997., tentang syarat formil dan materiil suatu
perkara.
- Bahwa pada dasarnya MOA dan Perjanjian Jual Beli Tanah
yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan sebagai bagian
atau salah satu rangkaian perbuatan yang telah dilakukan
Terdakwa, sehingga merugikan saksi-1(sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo), hal itu sudah menyangkut masalah pokok
perkara, oleh karenanya majelis tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum Terdakwa dan Eksespsi Penasehat Hukum
dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak.
- Bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Penasehat
Hukum Terdakwa ditolak, maka Surat Dakwaan Oditur Militer
III-14 Denpasar Nomor : Sdak/10/III/2016 tanggal 29 Maret
2016 dinyatakan sah dan dapat diterima serta siding
pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang

:

Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut serta atas Tanggapan dari Oditur Militer
terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
telah memutus dengan putusan Sela Nomor : 11-K/PM.III14/AD/IV/2016 tanggal 7 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1.
Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Intwiaji, S.H
Mayor Chk NRP 547970 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2.
Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III -14 Denpasar
Nomor : Sdak/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 sah dan dapat
diterima.
3.
Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
dilanjutkan.

Menimbang

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

: Hermantoyo Adikoesoemo.
: Malang, 26 Juli 1966.
: Swasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Gading pantai 2-B RT. 004/005 Ksli Judan
Mulyorejo Surabaya. Berdomisili di Jalan
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Gunung Patas I Nomor 9 X Padang Sambian
Denpasar.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember
2013 di kantor Saksi di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing
Nomor 9X Denpasar yang dikenalkan oleh Sdr. Lucky Suplier
Puskopad Kodam IX/Udayana dari Malang, dimana Saksi memiliki
usaha di bidang distributor air mineral merk Oxy sedangkan
Terdakwa bertugas di Puskopad Kodam IX/Udayana.
2.
Bahwa setelah perkenalan tersebut sekira bulan Januari
2014 Terdakwa masuk menjadi member air Oxy sehingga antara
Saksi dan terdakwa memiliki hubungan dalam usaha pendistribusian
air mineral Oxy ke Puskopad Kodam IX/Udayana.
3.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratma, Ph.D
(Saksi-4) sekira bulan Februari 2014 pada saat itu Saksi-4 datang
bersama dengan terdakwa ke kantor Saksi di Jalan Kebo Iwa
Selatan Gang Belimbing Nomor 9X Denpasar. Pada saat itu Saksi-4
mempunyai proyek jalan Tol dari Tabanan ke Gilimanuk dan juga
mempunyai Rumah Sakit Dharma Yadnya di Jalan Wr. Supratman
dan dari pertemuan tersebut Saksi dikenalkan kepada Sdr. Ir. I Gede
Putu Arthika, M.M. (Saksi-2) sebagai Diretur PT. Bariko Indoraya
oleh Saksi-4.
4.
Bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang adanya
proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk ke Tabanan, dari proyek
tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi membutuhkan dana
sebagai landing Account (syarat pembukaan rekening untuk
menerima pengucuran dana dari luar negeri) sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai syarat
mendapatkan kucuran dana dari Bank Luar Negeri sebesar Rp.
7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) untuk proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk ke Tabanan dan Renovasi Rumah Sakit Dharma
Yadnya, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi bersedia
meminjamkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) untuk Saki-4 dan saksi-2, kemudian Saksi
menanggapi permintaan Terdakwa dan menanyakan jaminan
keamanan apabila Saksi bersedia menjaminkan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
5.
Bahwa tanggapan Terdakwa atas jaminan keamanan uang
yang akan Saksi berikan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa
terdakwa akan bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah
milik Terdakwa seluas 11 (sebelas) are yang berlokasi di Tabanan
dengan nilai harga tanah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar
lima ratus juta rupiah) serta Terdakwa sebagai penjamin dalam
bentuk kesepakatan sehingga berhak menandatangani warkat Giro
PT Bariko Indoraya apabila saksi bersedia meminjamkan dana
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
sebagai dana Landing Account dengan memberikan kompensasi
sebesar USD $ 100.000 namun saksi masih belum berminat karena
menyangkut dana yang besar.
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6.
Bahwa Saksi minta Terdakwa mempertimbangkan lagi,
tentang kerja sama dengan PT. Bariko Indoraya tersebut dan saksi
minta sertifikat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dibuat
secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Jual beli di Notaris sehingga
jaminan tersebut lebih aman.maka dibuatlah PPJB(Perikatan
Perjanjian Jual Beli) di Notaris Putu Candra .
7.
Bahwa sekira bulan Mei 2014 Terdakwa bersama dengan
Saksi-4 dan Saksi-2 kembali ke Kantor Saksi untuk kembali meminta
Saksi meminjamkan dana Landing Account sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan pinjaman
dana untuk biaya pra operasional sebesar USD $ 15.000,- setelah
terjadi
kesepakatan
maka
dibuatkan
Nota
Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei
2014 yang ditandatangani oleh Saksi sebagai pihak pertama, Saksi-2
sebagai pihak kedua selaku Direktur PT Bariko Indoraya, Terdakwa
sebagai Saksi-1 dan saksi-4(komisaris PT Bariko Indoraya) sebagai
Saksi-2 .
8.
Bahwa didalam MOA berisi tentang
pernyataan atas
penempatan dan pemberian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,-( tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak Pertama{saksi) di atas
sepenuhnya dijamin oleh pihak ke dua ( saksi-2) sebagai Direktur PT
Bariko Indoraya dan saksi-1 (Terdakwa)
9.
Bahwa pada tanggal 28 mei 2014 Saksi bersama Terdakwa
berangkat ke Bank Mutiara Teuku Umar untuk memindahkan dana
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di
Bank Mutiara dengan nomor rekening 2100.0001717782-100 atas
nama Terdakwa, kemudian diteruskan ke rekening PT Bariko
Indoraya BNI 1946 dan di dalam Nota kesepakatan/Memorandum Of
Agreement (MOA) tersebut sesuai kesepakatan hanya berlaku satu
bulan saja selanjutnya setelah penandatanganan MOA Terdakwa
memberikan jaminan keamanan uang tersebut dengan ikut
menandatangani warkat/cek atau giro PT Bariko Indoraya dengan
memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1100 M2 yang di
PPJB kan kepada Saksi melalui notaris Putu Candra pada tanggal 20
Mei 2014 di denpasar, namun pada MOA tersebut saat jatuh tempo
MOA diperpanjang lagi sampai bulan Nopember 2014.
10.
Bahwa seharusnya yang mengeluarkan jaminan sebelum
pembuatan MOA adalah Saksi-2 selaku Direktur PT Bariko Indoraya
dan Saksi-4 namun pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi
agar tanah milik Terdakwa seluas 11 are (1100 meter) yang ada di
daerah Tabanan untuk dipegangkan dan di PPJB kan dan sampai
saat ini sertifikat hak atas tanah masih milik atas nama Terdakwa,
serta agar Saksi lebih percaya dan oleh karena itu Saksi percaya
dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI
dan saksi beranggapan Terdakwa tidak mungkin akan membohongi
Saksi dan disamping itu mengingat pinjaman yang Saksi berikan
waktu itu hanya satu bulan saja dan disamping itu pula ada aturan
aturan yang telah disepakati yang tertuang di dalam MOA sehingga
Saksi memberikan pinjaman tersebut.
11.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang Saksi
transfer ke rekening atas nama Terdakwa ditransfer ke rekening
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Bank PT bariko Indoraya karena uang tersebut telah berada di
rekening Terdakwa dan Saksi mempercayai bahwa dana sebesar
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercatat
dalam MOA pada tanggal 20 Mei 2014 adalah sebagai Landing
Account yang ditempatkan di rekening Bank PT Bariko Indoraya
sebagai modal tidak bergerak (equity) atau Deposito, setelah
menandatangani MOA pada tanggal 26 Mei 2014 ,sesuai
kesepakatan Saksi juga telah menerima bunga sebesar Rp.
52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena
merupakan hak Saksi selaku pemilik uang sebenarnya dengan dasar
bahwa uang yang dijadikan Landing Account tersebut tidak
digunakan atau didepositokan sehingga kesepakatan bersama tiap
bulan bahwa PT bariko Indoraya memberikan bunga.
12.
Bahwa oleh karena setelah satu bulan berjalan pihak PT.
Bariko dan Terdakwa minta diperpanjang lagi selama satu bulan atas
MOA tersebut dan telah ditanda tangani oleh saksi-2(sebagai
Direktur PT. Bariko Indoraya), Saksi-4(sebagai Komisaris PT. Bariko
Indoraya) dan Terdakwa, untuk itu Saksi bulan Juni 2014 telah
menerima bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan atas nama PT Bariko
Indoraya yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2, pada
saat pemberian bunga tersebut bahwa untuk pencairan dana dari
Bank BNI 1946 sesuai yang tercantum dalam MOA tanggal 20 Mei
2014 poin ke 1 bahwa Warkat/cek dan Giro BNI 1946 dapat dicairkan
harus ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya pada
bulan Juni 2014 dibayar secara kontan oleh Saksi-2 dengan cara
diantar ke rumah Saksi.
13.
Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Direktur PT. Bariko
Indoraya meminta perpanjangan tentang MOA dan ditandatangani
oleh Saksi-2(Ir.I Gede Putu Arthika)dan Saksi telah menerima bunga
sebesar Rp.52.500.000,-(lima puluh dua juta limaratus ribu rupiah),
sedangkan untuk pembayaran bulan Agustus sampai September
2014 diantar oleh Terdakwa tetapi untuk pembayaran bulan Oktober
sampai dengan Nopember 2014 Saksi mengambil di rumah
Terdakwa namun pembayaran bulan Nopember hanya dibayarkan
sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah).
14.
Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa juga telah
meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah seluas 136 M2 di daerah
Tabanan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan setiap bulannya
Terdakwa sanggup membayar bunga sebesar 5% setiap bulannya
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada
kenyataannya Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) dan sesuai perjanjian telah jatuh tempo.namun
belum dibayarnya juga.
15.
Bahwa setelah pembayaran bulan Nopember 2014 Saksi
mulai curiga tentang keberadaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) apakah masih berada di salah satu
Bank PT Bariko Indoraya yang sesuai kesepakatan hanya modal
tidak bergerak, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa
baik melalui telepon maupun bertemu langsung yang dijawab
berbelit-belit dan seakan-akan menutupi keberadaan uang tersebut
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serta tidak dapat menunjukkan secara pasti dimana uang tersebut
disimpan.
16.
Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2015 Saksi bersama dengan
Saksi-5 melihat lokasi tanah yang telah di PPJB kan di Notaris Putu
Candra tanpa ditemani dengan Terdakwa meninjau lokasi tanah milik
Terdakwa setelah melihat kondisi tanah milik Terdakwa ternyata
tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa adapun
lokasinya yang Saksi ketahui yaitu tanah tersebut berlokasi berapa
pada ujung dan menurut Saksi tidak cocok untuk dijadikan kawasan
perumahan sedangkan mengenai harga tanah per are menurut
keterangan penduduk yang ada disekitar tanah tersebut berkisar
antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
17.
Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2015 Saksi
mengundang secara tertulis kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4
namun yang datang hanya Terdakwa dan Saksi-4, dalam pertemuan
Saksi-4 menjanjikan akan menyelesaikan dana yang digunakan
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan
dibayarkan pada tanggal 17 Pebruari 2015 namun sampai saat ini
tidak terealisasi.
18.
Bahwa masih pada tanggal 3 Pebruari 2015 Saksi bersama
dengan memerintahkan Sdr. Enggal Sutrisno alias Yongki (saksi-5)
mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan lagi tentang
penyelesaian dana yang Saksi jadikan Landing Account di PT Bariko
Indoraya dalam peretemuan tersebut Terdakwa menjelaskan secara
rinci bahwa pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) belum dapat dikembalikan dalam waktu
dekat karena dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
masih digunakan oleh Saksi-4 sedangkan sisanya sebesar Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diblokir dan
dipakai sebagai jaminan fasilitas kredit perusahaan, kemudian
Terdakwa telah membicarakan dengan Saksi-2 untuk men PPJB
(Perjanjian Pengikat Jual Beli) asset Saksi-4 berupa rumah guna
pengembalian pinjaman yang digunakan oleh Saksi-4 berupa rumah
guna pengembalian pinjaman yang digunakan oleh Saksi-4 namun
sampai saat ini tidak ada realisasinya.
19.
Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 karena Landing
Account belum terselesaikan maka pada tanggal 21 Pebruari 2015
Saksi memerintahkan Saksi-5 untuk mendatangi rumah Saksi-2
dengan tujuan untuk meminta keterangan terhadap Saksi-2 selaku
penanda tangan dalam MOA, namun menurut Saksi-5 bahwa Saksi2 tidak mengakui adanya MOA pada tanggal 26 mei 2014 dan Saksi2 tidak mengakui adanya dualisme agar menanyakan tentang materi
dan kronologi uang tersebut kepada Terdakwa.
20.
Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2015 Terdakwa dan Saksi4 datang ke kantor Saksi dan mengatakan agar bersabar dan tidak
meyakini tentang keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 yang
tidak mengakui adanya MOA dan transfer dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
21.
Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2015 Saksi bersama Saksi5 menandatangani Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D 13
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Kepaon dan menanyakan lagi tentang penyelesaian dana Saksi yang
dijadikan Landing Account di PT bariko Indoraya, dalam pertemuan
tersebut Terdakwa menjelaskan secara rinci bahwa pengembalian
dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
belum dapat dikembalikan dalam waktu dekat karena dana sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masih digunakan oleh Saksi4 sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah) diblokir dan dipakai sebagai jaminan fasilitas kredit
perusahaan. Dan Terdakwa telah membicarakan dengan Saksi-2
untuk men PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) asset Saksi-4 berupa
rumah guna pengembalian pinjaman yang digunakan oleh Saksi-4
berupa rumah guna pengembalian pinjaman sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan oleh Saksi-4
namun sampai saat ini tidak ada realisasinya.
22.
Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah
menyampaikan kepada Saksi tentang keberadaan dana sebesar Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) disimpan di Bank
mana, menurut Saksi jika dana tersebut masih disimpan di bank
seharusnya Terdakwa dapat menunjukkan rekening korannya
sehingga Saksi curiga ada kemungkinan dana tersebut telah
dicairkan dan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2
dan Saksi-4.
23.
Bahwa keterlibatan saksi dalam proyek pembuatan jalan tol
yang akan dibuat oleh Saksi-2 hanya sebatas memberikan pinjaman
uang untuk dana Landing Account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dana Landing Account sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair, hal tersebut Saksi
ketahui berdasarkan informasi dari Saksi-2.
24.
Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
ditambah USD $ 15.000 (lima belas ribu dolar) dan bunga sampai
bulan Desember 2015 sebesar Rp. 697.500.000,0 (enam ratus
sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total
keseluruhan Rp. 4.197.500.000,- (empat milyar seratus sembilan
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah USD $ 15.000,- (lima
belas ribu dolar). Dan merasa ditipu.
Atas keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkan
sebagian dan menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Proyek itu ada dan ada rekomendasi dari Bpk.
Bupati Jembrana.
- Bahwa dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) yang merupakan pembayaran jual beli tanah
10 are yang ada di Tabanan.
- Tidak pernah ada lagi mengenai tentang dana Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tidak di
transfer ke Rekening PT Bariko Indoraya.
Atas Sangkalan
keterangannya semula.

Terdakwa

tersebut

Saksi

tetap

pada
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Saksi-II :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ir. I gede Putu Arthika.
: Buleleng, 20 Desember 1962.
: Wiraswasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Nangka Nomor 183 Denpasar Dusun
Tegeh Sari Tonja Denpasar utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sekira tahun 2006 pada saat Bupati Kabupaten
Jembrana yang bernama Bapak Gede Winasa dari Staf Bapeda
Kabupaten Jembrana bernama Bapak Ir. Ketut Swijana dan Bapak
Gusti Ngurah Pringga membuat perencanaan pembuatan jalan tol
dari Gilimanuk ke daerah Pengraongan, namun setelah Bupati lama
Bapak Gede Winasta selesai menjabat sebagai Bupati maka
perencanaan tersebut terhenti, kemudian Saksi berfikir akan
menlanjutkan ide perencanaan tersebut mengingat pendapat Saksi
jalan tol tersebut sangat penting dalam menunjang perekonomian
khususnya Kabupaten Jembrana mengingat padatnya jalan satusatunya antar Provinsi tersebut, selanjutnya Saksi mencoba
melanjutkan perencanaan tersebut hingga Saksi mendapat
rekomendasi dari Bupati yang baru yang bernama Bapak Putu Artha
untuk melanjutkan kajian pembuatan jalan tol.
2.
Bahwa dalam pembuatan kajian jalan tol Gilimanuk ke daerah
Pengragoan tidak ada pihak-pihak lain baik pemerintah maupun
swasta yang ikut dalam hal ini selain PT Saksi sendiri yaitu PT Bariko
Indoraya.
3.
Bahwa kajian jalan tol Gilimanuk ke daerah Pengragoan yang
Saksi buat telah menjadi kajian final (proposal) yang telah Saksi
ajukan ke Ditjen Bina Marga Departemen PU Pusat dan BPJT
(Badan Pengatur Jalan Tol) yang sebelumnya telah Saksi lakukan
persentasi kajian tersebut baik kepada Bupati Jembrana dengan
Wakil Gubernur Bali dan juga telah melakukan audiensi kepada
Bupati Jembrana Provinsi Bali dalam hal ini Wakil Gubernur Bali serta
Saksi telah memperkenalkan calon-calon investor yang tergabung
diantaranya PT Kalandra Bumi Nusantara, Jiangsu Cooporation Pte
Ltd Shanghai, Sino Great Wall (Group) Co. LTD China, Grand
Mekong Investment Corp Hongkong dalam pembuatan jalan tol yang
dimaksud.
4.
Bahwa kajian final (proposal) yang Saksi buat hingga sampai
saat ini masih berlaku dan proposal yang Saksi buat telah Saksi kirim
kepada pihak-pihak terkait seperti Bupati Jembrana dan Gubernur
namun untuk PU Provinsi Saksi tidak memberikan tembusan oleh
karena nantinya dari Provinsi (Gubernur) akan memberikan
tembusan kepada pihak PU Provinsi apabila proposal tersebut akan
dilaksanakan dan saat ini Saksi sedang menunggu registrasi
persetujuan dari BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) dan Bina Marga
Departemen PU.
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5.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahu 2011 saat itu
dikenalkan oleh Sdr. I Gede Arya Wiratma, Ph. D (Saksi-4) di rumah
Saksi-4 di Jalan Nusa Penida Nomor 21 Denpasar dalam pertemuan
tersebut hanya membahas tentang pengolahan tanah milik Kodam
IX/Udayana yang akan ditanami pohon Jabon sejenis tanaman kayu
jati.
6.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(Saksi-1) sekira pada awal bulan Mei 2014 pada saat itu Saksi
diminta datang ke restaurant leko oleh Terdakwa untuk dikenalkan
kepada Saksi-1 dan pada saat itu Saksi juga bertemu dengan Saksi4 dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan tentang diri
Saksi kepada Saksi-1 bahwa Saksi selaku Direktur PT Bariko
Indoraya mencari sponsor dalam rangka mendukung proposal
pembuatan jalan tol Denpasar menuju Gilimanuk membutuhkan dana
sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dan harus
memiliki dana Landing Account minimal sebesar Rp. 7,2 (tujuh koma
dua milyar) dengan cara Saksi menunjukan tentang sumry dari
Suisse Credit Capital Bank Corp London (SBLC) dengan Bank BNI
Denpasar yang merupakan bentuk komunikasi via Swift dari Suisse
Credit Capital Bank Corp London ke Bank BNI Denpasar dan pada
pertemuan Saksi mendengar informasi dari Terdakwa bahwa saksi-1
mau menjadi sponsor tentang proposal yang Saksi buat asalkan
tanah Terdakwa yang berada di daerah Tabanan kediri dijual kepada
Saksi-1.
7.
Bahwa setelah pertemuan pertama di restaurant leko
kemudian pada tanggal 26 Mei 2014 Saksi bertemu kembali dengan
Saksi-1 karena Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa
saksi-1 akan membantu meminjamkan dana untuk Landing Account
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
kemudian dibuatkanlah
nota
kesepakatan/memorandum of
agreement antara Saksi dengan Saksi-1 yang disakskan oleh Saksi-4
selaku Komisaris PT Bariko Indoraya dan Terdakwa dengan harapan
Saksi pada saat dibuatnya kesepakatan tersebut dana yang
dipinjamkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dicairkan namun kenyataannya hingga saat ini dana tersebut
tidak kunjung di transfer oleh Saksi-1 di rekening Bank BNI 46 atas
nama PT Bariko Indoraya,.namun demikian memang benar Saksi
telah menerima Dana dari Saksi-1 sebesar US $ 15.000 (lima belas
ribu dollar Amerika)
8.
Bahwa Saksi pernah menerima dana transfer dari PT Bank
Mutiara atas nama Terdakwa yang Saksi tidak ketahui darimana
sumber dana yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening BNI 46 atas
nama PT Bariko Indoraya, namun Saksi pernah menanyakan kepada
Terdakwa sumber dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) yang dijelaskan oleh Terdakwa yang Terdakwa
dapat dari hasil menjual tanahnya yang berada di daerah Kediri
Tabanan Bali bukan dari Saksi-1.
9.
Bahwa uang yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening Bank
BNI 46 yang dimiliki oleh PT Bariko Indoraya tidak berupa deposito,
namun berupa giro sehingga di dalam pengambilan dalam bentuk
cek sesuai kebutuhan dan pada saat pengambilannya harus
diketahui dan ditandatangani berdua oleh Saksi dan Terdakwa.
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10.
Bahwa setelah adanya dana masuk ke rekening Bank BNI 46
PT Bariko Indoraya Saksi hanya mempunyai ikatan perjanjian hutang
piutang kepada Terdakwa namun Saksi tidak ada ikatan dengan
Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah merasa memberi bunga uang
kepada Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa
memberikan bunga uang kepada Saksi-1 atau tidak.
11.
Bahwa dana yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan tersimpan di
bank BNI 46 telah digunakan oleh Saksi-4 sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk menebus sertifikat rumah
milik Saksi-4 dengan cara Saksi-4 langsung meminjam uang tersebut
kepada Terdakwa sebagai pemilik uang yang telah ditransfer ke
rekening Bank BNI 46 karena rekening Bank BNI 46 merupakan Giro
maka Terdakwa dan Saksi sendiri menandatangani cek yang akan
dikeluarkan sesuai besarnya uang yang dipinjam oleh Saksi-4,
sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan operasional
di dalam mengurus kepentingan surat perjanjian rekomendasi
permohonan dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan
proposal yang Saksi buat.
12.
Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jaminan yang
diberikan Saksi-4 yang berkaitan dengan uang yang dipinjamnya
kepada terdakwa dan hingga saat ini uang tersebut belum
dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-4 untuk disimpan
kembali ke rekening PT Bariko Indoraya di Bank BNI 46.
13.
Bahwa menurut Saksi dana yang ditransfer oleh Terdakwa ke
rekening Bank BNI 46 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) adalah merupakan dana operasional milik
Terdakwa dari hasil penjualan tanah yang ada di Kediri Tabanan dan
bukan dana Landing Account sehingga uang tersebut bisa
dipinjamkan atas seizin Terdakwa.
14.
Saksi uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) adalah milik Terdakwa yang Saksi pinjam sesuai
dengan surat perjanjian hutang-piutang yang dibuat pada tanggal 28
Mei 2014 dan uang tersebut bukan merupakan Landing Account
yang dijanjikan sesuai nota kesepakatan/memorandum Of
Agreement yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2014 karena Saksi-1
tidak memberikan dananya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) dan adapun perjanjian perpanjangan yang
ditulis dengan tulisan tangan yang terdapat di dalam MOA tanggal 26
Mei 2014 yang sebelumnya Saksi masih memberikan kesempatan
kepada Saksi-1 untuk ikut bergabung memberikan dana Landing
Account.
15.
Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan akan
meminjamkan uang kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak
mengetahui berapa jumlah yang akan dipinjamkan kepada Saksi
karena Terdakwa masih menunggu aset-aset tanah miliknya laku
terjual dan tidak lama kemudian tanah milik Terdakwa laku terjual
dan dibeli oleh Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada
Saksi.
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16.
Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam organisasi di perusahaan
Saksi di PT Bariko Indoraya namun Terdakwa hanya meminjamkan
uang miliknya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) ke PT Bariko Indoraya dengan tujuan untuk investasi
persiapan hari tua Terdakwa.
17.
Bahwa rekening Bank BNI 46 milik PT Bariko Indoraya masih
aktif digunakan dan karena sampai saat ini belum ada proyek lagi
jadi tidak ada dana yang masuk ke rekening tersebut dan sisa dana
dalam rekening tersebut sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Adalah merupakan saham milik Terdakwa.
18.
Bahwa Saksi belum pernah terlibat secara langsung
pembuatan Jalan Tol hanya pernah ikut dalam pekerjaan sub-sub
atau bagian dari pekerjaan jalan tol.
19. Bahwa Saksi pernah menandatangani perpanjangan
sebanyak dua kali.

MOA

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-III :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Enggal Sutrisno.
: Surabaya, 13 Oktober 1971.
: Karyawan.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Kristen.
: Jalan Citra Melati 78 Rt. 092/010 Ds Tropodp
Kec. Waru Surabaya. Jalan Gunung Patah
Satu Nomor 9 X Kerobokan Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(Saksi-1) selama kurang lebih 4 (empat) tahun dalam hubungan
sebagai karyawan staf perusahaan Saksi-1.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan
tahun 2013 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D
Nomor 138 Kepaon Denpasar Selatan pada saat diajak oleh Sdr.
Luki pada saat menawarkan produk oxy di rumah Terdakwa.
3.
Bahwa sekira bulan januari 2014 Terdakwa berkenalan
dengan Saksi-1 di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing Nomor 9 Denpasar Selatan dan Terdakwa masuk menjadi
member air mineral Oxy dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa
telah beberapa kali menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1.
4.
Bahwa
tujuan Terdakwa menemui Saksi-1 untuk
membicarakan tentang bunga uang sebesar Rp. 52.500.000 (lima
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masalah pengembalian
uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
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5.
Bahwa
sebelumnya Saksi-1 pernah mentransfer uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
kepada Terdakwa yang ditransfer melalui rekeing Bank Mutiara atas
nama Saksi-1 ke rekening Bank Mutiara atas nama Terdakwa setelah
itu dipindahkan ke Bank BNI 46 ke rekening PT Bariko Indoraya yang
akan digunakan sebagai Landing Account untuk pencairan dana luar
negeri sebesar Rp. 7 (tujuh) trilyun rupiah dalam proyek
pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan yang mana merupakan
dana tidak bergerak karena Saksi-1 percaya dengan Terdakwa
selaku penjamin/pengaman dan juga dalam hal pengeluaran uang
tersebut Terdakwa harus ikut menandatangani dan mengetahui
pengelolaan uang tersebut sesuai perjanjian yang dibuat dalam
bentuk Nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang
dibuat pada hari Senin tanggal 26 mei 2014 yang ditanda tangani
oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 dan Terdakwa selaku .
6.
Bahwa setelah Saksi membaca surat perjanjian /MOA tersebut
yang diantaranya Saksi-1 sebagai pihak pertama sanggup
meminjamkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) kepada pihak kedua dalam hal ini Saksi-2 selaku
PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke rekening
Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity) dimana
pihak pertama menunjuk Terdakwa untuk ikut tandatangan pada
specimen warkat Bank pihak kedua.
7.
Bahwa waktu berlaku surat perjanjian / MOA tersebut berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan apabila jatuh tempo maka
segera pihak kedua untuk mengembalikan secara utuh dana tersebut
kepada pihak pertama, selain itu pihak pertama juga memberikan
dana sebesar US $ 15.000 (lima belas ribu dolar) untuk keperluan
penunjang kegiatan dalam usaha tersebut dengan catatan ada
pertanggungjawaban secara tertulis, apabila ada suatu hasil yang
diperoleh maka pihak pertama akan mendapat kompensasi dana
uang sebesar US $ 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dolar) dari
pihak kedua dengan pembagian US $ 140.000 (seratus empat puluh
ribu dolar) untuk pihak pertama dan US $ 25.000 (dua puluh lima ribu
dolar) untuk Terdakwa selaku Saksi satu dan sepenuhnya dana
pinjaman tersebut dijamin oleh pihak kedua dan Terdakwa dan
apabila tidak mendapat hasil yang tidak sesuai atau mengalami
kegagalan maka pihak kedua mengembalikan secara utuh dana
tersebut dan juga membayar bunga sebesar 1,5% dari pinjaman
tersebut atau sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) perbulan.
8.
Bahwa masa berlaku surat perjanjian tersebut diperpanjang
sampai dengan 6 (enam) kali perpanjangan masa berlakunya atau
sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 dan untuk pembayaran
kompensasi bunganya dibayar sesuai perjanjian sampai dengan
tanggal 26 Nopember 2014 tetapi untuk bulan Nopember 2014
kompensasi bunganya hanya dibayar sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar
sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
9.
Bahwa sekira bulan Januari 2015 Saksi bersama Saksi-1
datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan
penyelesaian pengembalian uang pinjaman dan pada saat itu Saksi-1
berkata ”bagaimana penyelesaiannya” dan dijawab oleh Terdakwa
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”Bersabar pak uangnya belum terkumpul nanti kalau sudah lengkap
pasti dikembalikan”, Pak Gede Arya masih mengusahakan jual
rumahnya dan kalau Pak I gede Putu Arthika masih nungguin istrinya
lagi sakit” kemudian Saksi-1 menjawab ”Begini saja Pak rumahnya
Pak Arya dengan Pak Artha, suratnya diserahkan kepada saya
walaupun ada kelebihan selisih harga saya sanggup mengembalikan”
dan Terdakwa menjawab ”Kalau Pak Artha setuju bahwa rumah Pak
Arya diserahkan kepada Pak Hermantoyo sedangkan untuk surat
rumahnya Pak Artika dibicarakan nanti”.
10.
Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 Terdakwa diundang datang
ke rumah Saksi-1 untuk menanyakan penyelesaian permasalahan
pinjaman termasuk bunga yang belum dibayar dengan berkata
”Bagaimana pak tentang penyelesaian ini” kemudian Terdakwa
menjawab ”Pak masih diusahakan secepatnya dikembalikan karena
Pak Gede Arya sedang berusaha menjual rumahnya sedangkan Pak
Gede Artika berhalangan karena istrinya masuk rumah sakit Sanglah
sedang sakit” selanjutnya Saksi-1 berkata ”Pak Samsul tolong
diusahakan penyelesaiannya dipercepat” lalu Terdakwa menjawab
dan menjelaskan kepada saksi-1 jika uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) masih ada dan
aman tetapi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
telah dipakai oleh Saksi-4 sedangkan sisanya sebesar Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) masih ada di
account dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa ”kalu masih ada
di account tolong dibuktikan lewat rekeing koran dan semestinya ada
bunganya” dan Terdakwa menjawab ”Begini pak uang sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kompensasinya ditanggung Pak
Gede Arya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan
yang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
ditanggung oleh PT Bariko Indoraya dalam hal ini Pak Gede Artika
dan saya belum sempat menemui Pak Gede Artika karena Pak Gede
Artika lagi kesusahan istrinya sakit mau dioperasi di rumah sakit
Sanglah, selanjutnya Saksi-1 menjawab ”ia saya tunggu kabarnya
secepatnya” dan diakhiri pertemuan Terdakwa sempat menawarkan
kepada Saksi-1 tentang bisnis Rencar agar Saksi-1 ikut bisnis
tersebut dan juga proyek pengadaan rumah dinas TNI di Tabanan
namun Saksi-1 tidak berminat karena permasalahan tersebut belum
selesai.
11.
Bahwa Saksi-1 meminta jaminan kepada Saksi-2 tetapi
Terdakwa menawarkan diri jika tanahnya seluas 11 (sebelas) are
yang di daerah Tabanan juga dijadikan sebagai jaminan dan
mengatakan jika Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mungkin
membohongi Saksi-1.
12.
Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi-1 melihat lokasi/kondisi
tanah tersebut dengan tidak diantar oleh Terdakwa melainkan melalui
kontak hanphone dan setelah Saksi melihat lokasinya keadaan tanah
tersebut berada pada tepian jurang dan pada saat itu saksi mendapat
informasi dari warga jika kisaran harga tanah disana antara Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per are.
13.
Bahwa menurut Saksi dana pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi-2
melalui rekening Terdakwa yang juga ikut tandatangan dalam warkat
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perjanjian tersebut tidak diperlakukan sesuai perjanjian/MOA akan
tetapi Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada Saksi-4.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-IV :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Gede Arya Wiratma Ph.D.
: Singaraja, 19 Nopember 1953.
: Wiraswasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br Lingkungan Bumi Sari Dauh Puri Kelod
Jalan Nusa Penida Nomor 21 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ir. I gede Putu Arthika (Saksi2) sekira tahun 2010 di Denppasar dan pada tahun 2012 Saksi
diangkat sebagai Komisaris Usaha milik Saksi-2 yang bernama PT
Bariko Indoraya yang beralamat di Jalan Pertiwi Gatot Subroto Barat
Denpasar.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di
Asrama Kepaon pada saat itu Saksi diajak oleh teman Saksi yang
bernama Sdr. Hermanto.
3.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(Saksi-1) sekira tahun 2014 yang dikenalkan oleh Terdakwa.
4.
Bahwa sekira tahun 2012 Saksi sering berkomunikasi dengan
Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2014 setelah Saksi diangkat
sebagai Komisaris Usaha milik Saksi-2 yang bernama PT Bariko
Indoraya kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa
bahwa PT Bariko Indoraya akan membuat jalan tol dari daerah
Gilimanuk ke daerah Pengeraogan sepanjang 65,56 Km dan
membutuhkan dana sponsor sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah), setelah Terdakwa menyampaikan kepada
Saksi bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo (Saksi-1) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada
Saksi ”Mari kita ke Pak Hermantoyo mudah-mudahan yang
bersangkutan bisa menjadi sponsor”.
5.
Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut
Saksi bersama terdakwa menemui Saksi-1 untuk mengadakan
pertemuan kurang lebih sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dan
salah satu pertemuan tersebut diadakan di restaurant Leko yang
beralamatkan di jalan Renon Denpasar dalam pertemuan tersebut
Saksi bersama Terdakwa membahas serta menawari Saksi-1 untuk
menjadi sponsor dalam rangka pembuatan proyek jalan tol Gilimanuk
ke Tabanan, setelah pembahasan tentang proyek jalan tol tersebut
disepakati dan Saksi-1 sepakat menjadi sponsor beberapa hari
kemudian Saksi bersama Terdakwa dan juga Saksi-2 mendatangi
kantor Saksi-1 untuk membuat Surat Perjanjian Kesepakatan (MOA)
yang isinya tentang kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh saat
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pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini Surat Perjanjian Kesepakatan
(MOA) antara lain tertuang kebutuhan dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk dijadikan
dana Landing Account (dana tidak bergerak), namun Saksi-1 tidak
mentransfer dana Landing Account ke rekening PT Bariko Indoraya.
6.
Bahwa
Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa
memastikan Saksi-1 tertarik ikut menjadi sponsor dalam pembuatan
proyek jalan tol, namun pada saat pertemuan hingga terjadinya
kesepakatan Saksi-1 mau menjadi sponsor sampai dengan
pembuatan Surat Perjanjian (MOA) Saksi hanya melihat dan
mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar langsung
berbicara kepada Saksi-2 tentang Surat Perjanjian (MOA) yang
berkaitan dengan dana Landing Account.
7.
Bahwa Saksi mengetahui adanya dana masuk ke rekening
Bank BNI atas nama PT Bariko Indoraya sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada saat
dikonfirmasi oleh Saksi-2 yang dikirim oleh Terdakwa namun Saksi
tidak mengetahui darimana sumber dana yang ditransfer oleh
Terdakwa ke rekening Bank BNI PT Bariko Indoraya.
8.
Bahwa untuk perlakuan terhadap dana Landing Account
setelah masuk ke rekening atas nama PT Bariko Indoraya setiap
pengeluaran dana harus diketahui oleh Saksi-2 selaku Direktur PT
Bariko Indoraya dan Terdakwa sebagai pemilik dana tentang
penggunaan uang yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran
dana yang berkaitan dengan proyek tol yang akan dibuat sesuai
dengan Nota Kesepakatan (MOA) yang dibuat pada tanggal 26 Mei
2014.
9.
Bahwa selain dana tersebut digunakan untuk kebutuhan
proyek pengurusan administrasi jalan tol yang akan dibuat, ada dana
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Saksi pinjam
secara pribadi dari Terdakwa dan pada saat pengeluaran dana
tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan
Terdakwa yang Saksi gunakan untuk melunasi uang pinjaman pribadi
Saksi serta Saksi meminjam uang tersebut dengan jaminan rumah
yang saksi tempati di Jalan Nusa Penida Nomor 21 Denpasar.
10.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh
Saksi-2 dan Terdakwa setelah permasalahan tentang Nota
Kesepakatan (MOA) yang belum bisa terlaksana rencana dan Saksi
tidak mengetahui apakah Saksi-2 maupun Terdakwa pembayaran
bunga atau tidak sesuai Nota Kesepakatan (MOA).
11.
Bahwa Saksi pernah menandatangani perpanjangan MOA,
dan dulu memang sebagai Komisaris PT. Bariko Indoraya namun
sekarang tidak lagi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara patut
sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir
di persidangan dengan alasan yang sah atas persetujuan Terdakwa
dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU
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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.yakni sebagai berikut :
Saksi V :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Adhi Wirya Yadhisna.
: Jakarta, 15 Agustus 1977.
: Karyawan Swasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Kristen.
: Rejosari 007/013 Gilingan Banjarsari Solo
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(Saksi-1) sejak bulan
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember
2013 dan sejak tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa menjadi member
air minum Oxy pada saat Terdakwa masih menjadi sebagai Staf
Primkopad Kodam IX/Udayana.
3.
Bahwa sekira bulan Januari sampai dengan Pebruari 2013 di
rumah kantor/rukan Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing Nomor 9 Denpasar telah terjadi pertemuan antara
Terdakwa dengan Saksi-1 bersama Saksi membahas tentang
pembangunan jalan tol dari Gilimanuk ke Tabanan dan merenovasi
Rumah Sakit Dharma Yadnya untuk dijadikan rumah sakit
internasional yang akan mendapat bantuan dana sebesar 7 (tujuh)
trilyun rupiah dari Bank Asing, dalam pertemuan tersebut telah terjadi
pembicaraan tentang Landing Account yang merupakan syarat
berbentuk uang yang dijadikan modal tidak bergerak (equity) senilai
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
4.
Bahwa pada tanggal 26 mei 2014 bertempat di rumah/rukan
Saksi-1 dibuat nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA)
antara Saksi-1 sebagai pihak pertama pemberi pinjaman dana
(modal tidak bergerak) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) pihak kedua Sdr. I Gede Putu Arthika, M.M. (saksi2) sebagai penerima pinjaman (modal tidak bergerak) sebagai
pemilik PT Bariko Indoraya dan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. I
Gede Arya Wiratma, Ph. D (Saksi-3).
5.
Bahwa setelah nota kesepakatan/memorandum of agreement
(MOA) selesai dibuat Saksi melihat Saksi-2 dan Terdakwa
meninggalkan rumah milik Saksi-1 dan menuju Bank sedangkan
Saksi-1 meninggalkan rumahnya menuju Bank yang pada saat itu
Saksi tidak mengikuti proses pencarian dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena kesibukan
Saksi di bisnis minuman air Oxy, namun Saksi mengetahui Bank
yang ditunjuk untuk digunakan saat pencairan dana yaitu Bank
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Mutiara yang beralamatkan di Jalan Teuku Umar Denpasar di
seberang Rumah Sakit Kasih Ibu.
6.
Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saksi-1 setelah Saksi1 berada di Bank Mutiara kemudian membuka rekening baru untuk
memindahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa setelah itu kurang
lebih dua sampai tiga hari kemudian uang tersebut dipindahkan ke
rekening Bank BNI 46 milik PT Bariko Indoraya.
7.
Bahwa setelah disepakati uang sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di BNI 46 adalah uang
yang didepositokan/tidak bisa dicairkan apabila tidak ada tanda
tangan dari Saksi-2 dan Terdakwa dan dari hasil deposito tersebut
Saksi pernah mendengar cerita bahwa pada tanggal 26 Juni 2014
Saksi-1 pernah menerima bunga uang melalui cek sebesar Rp.
52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim
langsung oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2014 Saksi-1 kembali
menerima bunga uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2, pada bulan Agustus 2014 sampai
dengan bulan Oktober 2014 Saksi-1 menerima bunga uang secara
tunai sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) dari Terdakwa dan terakhir pada bulan Nopember 2014
Saksi-1 menerima bunga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di rumah Terdakwa.
8.
Bahwa Saksi mengetahui perpanjangan masa berlaku nota
kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) tertanggal 26 Juni
2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 dengan tulisan tangan
setelah Saksi-1 menerima bunga uang yang pertama pada bulan Juni
2014.
9.
Bahwa dengan adanya permasalahan tidak dibayarkannya
bunga uang sejakbulan Nopember 2014 Saksi-1 pernah mengajak
Saksi-2, Saksi-4 dan terdakwa melakukan pertemuan pada bulan
Desember 2104 di rumah Saksi-1 dan mendapatkan kesimpulan
bahwa pada saat itu masih dijanjikan untuk menunggu dana dari
pihak Bank Asing yang akan langsung mentransfer ke PT Bariko
Indoraya.
10.
Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari 2015 Saksi-1 pernah
melakukan pertemuan namun kehadirannya tidak lengkap,
selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 namun tidak diangkat dan
dari pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil/kesepakatan dan
Saksi-4 akan menjual rumahnya yang beralamatkan di Jalan Nusa
Penida Nomor 21 Denpasar untuk mengembalikan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi-1
sedangkan Terdakwa selaku penjamin akan menjaminkan tanah
kebunnya yang ada di daerah Tabanan.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi
tambahan yaitu sebagai berikut :
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Saksi-VI :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Putu Candra.
: Denpasar-Bali, 31 Desember 1957.
: Notaris.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Imam Bonjol Gang 4 No. 16 Tegal Gede,
Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdr.
Hermantoyo Adhikoesemo (Saksi-1) dan tidak ada hubungan
keluarga atau family.
2.
Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1
membuat perjanjian sebagaimana tertuang No. 107,108 dan 109
tanggal 28 Mei 2014 yang obyeknya berupa tanah milik Terdakwa
seluas 11.000 M2 (11 are) berada di Tabanan.
3.
Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 membuat perjanjian
kapasitas Saksi bertindak selaku pejabat Notaris bukan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).karena obyek tanah bukan
terletak di wilayah hukum Saksi.
4.
Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 di
kantor Saksi-6 bukan sebagai Akte Jual Beli Tanah tetapi merupakan
perjanjian yang bisa dibuat di kantor Notaris dimana saja.
5.
Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1
masih bersifat sementara mengandung arti ”akan jual beli tanah”
yang artinya belum terjadi jual beli tanah secara sempurna dan masih
harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum berikutnya di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membawahi wilayah
hukum tanah tersebut berada agar selanjutnya terbit Akte Jual Beli
Tanah dan bisa dilakukan peralihan hak atas tanah. Hal itu harus
dilakukan karena jual beli tanah berada dengan jual beli barang
biasa.
6.
Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 di
kantor Saksi kapasitas Saksi hanya bertindak sebagai Notaris bukan
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah karena wilayah hukum Saksi
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membawahi wilayah
Denpasar. Sedangkan lokasi tanah milik Terdakwa berada di
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan bukan menjadi wilayah
hukum Saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
7.
Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 bisa
dibatalkan karena bukan sebagai Akta Jual Beli Tanah.
8.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar
belakang Terdakwa dan Saksi-1 membuat perjanjian akan jual beli
tanah dan Saksi merasa tidak ada kewajiban mengetahui hal
tersebut.
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Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-VII :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Pontjo Setijono.
: Surabaya, 25 Januari 1971.
: Karyawan/Swasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Kristen.
: Krukah Lama, Gang I No. 15 B, RT/RW
05/09, Kel. Ngagel Rejo, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari
2014 ketika Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo (Saksi-1) di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Blimbing
Nomor 9 Denpasar.
2.
Bahwa Saksi kenal Saksi-1 pada bulan Desember 2013
karena Saksi bekerja di tempat Saksi-1 yang mempunyai usaha
sebagai distributor penyalur air mineral merk Oxy di wilayah kota
Denpasar dan sekitarnya.
3.
Bahwa setelah Saksi kenal Terdakwa selanjutnya Saksi sering
melihat Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 selanjutnya Terdakwa
menjalin hubungan bisnis kerja sama usaha dengan Saksi-1 yaitu
Terdakwa ikut sebagai member menyalurkan air mineral merk Oxy ke
Puskopaddam IX/Udayana sehingga sejak itu Terdakwa sering
datang dan bertemu dengan Saksi-1 di kantor Saksi-1 di Jalan Kebo
Iwa Selatan Gang Blimbing Nomor 9X Denpasar.
4.
Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2014 Saksi Saksi bertemu
dengan Terdakwa bersama Sdr I Gede Arya Wiratma (Saksi-4) di
kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang Blimbing Nomor 9
Denpasar. Pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa
bersama Saksi-4 bercerita tentang adanya proyek pembangunan
jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan meminta Saksi-1 meminjamkan
dana landing account atau modal tidak bergerak (equity) sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk mencairkan
dana sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari bank luar
negeri untuk membiayai proyek pembangunan jalan Tol GilimanukTabanan, namun pada saat itu Saksi-1 belum menyatakan
kesanggupannya karena menyangkut dana yang besar.
5.
Bahwa
setelah
pertemuan
membicarakan
proyek
pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan, Saksi sering melihat
Terdakwa datang bertemu Saksi-1 membicarakan tentang kesediaan
Saksi-1 untuk menjaminkan dana landing account dan Saksi meminta
jaminan keamanan karena menyangkut dana yang besar.
6.
Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 Saksi pernah disuruh oleh
Saksi-1 untuk mengambil sertifikat tanah milik Terdakwa yang
dijadikan jaminan keamanan dengan dibuat Perjanjian Pengikatan
Jual Beli oleh terdakwa kepada Saksi-1 terkait penempatan dana
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milik Saksi-1 sebagai landing account Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya.
7.
Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr
Ir I Gede Putu Arthika (Saksi-2) datang di kantor Saksi-1 untuk
membicarakan lagi proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk dengan
membawa konsep Nota Kesepahaman atau Memorandum of
Agreeement (MOA) yang tersimpan dalam plasdis dan plasdis
tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibuka di computer lalu
hasilnya Saksi print/cetak diperlihatkan dan dibaca bersama oleh
Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.
8.
Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4
membaca konsep MOA ada beberapa hal yang dikoreksi/diperbaiki
kemudian konsep MOA diserahkan kepada Saksi untuk diedit setelah
Saksi edit Saksi kembalikan lagi untuk dibaca bersama-sama.
Setelah semua membaca dan menyatakan mengerti serta
memahami selanjutnya konsep MOA diprint/dibuat rangkap 3 (tiga)
masing-masing dibubuhi materai 6000 (enam ribu) ditandatangani
oleh Sdr Hermantoyo Adikoesemo sebagai pihak Pertama dan Sdr.
Ir. I gede Putu Arthika, M.M. mewakili PT Bariko Indoraya sebagai
Pihak Kedua serta Terdakwa Kapten Cpt Samsul Hadi sebagai Saksi
bersama Sdr. I gede Arya Wiratma, Ph.D. komisaris PT bariko
Indoraya.
9.
Bahwa Saksi mengetahui dari membaca MOA tentang
keterlibatan Terdakwa dalam MOA ikut bertada tangan pada
specimen warkat bank Pihak Kedua dan ikut menandatangani
specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau
mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama.
Kemudian Terdakwa akan mendapatkan kompensasi dana sebesar
US.$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika). Terdakwa
sebagai penjamin Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
dengan menyerahkan sertifikat tanah yang telah Saksi ambil di
rumah Terdakwa dan akan dibuat PPJB.
10.
Bahwa setelah MOA dibuat dan ditandatangani, selanjutnya
pada tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 mentransfer dana landing account
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
kepada PT Bariko Indoraya melalui Rekeing Terdakwa di Bank
Mutiara Jl. Teuku Umar Kota Denpasar dan pada tanggal 30 mei
2014 Saksi-1 menyerahkan dana pra operasional kepada PT Bariko
Indoraya diterima oleh Saksi-2 dan itu diceritakan oleh Saksi-1
kepada Saksi.
11.
Bahwa setelah MOA dibuat dengan masa berlaku hanya satu
bulan fasilitas kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
tidak ada lalu dilakukan perpanjangan terhadap berlakunya MOA dari
tanggal 26 Juni 2014 s.d. 26 Juli 2014 yang dihadiri oleh Terdakwa,
Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di kantor Saksi di jalan Kebo Iwa
Selatan Gang Blimbing Nomor 9 Denpasar dan Saksi-1 diberikan
harapan dan keyakinan bahwa fasilitas kredit atau kucuran dana
bank luar negeri pasti cair serta Saksi-1 diberikan bunga sebesar Rp.
52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk
cek kontan dari PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh
Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Saksi-1 menyetujui. Sebagai
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bukti telah diadakan perpanjangan MOA, Saksi disuruh menuliskan di
bawah naskah MOA dengan tulisan tangan tentang diadakannya
perpanjangan MOA lalu dibawah naskah MOA dengan tulisan tangan
tentang diadakannya perpanjangan MOA lalu dibawah tulisan tangan
tersebut ditandatngani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-4 serta
Saksi-1.
12.
Bahwa setelah diperpanjang satu kali dan telah jatuh tempo
masa berlakunya ternyata fasilitas kredit bank luar negeri sebesar
Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tetap tidak ada lalu
diadakan perpanjangan MOA satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli
2014 s.d. 26 Agustus 2014 dan Saksi-1 diberikan harapan dan
keyakinan bahwa fasilitas kredit atau kucuran dana bank luar negeri
pasti cair serta Saksi-1 diberikan bunga sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan
dari PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa
bersama-sama Saksi-2. Namun setelah diperpanjang dua kali dan
telah jatuh tempo masa berlakunya ternyata fasilitas kredit tetap tetap
tidak ada.
13.
Bahwa setelah MOA dua kali diperpanjang tetapi fasilitas
kredit bak luar negeri sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar
rupiah) tetap tidak ada dan dana landing account milik Saksi-1 yang
berada di Rekening PT Bariko Indoraya belum dikembalikan tetapi
Saksi-1 setiap bulan diberi bunga oleh PT Bariko Indoraya melalui
Terdakwa. Pemberian bunga untuk periode tanggal 26 Agustus s.d.
26 September 2014 diberkan oleh PT Bariko Indoraya kepada Saksi1 oleh Terdakwa langsung di rumah, periode tanggal 26 September
2014 s.d. 26 Oktober 2014 dan periode tanggal 26 Oktober 2014 s.d.
26 Nopember 2014 diberikan oleh PT Bariko Indoraya melalui
Tedakwa diambil Saksi yang mengambil di rumah Terdakwa tetapi
pemberian bunag periode tanggal 26 Oktober 2014 s.d. 26
Nopember 2014 hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu bunga tidak lagi diberikan yang
akhirnya timbul masalah ini.
Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh
Terdakwa :
- PT Bariko Indoraya bukan sebagai pelaksana tetapi hanya
inisiator.
- Pembicaraan transfer dana melalui Terdakwa tidak pernah
dibicarakan karena Terdakwa yang memberikan jaminan.
- MOA dibuat oleh siapa Terdakwa tidak tahu.
- Tentang transfer dari Terdakwa ke rekening PT Bariko
Indoraya tidak ada konfirmasi dari Saksi-1 dengan PT Bariko
Indoraya.
- Perpanjangan MOA Terdakwa tidak tahu persis.
Atas Sangkalan
keterangannya semula.
Menimbang :

Terdakwa

tersebut

Saksi

tetap

pada

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun
1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta, setelah
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lulus dilantik Pangkat Prada NRP 636586, selanjutnya mengikuti
pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya, selanjutnya setelah
beberapa kali mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan
dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaurwat Rohis Bintaldam IX/Udayana dengan pangkat Kapten Ctp.
2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama,
Ph. D (Saksi-4) sekira tahun 2011-2012 di rumah Terdakwa yang
dikenalkan oleh Sdr. Hermanto sedangkan Terdakwa kenal dengan
Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (saksi-2) sekira tahun 2012 yang
dikenalkan oleh Saksi-4 pada saat datang ke rumah Terdakwa yang
pada saat itu Saksi-2 mengaku sebagai kontraktor dan pemilik dari
PT Bariko Indoraya.
3.
Bahwa dalam perkenalan tersebut Saksi-2 bercerita tentang
keikut sertaannya tentang pembuatan tol Benoa, pada saat Saksi-2
menceritakan tentang pembuatan tol Benoa kepada Terdakwa,
Saksi-2 tidak menceritakan tentang PT apa saja yang terlibat dalam
pembuatan tol Benoa selain itu Saksi-2 juga menceritakan tentang
proyek yang pernah dibuat oleh Saksi-2 antara lain Villa/hotel yang
berada di lokasi BTDC di Nusa Dua, KPR yang ada di Banyuwangi
dan kesemua proyek tersebut Terdakwa pernah tidak mengetahui
apakah benar atau tidak.
4.
Bahwa Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari
pemodal dalam rangka pembangunan proyek jalan tol Gilimanuk
menuju daerah Pengragoan Tabanan dan Saksi-2 menjanjikan fee
kepada Terdakwa apabila Terdakwa mendapatkan pemodal untuk
proyek jalan tol yang direncanakan oleh Saksi-2 tersebut.
5.
Bahwa
Terdakwa
kenal dengan Sdr.
Hermantoyo
Adikoesoemo (saksi-1) sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa
datang ke Kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing
Nomor 9 Denpasar Selatan, karena Terdakwa tertarik dengan produk
air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 untuk Terdakwa
salurkan ke Puskop Kartika Udayana segingga pada bulan Januari
2014 Terdakwa masuk sebagai member air mineral Oxy.
6.
Bahwa selain menjadi member air mineral Oxy pada tahun
2014 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 sebagai sponsor
ship rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk sampai dengan
Tabanan, Terdakwa dalam hal ini selaku perantara atau mediator dari
Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (Saksi-2) selaku Direktur PT Bariko
Indoraya.
7.
Bahwa pada bulan Pebruari 2014 bertempat di tempat kerja
Saksi-1, Terdakwa menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk Tabanan
hanya berupa kajian - kajian yang dibawa oleh Saksi-2 dengan
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak saya punya kawan yang
bersangkutan lagi membuat kajian rencana pembangunan jalan tol
Gilimanuk Tabanan dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp.
4.700.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus milyar rupiah)” dan
Saksi-1 menjawab “tidak mau dananya besar itu pak”, setelah itu
pembicaraan tentang hal tersebut terputus.
8.
Bahwa satu bulan kemudian setelah pertemuan pertama,
Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 untuk datang ke kantor Saksi-1,
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setelah Terdakwa sampai di Kantor Saksi-1 Terdakwa ditanya oleh
Saksi-1 “masih jalan nggak rencana proyeknya” lalu Terdakwa
menjawab “masih jalan orang yang mau dukung banyak” setelah itu
Saksi-1 menjawab “Bulsit nonsen ada orang yang mau, karena dari
rekan-rekan dari Pak IR. Gede Putu Artika juga ada yang mau,
karena ada beberapa rekan yang mau menjadi sponsor”, selanjutnya
Saksi-1 menjawab “silakan saja, kalau bisa ditahan saya akan berfikir
dulu masalahnya ini uang besar” dan Terdakwa menjawab “ia
monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak
yang mau dan siapa yang duluan” lalu Saksi-1 menjawab “dengan
dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan Terdakwa menjawab “ia
silahkan”.
9.
Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak Terdakwa
ingat lagi sekira tahun 2013 Terdakwa memberitahu kepada Saksi-2
bahwa Saksi-1 bersedia memberikan modal untuk proyek pembuatan
jalan tol Gilimanuk menuju Tabanan.
10.
Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi1 untuk bertemu di rumah makan Teko Renon kemudian Terdakwa
dengan Saksi-2 dengan membawa proposal yang masih dalam
bentuk kajian yang belum jadi dan membawa contoh proposal jalan
tol Benoa yang rencananya akan sama pengerjaannya dengan kajian
yang dibuat tersebut. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan
Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “proposalnya seperti
apa saya pelajari” setelah itu Saksi-1 berkata “dalam kegiatan proyek
pasti ada kompensasinya” kemudian Terdakwa menjawab “yang bisa
menjelaskan adalah Pak Gede karena saya tidak punya keahlian
dibidang itu” yang pada saat itu dijawab “ok” setelah itu pertemuan
selesai.
11.
Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa dihubungi lagi
oleh saksi-1 yang menanyakan tentang rencana pendanaan proyek
tersebut dan Terdakwa menjawab “ia bagaimana bapak menyikapi
ada proyek ini apa benar atau tidak jangan sampai saya disalahkan
kalau terjadi apa-apa, saya hanya menyambung lidah atau mediasi”
selanjutnya Saksi-1 menjawab “ia…ia.. segala sesuatu harus dibuat
perjanjian” kemudian Terdakwa menjawab “ia mesti begitu karena
jangan sampai masalah dana ini merusak persahabatan” dan Saksi-1
menjawab “ia… harus ada MOA atau perjanjian”.
12.
Bahwa setalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan yang
dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2014 bertempat di
kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing Nomor : 9
Denpasar Selatan dibuat surat perjanjian dalam bentuk Nota
kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang berlaku
selama satubulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak pertama
sanggup menjaminkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) sebagai Landing Account untuk mencairkan
dana bantuan asing sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun
tujuh ratus milyar rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2
selaku PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke
rekening Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity)
dimana pihak pertama menunjuk Terdakwa sebagai Saksi satu untuk
ikut tandatangan pada specimen warkat Bank pihak kedua guna
saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh
pihak pertama.
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13.
Bahwa tujuan dana Landing Account sesuai MOA yaitu untuk
mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank namun Terdakwa tidak
mengetahui secara pasti dari bank mana yang memberikan fasilitas
kredit tersebut dan yang lebih mengetahui secara jelas dan pastinya
adalah saksi-2 dan dana Landing Account tidak bisa dicairkan
sebelum adanya pihak Bank yang memberikan fasilitas kredit kepada
PT Bariko Indoraya. Dan Terdakwa mengetahui bahwa belum ada
pihak Bank yang memberikan / memasukan dananya namun
berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa banyak pihak yang akan
memberikan fasilitas kredit akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui
secara pasti bank mana saja yang akan memberikan fasilitas kredit
tersebut.
14.
Bahwa Specimen Warkat sebagai kontrol dana Landing
Account terutama dana pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada
Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) melalui Terdakwa yang berkaitan dengan pengeluaran uang
khususnya tentang penggunaan uang dana Landing Account yang
harus diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
15.
Bahwa Terdakwa ikut menandatangani pencairan dana
Landing Account yang tersimpan di rekening BNI 46 milik PT Bariko
Indoraya karena Saksi-2 menyampaikan bahwa berkaitan dengan
administrasi permohonan bantuan pemberian fasilitas kredit telah
mendapat verifikasi dari pihak Bank Singapura oleh karena itu
Terdakwa turut menandatangani specimen warkat tentang
pengeluaran baik yang digunakan oleh Saksi-2 saat membuat kajian
proposal jalan tol Gilimanuk Tabanan.
16.
Bahwa selain penempatan dana Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga pihak pertama bersedia
memberikan dananya sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar)
untuk keperluan penunjang usaha yang berkaitan dengan
penempatan dana seperti tersebut di atas dan penggunaannya harus
dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis apabila ada suatu hasil
yang diperoleh maka pihak pertama akan mendapat kompensasi
dana sebesar USD $ 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar) untuk
Terdakwa serta penempatan dan pemberian dana sebasar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak pertama
kepada pihak kedua sepenuhnya dijamin oleh Terdakwa apabila
pihak kedua dalam kurun waktu tersebut di atas tidak mendapatkan
hasil yang tidak sesuai atau mengalami kegagalan maka pihak kedua
mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan juga membayar bunga sebesar 1,5
% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua belah pihak memahami
hak-hak, tanggungjawabnya dan kewajiban masing-masing serta di
dalam MOA tersebut Terdakwa memiliki tugas sebagai pengaman
pinjaman uang sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dan juga Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai peminjam
keamanan uang.
17.
Bahwa berdasarkan MOA seharusnya Saksi-1 mentransfer
dana kepada Saksi-2 Direktur PT Bariko Indoraya sebesar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun Saksi-1
tidak pernah mentransfer dana tersebut oleh karena itu Terdakwa
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tidak menganggap MOA tersebut tidak berlaku walaupun Saksi-1
mentransfer dana kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014
melalui Bank mutiara di teuku Umar Denpasar ke rekening Terdakwa
Nomor 2100-0001717782-100 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah).
18.
Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi-1 setelah
menjual tanah Terdakwa di daerah Tabanan yang dibuatkan suratsuratnya dalam bentuk perjanjian nomor : 107 yang dibuat pada
pukul 10.00 Wita hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dan Kuasa Nomor :
108,109 yang dibuat pada pukul 10.30 Wita hari rabu tanggal 28 Mei
2014 karena Saksi-1 tidak mau kehilangan dana sebesar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga
pembicaraan mengarah pada proses jual beli terhadap tanah
Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa tidak ingin menjual tanah
tersebut dan hendak Terdakwa jadikan infestasi untuk anak tetapi
Terdakwa alihkan untuk infestasi dalam pembangunan tol tersebut
dan pada saat di kantor Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-1 apakah
Terdakwa memiliki surat berharga mau Saksi-1 AJB kan kemudian
Terdakwa menjawab “saya ada beberapa sertifikat atas nama saya
termasuk tanah yang 11 (sebelas) are persegi yang saya jual” dan
Terdakwa menawarkan harga tanah Terdakwa sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are yang
sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui berapa harga tanah sesuai
NJOP di wilayah Tabanan selanjutnya Terdakwa menceritakan jika
view pemandangannya bagus kemudian Saksi-1 menjawab “ia udah
bawa sini sertifikatnya”.
19.
Bahwa menurut Terdakwa MOA pada tanggal 26 mei 2014
sudah tidak berlaku karena Terdakwa telah memberikan sertifikat
tanah Terdakwa sebelum tanggal 26 mei 2014 dan PPJBnya keluar
pada tanggal 28 Mei 2014.
20.
Bahwa MOA yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2014
diperpanjang hingga tanggal 26 Agustus 2014 dan ditulis dengan
tulisan tangan Saksi-2 hingga menunggu kucuran dana dari Saksi-1
yang disaksikan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan
Terdakwa tidak mengetahui tentang penggunaan uang sebesar USD
$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) sebagai uang untuk operasional
yang tertuang dalam MOA dan Terdakwa juga tidak mengetahui
kapan uang tersebut dicairkan serta Terdakwa tidak menerima hasil
dari pencairan uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar)
baik oleh Saksi-2 maupun yang lainnya.
21.
Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1
sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
namun uang tersebut bukan bunga melainkan uang yang Terdakwa
pinjamkan kepada Saksi-2 dimana Terdakwa mendapatkan bunga
sekira 15 % dari uang yang dipinjam oleh Saksi-2 dan uang hasil
bunga pinjaman tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 karena
Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi-1 yang sering sakit-sakitan
dan Terdakwa telah 4 (empat) kali memberikan uang sebesar Rp.
52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang
pertama pada bulan Juni 2014 berbentuk cek yang diberikan oleh
Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa, yang kedua pada bulan Juli,
Agustus, September, Oktober 2014 yang diberikan dalam bentuk
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tunai dan bulan Nopember sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah).
22.
Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh saksi-2 karena
memberikan Saksi-1 uang karena kasihan terhadap saksi-1 karena
hal yang demikian akan menjadi kasus, karena Terdakwa telah
melakukan jual beli, sehingga seolah-olah Terdakwa memberikan
bunga. Selanjutnya Terdakwa ingin mengembalikan uang Saksi-1
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
dengan proses jual beli, tapi Saksi-1 meminta sebesar Rp.
6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai dengan Rp.
8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), setelah Terdakwa berhenti
memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 pernah
mengancam Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pasang
badan karena Terdakwa mempunyai bukti perjanjian jual beli dengan
Saksi-1.
23.
Bahwa solusi pengembalian uang tersebut menurut Terdakwa
sebenarnya mudah, apabila itu utang piutang, namun bagi Terdakwa
ini merupakan perjanjian jual beli sehingga ada yang kita jual belikan
kembali, tetapi Saksi-1 tidak mengakui itu perjanjian jual beli,
sedangkan Saksi-1 sendiri yang menunjuk dan membayar notaris
seluruh beban dalam proses jual belinya. Dan Terdakwa telah
berkali-kali menanyakan keabsahan jual beli tersebut, kepada notaris
yang bernama Sdr. I Putu Chandra, S.H. bahwa jual beli itu sah
menurut hukum karena notaris adalah sebagai labelnya dalam hal
mengeluarkan Akta.
24.
Bahwa langkah yang Saksi-1 lakukan setelah Terdakwa
dilaporkan ke Pomdam IX/Udayana untuk menyelesaikan masalah
adalah Saksi-1 mengirim Sdr. Yongki datang ke rumah saya untuk
berdamai dan pada saat itu Terdakwa menjawab kalau mau
berdamai, cabut dulu laporannya terhadap diri Terdakwa baru kita
berdamai dan membicarakan tentang solusi penyelesaiannya.
25.
Bahwa
yang
melatarbelakangi
Terdakwa
berusaha
mencarikan sponsorship karena apabila Terdakwa mendapat
sponsorship akan mendapat imbalan atau jasa sebesar 15 % (lima
belas persen) pertahun dari total pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan
oleh Sdr. Ir Gede Putu Arthika selaku Direktur PT Bariko Indoraya.
Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan
persidangan ini berupa :

oleh

Oditur Militer

Surat-surat :
1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA
(Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank
Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang
transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB
PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT.
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Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy
bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr.
Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada I Gede Putu Arthika.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah
dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede
Arya Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul
Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US
$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh
Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul
Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal
23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB
oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe
Andro
Max
ZIMEI
862709026405178
MEID
A
100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam
pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang
pembahasan
pengembalian
dana
sebesar
Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar
Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan
Pesedahan Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1
Agustus 2016.
Menimbang :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menambahkan
barang bukti berupa surat-surat :
1. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara
Samsul Hadi S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa perbuatan
hukum yang dilakukan Para Pihak (Penjual-Pembeli) telah
dilakukan secara sempurna yang dilaksanakan dihadapan
pejabat negara Sdr. I Putu Chandra, SH selaku Notaris.
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2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 6407 dan Surat
Ukur nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang
hak.
Bukti ini membuktikan bahwa secara keperdataan selaku
pemegang alas hak atas sebidang tanah dengan luas
1.100 m2 terletak di Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab.
Tabanan adalah benar Samsul Hadi.
3. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank
Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang
transfer dana Rp. 3.500.000.000,- dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
Bukti ini membuktikan bahwa sebagai realisasi jual beli
tanah, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo telah melakukan
kewajibannya dengan membayar sejumlah uang sesuai
perjanjian yang dibuatnya dihadapan selaku pejabat
negara I Putu Chandra, SH selaku Notaris.
4. Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi
levering alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan
Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku
pemegang hak kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(selaku pembeli) yang penerimaannya dilakukan Sdr.
Pontjo Setijono.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa setelah
dilakukannya transaksi jual beli Samsul Hadi telah
melaksanakan kewajiban peralihan alas pemegang hak
kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat-surat
adalah :
1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA
(Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.Bahwa
benar merupakan bukti Surat adanya suatu perjanjian yang
disepakati oleh para pihak.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank
Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang
transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.Bahwa benar bukti adanya
transfer sejumlah uang oleh Saksi-1(Sdr. Hermantoyo Adi
Koesoemo) sebagai jaminan dana landing account sesuai
dengan perjanjian Nota Kesepakatan MOA (Memorandum Of
Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB
PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT.
Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.Bahwa benar
bukti surat adanya transfer sejumlah uang dari Terdakwa ke
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rekening PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy
bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr.
Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul
Hadi.Bahwa benar sebagai bukti surat tentang adanya
transfer sejumlah unag kepada Terdakwa dari Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada I Gede Putu Arthika.Bahwa benar bukti surat adanya
setoran sejumlah uang dari Saksi-1 kepda saksi-2 selaku
direktur PT. Bariko Indoraya.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah
dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede
Arya Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul
Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).Bahwa benar sebagai
bukti surat sebagai jaminan kepada Terdakwa dari Saksi-4
atas peminjaman sejumlah uang yang diambil dari rekenig
PT.Bariko Indoraya.
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US
$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh
Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.Bahwa benar bukti surat sebagai bukti adanya
sejumlah uang yang diterima oleh Saksi-2 selaku direktur
PT.Bariko Indoraya dari Saksi-1.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul
Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.Bahwa
benar bukti surat sebagai surat perjanjian akan jual belitanah
bukan sebagai akte jualbeli tanah.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal
23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB
oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.Bahwa benar bukti surat sebagai jaminan dari
Terdakwa kepada Saksi-1 atas uang Saksi-1 sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).Sebagi
modal dana landing account PT.Bariko Indoraya.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe
Andro
Max
ZIMEI
862709026405178
MEID
A
100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam
pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).Bahwa benar bukti berupa foto HP Android Smartfren
tipe Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A
100003F16ACA95 adanya pembicaraan antara Terdakwa
dengan Saksi-1 tentang pengembalian dana landing account
dari Terdakwa kepada Saksi-1.
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang
pembahasan
pengembalian
dana
sebesar
Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).Bahwa
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benar bukti berupa surat adanya pembicaraan antara
Terdakwa dengan Saksi-1 tentang pengembalian dana
londing account dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang
ditranskrip dari rekaman HP Android Smartfren tipe Andro
Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95
milik Saksi-1.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar
Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan
Pesedahan Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1
Agustus 2016. Bahwa benar bukti surat dari Pemkab.Tabana
tentang harga NJOP lokasi tanah Terdakwa sebagai jaminan
untuk Saksi-1.
Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang
diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dipersidangan,
Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat-surat
adalah :
1. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul
Hadi S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa perbuatan
hukum yang dilakukan Para Pihak (Penjual-Pembeli) telah
dilakukan secara sempurna yang dilaksanakan dihadapan
pejabat negara Sdr. I Putu Chandra, SH selaku Notaris.
Bahwa benar bukti surat adanya bukti surat sebagai surat
perjanjian akan jual belitanah bukan sebagai akte jualbeli
tanah.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 6407 dan Surat
Ukur nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak.
Bukti ini membuktikan bahwa secara keperdataan selaku
pemegang alas hak atas sebidang tanah dengan luas 1.100
m2 terletak di Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan
adalah benar Samsul Hadi. Bahwa benar bukti surat sebagai
jaminan dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas uang Saksi-1
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).Sebagi modal dana landing account PT.Bariko
Indoraya.
3. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank
Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang
transfer dana Rp. 3.500.000.000,- dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
Bukti ini membuktikan bahwa sebagai realisasi jual beli
tanah, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo telah melakukan
kewajibannya dengan membayar sejumlah uang sesuai
perjanjian yang dibuatnya dihadapan selaku pejabat negara I
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Putu Chandra, SH selaku Notaris. Bahwa benar bukti adanya
transfer sejumlah uang oleh Saksi-1(Sdr. Hermantoyo Adi
Koesoemo) sebagai jaminan dana landing account sesuai
dengan perjanjian Nota Kesepakatan MOA (Memorandum Of
Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
4. Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi
levering alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan
Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku
pemegang hak kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(selaku pembeli) yang penerimaannya dilakukan Sdr.
Pontjo Setijono.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa setelah
dilakukannya transaksi jual beli Samsul Hadi telah
melaksanakan kewajiban peralihan alas pemegang hak
kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo. Bahwa benar
bukti surat pengambilan sertifikat tanah atas nama
Terdakwa oleh Saksi-7 sebagai jamina uang Saksi-1
kepada Terdakwa.
Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut
nomor : 1(satu),2(dua) dan 3(tiga) telah diajukan oleh Oditur Militer,
Majelis berpendapat tidak perlu lagi sebagai barang bukti berupa
surat. Sedangkan nomor :4(empat) Majelis berpendapat dapat
dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
Menimbang

:

Bahwa
setelah
Majelis
Hakim
menerima
dan
mempertimbangkan seluruh barang bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Oditur Militer maupun yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang
bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa surat sebagai
berikut :
1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA
(Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara
Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari
Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3.
1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB
PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko
Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti
rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi
Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede
Putu Arthika.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan
bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya
Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi
sehubungan peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
Milyar rupiah).
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7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US $
15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir.
Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor
107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H.
dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal 23
Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr.
Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe Andro
Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang
digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan
Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian
uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang
pembahasan pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah
dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan
Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.
13. Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi levering
alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan Surat Ukur Nomor :
3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak
kepada Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo (selaku pembeli) yang penerimaannya
dilakukan Sdr. Pontjo Setijono.
Menimbang

Menimbang :

:

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan
kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan
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.
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 pada
tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta,
setelah lulus dilantik Pangkat Prada NRP 636586, selanjutnya
mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya, selanjutnya
setelah beberapa kali mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi
jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Kaurwat Rohis Bintaldam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Ctp.
2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya
Wiratama, Ph. D (Saksi-4) sekira tahun 2011-2012 di rumah
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Terdakwa yang dikenalkan oleh Sdr. Hermanto sedangkan
Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (saksi-2)
sekira tahun 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-4 pada saat datang ke
rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi-2 mengaku sebagai
kontraktor dan pemilik dari PT Bariko Indoraya.
3.
Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Saksi-2 bercerita
tentang keikut sertaannya tentang pembuatan tol Benoa, pada saat
Saksi-2 menceritakan tentang pembuatan tol Benoa kepada
Terdakwa, Saksi-2 tidak menceritakan tentang PT apa saja yang
terlibat dalam pembuatan tol Benoa selain itu Saksi-2 juga
menceritakan tentang proyek yang pernah dibuat oleh Saksi-2 antara
lain Villa/hotel yang berada di lokasi BTDC di Nusa Dua, KPR yang
ada di Banyuwangi dan kesemua proyek tersebut Terdakwa pernah
tidak mengetahui apakah benar atau tidak.
4.
Bahwa benar Saksi-2 belum pernah terlibat secara langsung
pembuatan Jalan Tol hanya pernah ikut dalam pekerjaan sub-sub
atau bagian dari pekerjaan jalan tol.
5.
Bahwa benar Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk
mencari pemodal dalam rangka pembangunan proyek jalan tol
Gilimanuk menuju daerah Pengragoan Tabanan dan Saksi-2
menjanjikan fee kepada Terdakwa apabila Terdakwa mendapatkan
pemodal untuk proyek jalan tol yang direncanakan oleh Saksi-2
tersebut.
6.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo (saksi-1) sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa
datang ke Kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing
Nomor 9 Denpasar Selatan, karena Terdakwa tertarik dengan produk
air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 untuk Terdakwa
salurkan ke Puskop Kartika Udayana segingga pada bulan Januari
2014 Terdakwa masuk sebagai member air mineral Oxy.
7.
Bahwa benar selain menjadi member air mineral Oxy pada
tahun 2014 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 sebagai
sponsor ship rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk sampai
dengan Tabanan, Terdakwa dalam hal ini selaku perantara atau
mediator dari Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (Saksi-2) selaku Direktur
PT Bariko Indoraya.
8.
Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 bertempat di tempat
kerja Saksi-1, Terdakwa menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk
Tabanan hanya berupa kajian - kajian yang dibawa oleh Saksi-2
dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak saya punya
kawan yang bersangkutan lagi membuat kajian rencana
pembangunan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan nilai anggaran
proyek sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus
milyar rupiah)” dan Saksi-1 menjawab “tidak mau dananya besar itu
pak”, setelah itu pembicaraan tentang hal tersebut terputus.
9.
Bahwa benar satu bulan kemudian setelah pertemuan
pertama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 untuk datang ke kantor
Saksi-1, setelah Terdakwa sampai di Kantor Saksi-1 Terdakwa
ditanya oleh Saksi-1 “masih jalan nggak rencana proyeknya” lalu
Terdakwa menjawab “masih jalan orang yang mau dukung banyak”
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setelah itu Saksi-1 menjawab “Bulsit nonsen ada orang yang mau,
karena dari rekan-rekan dari Pak IR. Gede Putu Artika juga ada yang
mau, karena ada beberapa rekan yang mau menjadi sponsor”,
selanjutnya Saksi-1 menjawab “silakan saja, kalau bisa ditahan saya
akan berfikir dulu masalahnya ini uang besar” dan Terdakwa
menjawab “ia monggo kalau memang sampeyan mau karena yang
lain banyak yang mau dan siapa yang duluan” lalu Saksi-1 menjawab
“dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan Terdakwa
menjawab “ia silahkan”.
10.
Bahwa benar pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak
Terdakwa ingat lagi sekira tahun 2014 Terdakwa memberitahu
kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 bersedia memberikan modal untuk
proyek pembuatan jalan tol Gilimanuk menuju Tabanan.
11.
Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh
Saksi-1 untuk bertemu di rumah makan Teko Renon kemudian
Terdakwa dengan Saksi-2 dengan membawa proposal yang masih
dalam bentuk kajian yang belum jadi dan membawa contoh proposal
jalan tol Benoa yang rencananya akan sama pengerjaannya dengan
kajian yang dibuat tersebut. Setelah sampai Terdakwa bertemu
dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa
“proposalnya seperti apa saya pelajari” setelah itu Saksi-1 berkata
“dalam kegiatan proyek pasti ada kompensasinya” kemudian
Terdakwa menjawab “yang bisa menjelaskan adalah Pak Gede
karena saya tidak punya keahlian dibidang itu” yang pada saat itu
dijawab “ok” setelah itu pertemuan selesai.
12.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa dihubungi
lagi oleh saksi-1 yang menanyakan tentang rencana pendanaan
proyek tersebut dan Terdakwa menjawab “ia bagaimana bapak
menyikapi ada proyek ini apa benar atau tidak jangan sampai saya
disalahkan kalau terjadi apa-apa, saya hanya menyambung lidah
atau mediasi” selanjutnya Saksi-1 menjawab “ia…ia.. segala sesuatu
harus dibuat perjanjian” kemudian Terdakwa menjawab “ia mesti
begitu karena jangan sampai masalah dana ini merusak
persahabatan” dan Saksi-1 menjawab “ia… harus ada MOA atau
perjanjian”.
13.
Bahwa benar setalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan
yang dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2014
bertempat di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing Nomor : 9 Denpasar Selatan dibuat surat perjanjian dalam
bentuk Nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang
berlaku selama satubulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak pertama
sanggup menjaminkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) sebagai Landing Account untuk mencairkan
dana bantuan asing sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun
tujuh ratus milyar rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2
selaku PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke
rekening Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity)
dimana pihak pertama menunjuk Terdakwa sebagai Saksi satu untuk
ikut tandatangan pada specimen warkat Bank pihak kedua guna
saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh
pihak pertama.
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14.
Bahwa benar tujuan dana Landing Account sesuai MOA yaitu
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank namun Terdakwa
tidak mengetahui secara pasti dari bank mana yang memberikan
fasilitas kredit tersebut dan yang lebih mengetahui secara jelas dan
pastinya adalah saksi-2 dan dana Landing Account tidak bisa
dicairkan sebelum adanya pihak Bank yang memberikan fasilitas
kredit kepada PT Bariko Indoraya. Dan Terdakwa mengetahui bahwa
belum ada pihak Bank yang memberikan / memasukan dananya
namun berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa banyak pihak yang
akan memberikan fasilitas kredit akan tetapi Terdakwa tidak
mengetahui secara pasti bank mana saja yang akan memberikan
fasilitas kredit tersebut.
15.
Bahwa benar Specimen Warkat sebagai kontrol dana Landing
Account terutama dana pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada
Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) melalui Terdakwa yang berkaitan dengan pengeluaran uang
khususnya tentang penggunaan uang dana Landing Account yang
harus diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
16.
Bahwa benar Terdakwa ikut menandatangani pencairan dana
Landing Account yang tersimpan di rekening BNI 46 milik PT Bariko
Indoraya karena Saksi-2 menyampaikan bahwa berkaitan dengan
administrasi permohonan bantuan pemberian fasilitas kredit telah
mendapat verifikasi dari pihak Bank Singapura oleh karena itu
Terdakwa turut menandatangani specimen warkat tentang
pengeluaran baik yang digunakan oleh Saksi-2 saat membuat kajian
proposal jalan tol Gilimanuk Tabanan.
17.
Bahwa benar selain penempatan dana Rp. 3.500.000.000,
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga pihak pertama
bersedia memberikan dananya sebesar USD $ 15.000,- (lima belas
ribu dolar) untuk keperluan penunjang usaha yang berkaitan dengan
penempatan dana seperti tersebut di atas dan penggunaannya harus
dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis apabila ada suatu hasil
yang diperoleh maka pihak pertama akan mendapat kompensasi
dana sebesar USD $ 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar) untuk
Terdakwa.
18.
Bahwa benar penempatan dan pemberian dana sebasar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak pertama
kepada pihak kedua sepenuhnya dijamin oleh Terdakwa apabila
pihak kedua dalam kurun waktu tersebut di atas tidak mendapatkan
hasil yang tidak sesuai atau mengalami kegagalan maka pihak kedua
mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan juga membayar bunga sebesar 1,5
% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).
19.
Bahwa benar kedua belah pihak memahami hak-hak,
tanggung jawabnya dan kewajiban masing-masing serta di dalam
MOA tersebut di samping sebagai saksi Terdakwa juga memiliki
tugas sebagai penjamin bersama Pihak ke dua( Direktur PT Bariko
Indoraya) uang sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) .
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20.
Bahwa benar Saksi-1 mentransfer dana kepada Saksi-2
rekening PT Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2014 Bank mutiara di
teuku Umar Denpasar melalui rekening Terdakwa Nomor 21000001717782-100 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus
juta rupiah).karena Terdakwa sebagai Penjamin atas Dana tersebut.
21.
Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui tentang penggunaan
uang sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) sebagai uang
untuk operasional yang tertuang dalam MOA dan Terdakwa juga
tidak mengetahui kapan uang tersebut dicairkan serta Terdakwa tidak
menerima hasil dari pencairan uang sebesar USD $ 15.000,- (lima
belas ribu dolar) baik oleh Saksi-2 maupun yang lainnya.
22.
Bahwa benar Saksi-1 telah menerima bunga sesuai MOA
uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang pertama pada bulan Juni 2014 berbentuk cek yang
diberikan oleh Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa, yang kedua
pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2014 yang diberikan
dalam bentuk tunai dan bulan Nopember sebesar Rp. 37.500.000,(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
23.
Bahwa benar ternyata proyek jalan Tol sampai sekarang tidak
pernah terealisir, dan kucuran Dana dari Bank Luar Negeri sebesar
Rp.7.000.000.000.000,-(tujuh trilyun rupiah) tidak pernah ada.
24.
Bahwa benar setelah pembayaran bulan Nopember 2014,
Saksi mulai curiga tentang keberadaan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) apakah Dana
tersebut masih berada di dalam rekening Bank atas nama PT. Bariko
Indoraya sesuai kesepakatan MOA sebagai modal tidak bergerak,
sehingga Saksi -1 selalu menanyakan kepada Terdakwa baik melalui
telepon maupun bertemu langsung yang dijawab berbelit belit dan
seakan akan menutupi keberadaan uang tersebut dan tidak dapat
menunjukkan secara pasti dimana Dana tersebut disimpan.
25.
Bahwa benar sekitar bulan Desember Saksi-1 telah dilakukan
penagihan dan meminta penjelasan tentang kelanjutan dari kerja
sama Proyek jalan Tol oleh PT. Bariko Indoraya tersebut, namun
Saksi-2 dan Terdakwa saling lempar tanggung jawab dan berusaha
menghindar dari Saksi-1.
26.
Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2015 Saksi -1 dan Saksi
-5 telah melihat lokasi Tanah yang sertifikatnya telah dijaminkan
kepada saksi-1 dan mengeceknya, ternyata posisi tanah terletak
paling ujung dan tidak cocok untuk perumahan serta harga pasaran
per Are cuma berkisar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah )
sampai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Tidak sesuai
keterangan Terdakwa terdahulu.
27.
Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi
mengundang secara tertulis kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi -4,
namun yang datang hanya Terdakwa dan Saksi - 4 ,kemudian dalam
pertemuan tersebut Saksi-4 menjanjikan akan menyelesaikan Dana
yang digunakan sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus
juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 17 Pebruari 2015,
namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
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28.
Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2015 Saksi-1 telah
menyuruh saksi-5 untuk menemui Saksi-2 dirumahnya, dan meminta
pertanggung jawaban terhadap MOA, namun mendapat jawaban
tidak mengakui adanya MOA dan minta menanyakan soal Dana
tersebut kepada Terdakwa.
29.
Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2015 Terdakwa dan
Saksi-4 datang ke kantor Saksi dan mengatakan agar bersabar dan
tidak meyakini tentang keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2
yang tidak mengakui adanya MOA dan transfer dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
30. Bahwa benar Saksi-4 pernah meminjam dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dari Rekening PT. Bariko
Indoraya, dalam rangka biaya berobat istrinya atas persetujuan dari
Saksi-2 dan Terdakwa.
31.
Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2015 Terdakwa ingin
mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga
milyar lima ratus juta rupiah) namun belum dapat dikembalikan dalam
waktu dekat, karena Dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah) masih digunakan Saksi-4, sedang sisanya diblokir dan
dipakai sebagai jaminan fasilitas kredit Perusahaan. Di samping itu
Terdakwa telah membicarakan dengan Saksi-2 untuk men PPJB
asset Saksi-4 berupa rumah guna pengembalian pinjaman sebesar
Rp. 1.000.000.000,-( satu milyar rupiah), namun hinggga sampai saat
ini juga tidak ada realisasinya.
32.
Bahwa benar karena merasa curiga ada kemungkinan Dana
Landing Account tersebut telah dicairkan dan digunakan oleh
Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak sesuai tujuan
semula kemudian Saksi-1 telah melaporkan ke Polisi Militer tentang
masalah ini, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pasang badan
karena Terdakwa mempunyai bukti perjanjian jual beli dengan
Saksi-1.
33.
Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa berusaha
mencarikan sponsorship karena apabila Terdakwa mendapat
sponsorship akan mendapat imbalan atau jasa sebesar 15 % (lima
belas persen) pertahun dari total pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan
oleh Sdr. Ir Gede Putu Arthika selaku Direktur PT Bariko Indoraya.
34. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa,Saksi-2 dan Saksi-4
sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US $ 15.000 (lima belas ribu
dollar Amerika).
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
Tuntutannya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai
berikut :
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1. Bahwa mengenai terbuktinya Unsur-unsur Tindak Pidana yang
didakwakan Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan
Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian akan
membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan
terhadap
diri
Terdakwa,
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkannya sendiri dengan melihat secara Obyektif
maupun Subyektif serta latar belakang terjadinya Tindak Pidana
maupun hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan
sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.
Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya
dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa terhadap dalil dalil Penasehat Hukum yang tertuang
dalam Pembelaannya, membahas tentang persoalan adanya jual
beli tanah milik Terdakwa yang terletak di Tabanan dengan
Saksi-1 sebagaimana adanya PPJB, tanpa menguraikan adanya
fakta-fakta hukum adanya kerjasama sehingga terjadinya MOA
antara Saksi-1 dan PT. Bariko Indoraya yang dalam hal ini
Direkturnya adalah Saksi-2 dan Komisarisnya adalah Saksi-4
serta peran Terdakwa sebagai penjamin dan turut bertanggung
jawab atas Dana sebesar Rp.3.500.000.000.000,- dan US $
15.000,-milik Saksi-1 sebagaimana tertuang dalam MOA
Bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sebelum adanya
MOA telah terjadi kesepakatan serta sejak awal Terdakwa telah
mengetahui pada dasarnya dana sebesar Rp.3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Saksi-1 tidak akan
dipinjamkan kepada PT. Bariko Indoraya sebagai Landing
account, apabila Terdakwa tidak memberikan Jaminan berupa
sertifikat yang diwujudkan dalam perjanjian jual beli di notaris
yang bukan PPAT dimana tanah itu berada.
Bahwa atas adanya MOA dan Dana milik Saksi-1 sebesar
Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang
ditransfer ke Rekening PT. Bariko Indoraya melalui rekening
Terdakwa guna Landing account, sehingga Saksi-1 telah
menerima bunga sebesar Rp.52.500.000,-(lima puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) per bulannya, bahkan MOA tersebut sudah
diperpanjang beberapa kali, dan sangat sesuai dengan esensi
dari adanya MOA itu sendiri, baru kemudian pada bulan
Desember pihak PT. Bariko Indoraya tidak mengakui adanya
MOA tersebut, dan ternyata dana Landing account yang
seharusnya sebagai dana tidak bergerak/equity telah
dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh Terdakwa dan pihak PT.
Bariko Indoraya, hal itu tentunya merupakan perbuatan yang
melawan hukum.
Bahwa menanggapi tentang Unsur unsur Tindak pidana
sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa,
Majelis berpendapat terhadap pasal pasal yang di dakwakan oleh
Oditur Militer yang disusun secara alternatif yakni Dakwaan
alternative pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke -1
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KUHP atau Dakwaan alternative ke dua pasal 372 KUHP jo pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah merupakan hak dari Oditur Militer
pula untuk membuktikan sebagaimana dalam Tuntutannya,dan
Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam uraian
pembuktian Unsur unsur Tindak pidana dalam putusan ini.
Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai
dalil dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya,
adalah mengulang kembali pernyataan serta alasan alasan
sebagaimana dalam eksepsinya, sehingga tidak dapat lagi
dipertahankan dan menjadi alasan yang kuat atas apa yang
dimohonkan dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik
Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan :
Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat
menguatkan Tuntutan semula yang dibacakan dipersidangan
sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya
lebih jauh lagi.

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Duplik Penasehat
Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan hanya
bersifat mempertegas kembali dalil-dalil dalam Pledoinya, maka
Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya
secara khusus.
Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai
berikut :
Alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur kesatu

: “Barang siapa”.

2. Unsur kedua

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

3. Unsur ketiga

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

4. Unsur keempat

: Secara bersama-sama.

Atau,
Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
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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”.
4. Unsur ke-4 :“Yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan yang dilakuan secara
bersama-sama”.
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 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” dalam dakwaan
tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
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.
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Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian
antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Prada NRP 636586. Pada tahun 1988 mengikuti
pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Disbital. Pada tahun
1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan
pangkat Letda Ctp selanjutnya di tugaskan di Topdam IX/Udayana.
Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian
diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.

.

2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara
dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/164/III/2016
tanggal 4 Maret 2016 bahwa benar yang diajukan kepersidangan
adalah Terdakwa Samsul Hadi Pangkat Kapten Ctp NRP 636586.
3.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini,Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD
dengan pangkat Kapten Ctp NRP 636586 maka dalam kapasitas
status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan
hukum pidana umum,selain ketentuan Hukum Pidana Militer .
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan
mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1: “Barang
Siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-1,
yaitu: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum“, Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:
Perkataan dengan maksud merupakan istilah lain dari pada
perkataan “dengan sengaja “ dan sebagai pernyataan setuju, yang
berarti pelaku menghendaki dan menyadari terjadinya suatu
perbuatan beserta akibatnya.
Penempatan unsur dengan maksud didepan unsur-unsur
tindak pidana yang kini berarti sama unsur tindak pidana yang
bernada dibelakangnya diliputi dengan unsur maksud. Sebagai
unsur sengaja pelaku menyadari dan menghendaki suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dan menyadari
pula ketidak berhasilannya suatu keuntungan tersebut, serta
tindakannya yang berupa penggerakan dengan sarana
kebohongan atau tipu muslihat.
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Yang dimaksud keuntungan disini adalah keuntungan yang
diperoleh secara tanpa hak, yang dengan sesuatu yang
mempunyai nilai ekonomi.
Dalam unsur ini tujuan tindakan yang dilakukan adalah
untuk diri pelaku sendiri atau orang lain, sehingga yang disyaratkan
adalah untuk salah satu dari kedua alternatif tersebut yaitu untuk
pelaku sendiri atau orang lain atau dapat juga untuk keduanya.
Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku telah
melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang
dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan
peraturan yang berlaku.
Yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan Terdakwa
menguntungkan Terdakwa atau orang lain tersebut dapat dikatakan
perbuatan yang melawan hukum?
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya
Wiratama, Ph. D (Saksi-4) sebagai komisaris PT.Bariko Indoraya,
sekira tahun 2011-2012 di rumah Terdakwa yang dikenalkan oleh
Sdr. Hermanto sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Putu
Artika, M.M. (saksi-2) sekira tahun 2012 yang dikenalkan oleh Saksi4 pada saat datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi-2
mengaku sebagai kontraktor dan pemilik dari PT Bariko Indoraya.
2.
Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Saksi-2 bercerita
tentang keikut sertaannya tentang pembuatan tol Benoa, pada saat
Saksi-2 menceritakan tentang pembuatan tol Benoa kepada
Terdakwa, Saksi-2 tidak menceritakan tentang PT apa saja yang
terlibat dalam pembuatan tol Benoa selain itu Saksi-2 juga
menceritakan tentang proyek yang pernah dibuat oleh Saksi-2 antara
lain Villa/hotel yang berada di lokasi BTDC di Nusa Dua, KPR yang
ada di Banyuwangi dan kesemua proyek tersebut Terdakwa pernah
tidak mengetahui apakah benar atau tidak.
3.
Bahwa benar Saksi-2 belum pernah terlibat secara langsung
pembuatan Jalan Tol hanya pernah ikut dalam pekerjaan sub-sub
atau bagian dari pekerjaan jalan tol.
4.
Bahwa benar Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk
mencari pemodal dalam rangka pembangunan proyek jalan tol
Gilimanuk menuju daerah Pengragoan Tabanan dan Saksi-2
menjanjikan fee kepada Terdakwa apabila Terdakwa mendapatkan
pemodal untuk proyek jalan tol yang direncanakan oleh Saksi-2
tersebut.
5.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo (saksi-1) sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa
datang ke Kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing
Nomor 9 Denpasar Selatan, karena Terdakwa tertarik dengan produk
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air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 untuk Terdakwa
salurkan ke Puskop Kartika Udayana segingga pada bulan Januari
2014 Terdakwa masuk sebagai member air mineral Oxy.
6.
Bahwa benar selain menjadi member air mineral Oxy pada
tahun 2014 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 sebagai
sponsor ship rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk sampai
dengan Tabanan, Terdakwa dalam hal ini selaku perantara atau
mediator dari Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (Saksi-2) selaku Direktur
PT Bariko Indoraya.
7.
Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 bertempat di tempat
kerja Saksi-1, Terdakwa menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk
Tabanan hanya berupa kajian - kajian yang dibawa oleh Saksi-2
dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak saya punya
kawan yang bersangkutan lagi membuat kajian rencana
pembangunan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan nilai anggaran
proyek sebesar Rp. 4.7.00.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus
milyar rupiah)” dan Saksi-1 menjawab “tidak mau dananya besar itu
pak”, setelah itu pembicaraan tentang hal tersebut terputus.
8.
Bahwa benar satu bulan kemudian setelah pertemuan
pertama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 untuk datang ke kantor
Saksi-1, setelah Terdakwa sampai di Kantor Saksi-1 Terdakwa
ditanya oleh Saksi-1 “masih jalan nggak rencana proyeknya” lalu
Terdakwa menjawab “masih jalan orang yang mau dukung banyak”
setelah itu Saksi-1 menjawab “Bulsit nonsen ada orang yang mau,
karena dari rekan-rekan dari Pak IR. Gede Putu Artika juga ada yang
mau, karena ada beberapa rekan yang mau menjadi sponsor”,
selanjutnya Saksi-1 menjawab “silakan saja, kalau bisa ditahan saya
akan berfikir dulu masalahnya ini uang besar” dan Terdakwa
menjawab “ia monggo kalau memang sampeyan mau karena yang
lain banyak yang mau dan siapa yang duluan” lalu Saksi-1 menjawab
“dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan Terdakwa
menjawab “ia silahkan”.
9.
Bahwa benar pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak
Terdakwa ingat lagi sekira tahun 2014 Terdakwa memberitahu
kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 bersedia memberikan modal untuk
proyek pembuatan jalan tol Gilimanuk menuju Tabanan.
10.
Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh
Saksi-1 untuk bertemu di rumah makan Teko Renon kemudian
Terdakwa dengan Saksi-2 dengan membawa proposal yang masih
dalam bentuk kajian yang belum jadi dan membawa contoh proposal
jalan tol Benoa yang rencananya akan sama pengerjaannya dengan
kajian yang dibuat tersebut. Setelah sampai Terdakwa bertemu
dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa
“proposalnya seperti apa saya pelajari” setelah itu Saksi-1 berkata
“dalam kegiatan proyek pasti ada kompensasinya” kemudian
Terdakwa menjawab “yang bisa menjelaskan adalah Pak Gede
karena saya tidak punya keahlian dibidang itu” yang pada saat itu
dijawab “ok” setelah itu pertemuan selesai.
11.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa dihubungi
lagi oleh saksi-1 yang menanyakan tentang rencana pendanaan
proyek tersebut dan Terdakwa menjawab “ia bagaimana bapak
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menyikapi ada proyek ini apa benar atau tidak jangan sampai saya
disalahkan kalau terjadi apa-apa, saya hanya menyambung lidah
atau mediasi” selanjutnya Saksi-1 menjawab “ia…ia.. segala sesuatu
harus dibuat perjanjian” kemudian Terdakwa menjawab “ia mesti
begitu karena jangan sampai masalah dana ini merusak
persahabatan” dan Saksi-1 menjawab “ia… harus ada MOA atau
perjanjian”.
12.
Bahwa benar setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan
yang dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2014
bertempat di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing Nomor : 9 Denpasar Selatan dibuat surat perjanjian dalam
bentuk Nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang
berlaku selama satubulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak pertama
sanggup menjaminkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) sebagai Landing Account untuk mencairkan
dana bantuan asing sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun
tujuh ratus milyar rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2
selaku PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke
rekening Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity)
dimana pihak pertama menunjuk Terdakwa sebagai Saksi satu untuk
ikut tandatangan pada specimen warkat Bank pihak kedua guna
saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh
pihak pertama.
13.
Bahwa benar tujuan dana Landing Account sesuai MOA yaitu
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank namun Terdakwa
tidak mengetahui secara pasti dari bank mana yang memberikan
fasilitas kredit tersebut dan yang lebih mengetahui secara jelas dan
pastinya adalah saksi-2 dan dana Landing Account tidak bisa
dicairkan sebelum adanya pihak Bank yang memberikan fasilitas
kredit kepada PT Bariko Indoraya. Dan Terdakwa mengetahui bahwa
belum ada pihak Bank yang memberikan / memasukan dananya
namun berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa banyak pihak yang
akan memberikan fasilitas kredit akan tetapi Terdakwa tidak
mengetahui secara pasti bank mana saja yang akan memberikan
fasilitas kredit tersebut.
14.
Bahwa benar Specimen Warkat sebagai kontrol dana Landing
Account terutama dana pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada
Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) melalui Terdakwa yang berkaitan dengan pengeluaran uang
khususnya tentang penggunaan uang dana Landing Account yang
harus diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
15.
Bahwa benar Terdakwa ikut menandatangani pencairan dana
Landing Account yang tersimpan di rekening BNI 46 milik PT Bariko
Indoraya karena Saksi-2 menyampaikan bahwa berkaitan dengan
administrasi permohonan bantuan pemberian fasilitas kredit telah
mendapat verifikasi dari pihak Bank Singapura oleh karena itu
Terdakwa turut menandatangani specimen warkat tentang
pengeluaran baik yang digunakan oleh Saksi-2 saat membuat kajian
proposal jalan tol Gilimanuk Tabanan.
16.
Bahwa benar selain penempatan dana Rp. 3.500.000.000,
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga pihak pertama
bersedia memberikan dananya sebesar USD $ 15.000,- (lima belas
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ribu dolar) untuk keperluan penunjang usaha yang berkaitan dengan
penempatan dana seperti tersebut di atas dan penggunaannya harus
dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis apabila ada suatu hasil
yang diperoleh maka pihak pertama akan mendapat kompensasi
dana sebesar USD $ 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar) untuk
Terdakwa.
17.
Bahwa benar penempatan dan pemberian dana sebasar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak pertama
kepada pihak kedua sepenuhnya dijamin oleh Terdakwa apabila
pihak kedua dalam kurun waktu tersebut di atas tidak mendapatkan
hasil yang tidak sesuai atau mengalami kegagalan maka pihak kedua
mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan juga membayar bunga sebesar 1,5
% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).
18.
Bahwa benar kedua belah pihak memahami hak-hak,
tanggung jawabnya dan kewajiban masing-masing serta di dalam
MOA tersebut di samping sebagai saksi Terdakwa juga memiliki
tugas sebagai penjamin bersama Pihak ke dua( Direktur PT Bariko
Indoraya) uang sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) .
19.
Bahwa benar Saksi-1 mentransfer dana kepada Saksi-2
rekening PT Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2014 Bank mutiara di
teuku Umar Denpasar melalui rekening Terdakwa Nomor 21000001717782-100 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus
juta rupiah).karena Terdakwa telah bersedia sebagai Penjamin atas
Dana tersebut.
20.
Bahwa benar selain penempatan dana Rp. 3.500.000.000,
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga pihak pertama
bersedia memberikan dananya sebesar USD $ 15.000,- (lima belas
ribu dolar) untuk keperluan penunjang usaha yang berkaitan dengan
penempatan dana seperti tersebut di atas dan penggunaannya harus
dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis apabila ada suatu hasil
yang diperoleh maka pihak pertama akan mendapat kompensasi
dana sebesar USD $ 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar) untuk
Terdakwa.
21.
Bahwa benar penempatan dan pemberian dana sebesar Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak pertama
kepada pihak kedua sepenuhnya dijamin oleh Terdakwa apabila
pihak kedua dalam kurun waktu tersebut di atas tidak mendapatkan
hasil yang tidak sesuai atau mengalami kegagalan maka pihak kedua
mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan juga membayar bunga sebesar 1,5
% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).
22.
Bahwa benar kedua belah pihak memahami hak-hak,
tanggung jawabnya dan kewajiban masing-masing serta di dalam
MOA tersebut di samping sebagai saksi Terdakwa juga memiliki
tugas sebagai penjamin bersama Pihak ke dua( Direktur PT Bariko
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Indoraya) uang sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) .
22.
Bahwa benar sekitar bulan Desember Saksi-1 telah dilakukan
penagihan dan meminta penjelasan tentang kelanjutan dari kerja
sama Proyek jalan Tol oleh PT. Bariko Indoraya tersebut, namun
Saksi-2 dan Terdakwa saling lempar tanggung jawab dan berusaha
menghindar dari Saksi-1.
23.
Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi
mengundang secara tertulis kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi -4,
namun yang datang hanya Terdakwa dan Saksi - 4 ,kemudian dalam
pertemuan tersebut Saksi-4 menjanjikan akan menyelesaikan Dana
yang digunakan sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus
juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 17 Pebruari 2015,
namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
24.
Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2015 Saksi-1 telah
menyuruh saksi-5 untuk menemui Saksi-2 dirumahnya, dan meminta
pertanggung jawaban terhadap MOA, namun mendapat jawaban
tidak mengakui adanya MOA dan minta menanyakan soal Dana
tersebut kepada Terdakwa.
25.
Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2015 Terdakwa dan
Saksi-4 datang ke kantor Saksi dan mengatakan agar bersabar dan
tidak meyakini tentang keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2
yang tidak mengakui adanya MOA dan transfer dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
26.
Bahwa benar Saksi-4 pernah meminjam dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dari Rekening PT. Bariko
Indoraya, dalam rangka biaya berobat istrinya atas persetujuan dari
Saksi-2 dan Terdakwa.
27.
Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa berusaha
mencarikan sponsorship karena apabila Terdakwa mendapat
sponsorship akan mendapat imbalan atau jasa sebesar 15 % (lima
belas persen) pertahun dari total pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan
oleh Sdr. Ir Gede Putu Arthika selaku Direktur PT Bariko Indoraya.
28.
Bahwa benar sampai dengan persidangan ini proyek jalan tol
yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak pernah
terealisasi atau tidak pernah ada dan dana Saksi-1 yang
disetorkannya kepada Terdakwa telah habis dipegunakan oleh
Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke- 2 dalam
dakwaan alternatif ke-1, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum“, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dengan memakai nama
palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun
rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya“, Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:
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“Martabat” adalah tingkatan atau kedudukan, pangkat,
derajat, yang sebenarnya tidak di milikinya atau tidak ada pada
dirinya.
“Tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak
jujur/bohong/ palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali
atau mencari keuntungan, mengecoh).
“Muslihat” adalah daya upaya atau dengan kata lain “tipu
muslihat” adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan
maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh,
mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan
pengaharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa
hal itu tidak ada / tidak benar.
“Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan
yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar,
padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut
tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain
berkesimpulan bahwa keterkaitan satu dengan lainnya
(keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat
suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu
terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan
yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga
kebohongan-kebohongan itu secara timbal balik menimbulkan
suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran
(vide H.R. 8 Maret 1926).
“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain
tergerak
hatinya
sehingga
mau
melakukan
suatu
tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan).
“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan
(kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan
pengertian “penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan”
antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada
seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu
kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R.
27 Maret 1933).
Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan
antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang)
yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali
apa yang sudah di terima.
Tidak menjadi persoalan apakah
hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah.
Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah
hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14
Januari 1918).
Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum
(segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair, keras),
atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang)
setidak-tidaknya bagi pemiliknya.
Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu
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membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu
perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di
persidangan.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 bertempat di
tempat kerja Saksi-1, Terdakwa menawarkan proyek jalan tol
Gilimanuk Tabanan hanya berupa kajian - kajian yang dibawa
oleh Saksi-2 dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1
“Pak saya punya kawan yang bersangkutan lagi membuat
kajian rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Tabanan
dengan
nilai
anggaran
proyek
sebesar
Rp.
4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus milyar
rupiah)” dan Saksi-1 menjawab “tidak mau dananya besar itu
pak”, setelah itu pembicaraan tentang hal tersebut terputus.
2.
Bahwa benar satu bulan kemudian setelah pertemuan
pertama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 untuk datang ke
kantor Saksi-1, setelah Terdakwa sampai di Kantor Saksi-1
Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 “masih jalan nggak rencana
proyeknya” lalu Terdakwa menjawab “masih jalan orang yang
mau dukung banyak” setelah itu Saksi-1 menjawab “Bulsit
nonsen ada orang yang mau, karena dari rekan-rekan dari
Pak IR. Gede Putu Artika juga ada yang mau, karena ada
beberapa rekan yang mau menjadi sponsor”, selanjutnya
Saksi-1 menjawab “silakan saja, kalau bisa ditahan saya
akan berfikir dulu masalahnya ini uang besar” dan Terdakwa
menjawab “ia monggo kalau memang sampeyan mau karena
yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan” lalu
Saksi-1 menjawab “dengan dana yang cukup besar saya pikir
dulu” dan Terdakwa menjawab “ia silahkan”.
3.
Bahwa benar pada hari dan tanggal serta bulan yang
tidak Terdakwa ingat lagi sekira tahun 2013 Terdakwa
memberitahu kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 bersedia
memberikan modal untuk proyek pembuatan jalan tol
Gilimanuk menuju Tabanan.
4.
Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi
lagi oleh Saksi-1 untuk bertemu di rumah makan Teko Renon
kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dengan membawa
proposal yang masih dalam bentuk kajian yang belum jadi
dan membawa contoh proposal jalan tol Benoa yang
rencananya akan sama pengerjaannya dengan kajian yang
dibuat tersebut. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan
Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “proposalnya
seperti apa saya pelajari” setelah itu Saksi-1 berkata “dalam
kegiatan proyek pasti ada kompensasinya” kemudian
Terdakwa menjawab “yang bisa menjelaskan adalah Pak
Gede karena saya tidak punya keahlian dibidang itu” yang
pada saat itu dijawab “ok” setelah itu pertemuan selesai.
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5.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa
dihubungi lagi oleh saksi-1 yang menanyakan tentang
rencana pendanaan proyek tersebut dan Terdakwa
menjawab “ia bagaimana bapak menyikapi ada proyek ini
apa benar atau tidak jangan sampai saya disalahkan kalau
terjadi apa-apa, saya hanya menyambung lidah atau mediasi”
selanjutnya Saksi-1 menjawab “ia…ia.. segala sesuatu harus
dibuat perjanjian” kemudian Terdakwa menjawab “ia mesti
begitu karena jangan sampai masalah dana ini merusak
persahabatan” dan Saksi-1 menjawab “ia… harus ada MOA
atau perjanjian”.
6.
Bahwa benar setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali
pertemuan yang dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26
Mei 2014 bertempat di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa
Selatan Gang Belimbing Nomor : 9 Denpasar Selatan dibuat
surat
perjanjian
dalam
bentuk
Nota
kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang
berlaku selama satu bulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak
pertama sanggup meminjamkan uang sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai
Landing Account untuk mencairkan dana bantuan asing
sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus
milyar rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2
selaku Direktur PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut
dimasukkan ke rekening Bank pihak kedua sebagai modal
tidak bergerak (equity) dimana pihak pertama menunjuk
Terdakwa sebagai Saksi satu untuk ikut tandatangan pada
specimen warkat Bank pihak kedua guna saling kontrol atau
mengamankan pinjaman yang diberikan oleh pihak pertama.
7.
Bahwa benar tujuan dana Landing Account sesuai
MOA yaitu untuk mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank
namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dari bank
mana yang memberikan fasilitas kredit tersebut dan yang
lebih mengetahui secara jelas dan pastinya adalah saksi-2
dan dana Landing Account tidak bisa dicairkan sebelum
adanya pihak Bank yang memberikan fasilitas kredit kepada
PT Bariko Indoraya. Dan Terdakwa mengetahui bahwa belum
ada pihak Bank yang memberikan / memasukan dananya
namun berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa banyak
pihak yang akan memberikan fasilitas kredit akan tetapi
Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bank mana saja.
8.
Bahwa benar Specimen Warkat sebagai kontrol dana
Landing Account terutama dana pinjaman yang diberikan
oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000,
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa yang
berkaitan dengan pengeluaran uang khususnya tentang
penggunaan uang dana Landing Account yang harus
diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
9.
Bahwa benar Terdakwa ikut menandatangani
pencairan dana Landing Account yang tersimpan di rekening
BNI 46 milik PT Bariko Indoraya karena Saksi-2
menyampaikan bahwa berkaitan dengan administrasi
permohonan bantuan pemberian fasilitas kredit telah
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mendapat verifikasi dari pihak Bank Singapura oleh karena
itu Terdakwa turut menandatangani specimen warkat tentang
pengeluaran yang digunakan oleh Saksi-2 saat membuat
kajian proposal jalan tol Gilimanuk Tabanan.
10. Bahwa benar selain penempatan dana Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut
juga pihak pertama bersedia memberikan dananya sebesar
USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar) untuk keperluan
penunjang usaha yang berkaitan dengan penempatan dana
seperti tersebut di atas dan penggunaannya harus dapat
dipertanggungjawabkan secara tertulis apabila ada suatu
hasil yang diperoleh maka pihak pertama akan mendapat
kompensasi dana sebesar USD $ 25.000,- (dua puluh lima
ribu dolar) untuk Terdakwa.
11.
Bahwa benar
penempatan dan pemberian dana
sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dari pihak pertama kepada pihak kedua sepenuhnya
dijamin oleh Terdakwa apabila pihak kedua dalam kurun
waktu tersebut di atas tidak mendapatkan hasil yang tidak
sesuai atau mengalami kegagalan maka pihak kedua
mengembalikan
secara
utuh
dana
sebesar
Rp.
3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan juga
membayar bunga sebesar 1,5 % dari pinjaman tersebut atau
sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) dan kedua belah pihak memahami hak-hak,
tanggungjawabnya dan kewajiban masing-masing serta di
dalam MOA tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sebagai
penjamin uang sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima
ratus juta rupiah).
12.
Bahwa benar Saksi-1 telah menerima bunga sesuai
MOA uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) yang pertama pada bulan Juni 2014
berbentuk cek yang diberikan oleh Saksi-2 atas
sepengetahuan Terdakwa, yang kedua pada bulan Juli,
Agustus, September, Oktober 2014 yang diberikan dalam
bentuk tunai dan bulan Nopember sebesar Rp. 37.500.000,(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
13.
Bahwa benar ternyata proyek jalan Tol sampai
sekarang tidak pernah terealisir, dan kucuran Dana dari Bank
Luar Negeri sebesar Rp.7.000.000.000.000,-(tujuh trilyun
rupiah) tidak pernah ada.
14.
Bahwa benar setelah pembayaran bulan Nopember
2014, Saksi mulai curiga tentang keberadaan uang sebesar
Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) apakah
Dana tersebut masih berada di dalam rekening Bank atas
nama PT. Bariko Indoraya sesuai kesepakatan MOA sebagai
modal tidak bergerak, sehingga Saksi -1 selalu menanyakan
kepada Terdakwa baik melalui telepon maupun bertemu
langsung yang dijawab berbelit belit dan seakan akan
menutupi keberadaan uang tersebut dan tidak dapat
menunjukkan secara pasti dimana Dana tersebut disimpan.
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15.
Bahwa benar sekitar bulan Desember Saksi-1 telah
dilakukan penagihan dan meminta penjelasan tentang
kelanjutan dari kerja sama Proyek jalan Tol oleh PT. Bariko
Indoraya tersebut, namun Saksi-2 dan Terdakwa saling
lempar tanggung jawab dan berusaha menghindar dari
Saksi-1.
16.
Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi
mengundang secara tertulis kepada Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi -4, namun yang datang hanya Terdakwa dan Saksi - 4
,kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-4 menjanjikan
akan menyelesaikan Dana yang digunakan sebesar
Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang
akan dibayarkan pada tanggal 17 Pebruari 2015, namun
sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
17.
Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2015 Saksi-1
telah menyuruh saksi-5 untuk menemui Saksi-2 dirumahnya,
dan meminta pertanggung jawaban terhadap MOA dan Dana
milik saksi-1 sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima
ratus juta rupiah, namun mendapat jawaban tidak mengakui
adanya MOA dan minta menanyakan soal Dana tersebut
kepada Terdakwa.
18.
Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2015
Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kantor Saksi dan
mengatakan agar bersabar dan tidak meyakini tentang
keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 yang tidak
mengakui adanya MOA dan transfer dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
19.
Bahwa benar Saksi-4 telah meminjam dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diambil dari
Rekening PT. Bariko Indoraya, dalam rangka biaya berobat
istrinya atas persetujuan dari Saksi-2 dan Terdakwa.
20.
Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2015
Terdakwa ingin mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.
3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun
belum dapat dikembalikan dalam waktu dekat, karena Dana
sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) masih
digunakan Saksi-4, sedang sisanya diblokir dan dipakai
sebagai jaminan fasilitas kredit Perusahaan. Di samping itu
Terdakwa telah membicarakan dengan Saksi-2 untuk men
PPJB asset Saksi-4 berupa rumah guna pengembalian
pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,-( satu milyar rupiah),
namun hinggga sampai saat ini juga tidak ada realisasinya
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21.
Bahwa benar yang latar belakang Terdakwa
berusaha mencarikan sponsorship karena apabila Terdakwa
mendapat sponsorship akan mendapat imbalan atau jasa
sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun dari total
pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Ir Gede Putu Arthika
selaku Direktur PT Bariko Indoraya.
22.
Bahwa benar sampai dengan persidangan ini proyek
jalan tol yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4
tidak pernah terealisasi atau tidak pernah ada dan dana
Saksi-1 yang disetorkannya kepada PT. Bariko Indoraya
telah habis dipegunakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan
Saksi-4.
.

23.
Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan
saksi-4 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.
3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan US $
15.000 (lima belas ribu dollar Amerika).
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 “Dengan
tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“,telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan alternatif ke-2
yaitu Secara bersama-sama, Majelis mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah para
pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara
para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung,
sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan
saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara
langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan
langsung dari perbuatan para pelaku.
Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2
(dua) jenis peserta, yaitu:
1) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa
pidana, adalah:
- Pleger (orang melakukan).
- Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
- Medepleger (Orang yang turut serta melakukan).
2) Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan
oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:
- Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
- Mereka yang membantu (Medeplitchtige).
Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta
melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam
melakukan satu peristiwa pidana.
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Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta
melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta
memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2
(dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang
bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:
-

Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader),
oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada
dirinya semua kwalitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang
pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.
Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht,
orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang
secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan
suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman
oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan
suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk
menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
P.A.F Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia, pada halaman 621-622 mengemukakan
pendapat HOGE RAAD dalam Arrest-Arrestnya antara lain tanggal
9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut :
1.
Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap
pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan
yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan
itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan
maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.
2.
Menurut P.A.F. Lamintang “ini berarti bahwa apabila para
peserta itu tidak mempunyai maksud atau “opzet” yang sama
seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka
orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu
“medeplegen” di dalam delik tersebut”. (Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia, hal. 618-619, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).
Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah
pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para
pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan
diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling
mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung,
yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan
langsung dari perbuatan para pelaku.
Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang
diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang
telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya
Wiratama, Ph. D (Saksi-4) sekira tahun 2011-2012 di rumah
Terdakwa yang dikenalkan oleh Sdr. Hermanto sedangkan
Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (saksi-2)
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sekira tahun 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-4 pada saat datang ke
rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi-2 mengaku sebagai
kontraktor dan pemilik dari PT Bariko Indoraya.
2.
Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Saksi-2 bercerita
tentang keikut sertaannya tentang pembuatan tol Benoa, pada saat
Saksi-2 menceritakan tentang pembuatan tol Benoa kepada
Terdakwa, Saksi-2 tidak menceritakan tentang PT apa saja yang
terlibat dalam pembuatan tol Benoa selain itu Saksi-2 juga
menceritakan tentang proyek yang pernah dibuat oleh Saksi-2 antara
lain Villa/hotel yang berada di lokasi BTDC di Nusa Dua, KPR yang
ada di Banyuwangi dan kesemua proyek tersebut Terdakwa pernah
tidak mengetahui apakah benar atau tidak.
3.
Bahwa benar Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk
mencari pemodal dalam rangka pembangunan proyek jalan tol
Gilimanuk menuju daerah Pengragoan Tabanan dan Saksi-2
menjanjikan fee kepada Terdakwa apabila Terdakwa mendapatkan
pemodal untuk proyek jalan tol yang direncanakan oleh Saksi-2
tersebut.
4.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo (saksi-1) sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa
datang ke Kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing
Nomor 9 Denpasar Selatan, karena Terdakwa tertarik dengan produk
air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 untuk Terdakwa
salurkan ke Puskop Kartika Udayana segingga pada bulan Januari
2014 Terdakwa masuk sebagai member air mineral Oxy.
5.
Bahwa benar selain menjadi member air mineral Oxy pada
tahun 2014 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 sebagai
sponsor ship rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk sampai
dengan Tabanan, Terdakwa dalam hal ini selaku perantara atau
mediator dari Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (Saksi-2) selaku Direktur
PT Bariko Indoraya.
6.
Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 bertempat di tempat
kerja Saksi-1, Terdakwa menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk
Tabanan hanya berupa kajian - kajian yang dibawa oleh Saksi-2
dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak saya punya
kawan yang bersangkutan lagi membuat kajian rencana
pembangunan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan nilai anggaran
proyek sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus
milyar rupiah)” dan Saksi-1 menjawab “tidak mau dananya besar itu
pak”, setelah itu pembicaraan tentang hal tersebut terputus.
7.
Bahwa benar satu bulan kemudian setelah pertemuan
pertama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 untuk datang ke kantor
Saksi-1, setelah Terdakwa sampai di Kantor Saksi-1 Terdakwa
ditanya oleh Saksi-1 “masih jalan nggak rencana proyeknya” lalu
Terdakwa menjawab “masih jalan orang yang mau dukung banyak”
setelah itu Saksi-1 menjawab “Bulsit nonsen ada orang yang mau,
karena dari rekan-rekan dari Pak IR. Gede Putu Artika juga ada yang
mau, karena ada beberapa rekan yang mau menjadi sponsor”,
selanjutnya Saksi-1 menjawab “silakan saja, kalau bisa ditahan saya
akan berfikir dulu masalahnya ini uang besar” dan Terdakwa
menjawab “ia monggo kalau memang sampeyan mau karena yang
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lain banyak yang mau dan siapa yang duluan” lalu Saksi-1 menjawab
“dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan Terdakwa
menjawab “ia silahkan”.
8.
Bahwa benar pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak
Terdakwa ingat lagi sekira tahun 2013 Terdakwa memberitahu
kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 bersedia memberikan modal untuk
proyek pembuatan jalan tol Gilimanuk menuju Tabanan.
9.
Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh
Saksi-1 untuk bertemu di rumah makan Teko Renon kemudian
Terdakwa dengan Saksi-2 dengan membawa proposal yang masih
dalam bentuk kajian yang belum jadi dan membawa contoh proposal
jalan tol Benoa yang rencananya akan sama pengerjaannya dengan
kajian yang dibuat tersebut. Setelah sampai Terdakwa bertemu
dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa
“proposalnya seperti apa saya pelajari” setelah itu Saksi-1 berkata
“dalam kegiatan proyek pasti ada kompensasinya” kemudian
Terdakwa menjawab “yang bisa menjelaskan adalah Pak Gede
karena saya tidak punya keahlian dibidang itu” yang pada saat itu
dijawab “ok” setelah itu pertemuan selesai.

10.
Bahwa benar setalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan
yang dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2014
bertempat di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang
Belimbing Nomor : 9 Denpasar Selatan dibuat surat perjanjian dalam
bentuk Nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang
berlaku selama satubulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak pertama
sanggup menjaminkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) sebagai Landing Account untuk mencairkan
dana bantuan asing sebesar Rp. 4.7.000.000.000.000,- (empat trilyun
tujuh ratus milyar rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2
selaku PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke
rekening Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity)
dimana pihak pertama menunjuk Terdakwa sebagai Saksi satu untuk
ikut tandatangan pada specimen warkat Bank pihak kedua guna
saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh
pihak pertama.
13.
Bahwa benar tujuan dana Landing Account sesuai MOA yaitu
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank namun Terdakwa
tidak mengetahui secara pasti dari bank mana yang memberikan
fasilitas kredit tersebut dan yang lebih mengetahui secara jelas dan
pastinya adalah saksi-2 dan dana Landing Account tidak bisa
dicairkan sebelum adanya pihak Bank yang memberikan fasilitas
kredit kepada PT Bariko Indoraya. Dan Terdakwa mengetahui bahwa
belum ada pihak Bank yang memberikan / memasukan dananya
namun berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa banyak pihak yang
akan memberikan fasilitas kredit akan tetapi Terdakwa tidak
mengetahui secara pasti bank mana saja yang akan memberikan
fasilitas kredit tersebut.
14.
Bahwa benar Specimen Warkat sebagai kontrol dana Landing
Account terutama dana pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada
Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) melalui Terdakwa yang berkaitan dengan pengeluaran uang
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khususnya tentang penggunaan uang dana Landing Account yang
harus diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
15.
Bahwa benar Terdakwa ikut menandatangani pencairan dana
Landing Account yang tersimpan di rekening BNI 46 milik PT Bariko
Indoraya karena Saksi-2 menyampaikan bahwa berkaitan dengan
administrasi permohonan bantuan pemberian fasilitas kredit telah
mendapat verifikasi dari pihak Bank Singapura oleh karena itu
Terdakwa turut menandatangani specimen warkat tentang
pengeluaran baik yang digunakan oleh Saksi-2 saat membuat kajian
proposal jalan tol Gilimanuk Tabanan.
16.
Bahwa benar selain penempatan dana Rp. 3.500.000.000,
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut juga pihak pertama telah
memberikan dananya sebesar USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar)
untuk keperluan penunjang operasional.

17.
Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa berusaha
mencarikan sponsorship karena apabila Terdakwa mendapat
sponsorship akan mendapat imbalan atau jasa sebesar 15 % (lima
belas persen) pertahun dari total pinjaman sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan
oleh Sdr. Ir Gede Putu Arthika selaku Direktur PT Bariko Indoraya.
18.
Bahwa benar sekitar bulan Desember Saksi-1 telah dilakukan
penagihan dan meminta penjelasan tentang kelanjutan dari kerja
sama Proyek jalan Tol oleh PT. Bariko Indoraya sebagaimana
tertuang dalam MOA tersebut, namun Saksi-2 dan Terdakwa saling
lempar tanggung jawab dan berusaha menghindar dari Saksi-1.
19.
Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2015 saksi
mengundang secara tertulis kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi -4,
namun yang datang hanya Terdakwa dan Saksi - 4 ,kemudian dalam
pertemuan tersebut Saksi-4 menjanjikan akan menyelesaikan Dana
yang digunakan sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus
juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 17 Pebruari 2015,
namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
20.
Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2015 Saksi-1 telah
menyuruh saksi-5 untuk menemui Saksi-2 dirumahnya, dan meminta
pertanggung jawaban terhadap MOA dan Dana milik saksi-1 sebesar
Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah, namun
mendapat jawaban tidak mengakui adanya MOA dan minta
menanyakan soal Dana tersebut kepada Terdakwa.
21.
Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2015 Terdakwa dan
Saksi-4 datang ke kantor Saksi dan mengatakan agar bersabar dan
tidak meyakini tentang keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2
yang tidak mengakui adanya MOA dan transfer dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
22. Bahwa benar Saksi-4 telah meminjam dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diambil dari Rekening
PT. Bariko Indoraya, dalam rangka biaya berobat istrinya atas
persetujuan dari Saksi-2 dan Terdakwa.
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23. Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2015 Terdakwa berjanji
akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga
milyar lima ratus juta rupiah) namun belum dapat dikembalikan dalam
waktu dekat, karena Dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah) masih digunakan Saksi-4, sedang sisanya diblokir dan
dipakai sebagai jaminan fasilitas kredit Perusahaan. Di samping itu
Terdakwa telah membicarakan dengan Saksi-2 untuk men PPJB
asset Saksi-4 berupa rumah guna pengembalian pinjaman sebesar
Rp. 1.000.000.000,-( satu milyar rupiah), namun hinggga sampai saat
ini juga tidak ada realisasinya.
24.
Bahwa benar sampai dengan persidangan ini proyek jalan tol
yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah
terealisasi atau tidak pernah ada dan dana Saksi-1 yang
disetorkannya kepada PT. Bariko Indoraya melalui Terdakwa, telah
habis dipegunakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4.
25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-2 sebagai
Direktur PT. Bariko Indoraya dan saksi-4 sebagai Komisaris
PT.Bariko Indoraya sehingga Saksi-1mertasa ditipu dan mengalami
kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta
rupiah) dan US $ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika).
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 dalam
dakwaan alternatif ke-2 yaitu “Secara bersama-sama”, telah
terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur
Militer alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternative pertama tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pembelaan
yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai
ketidak terbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak
dapat diterima.

Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan,
Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana :
” Secara bersama sama melakukan penipuan ” sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatannya itu
Terdakwa mampu bertanggungiawab dan tidak ditemukan adanya
alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri Terdakwa,
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.
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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
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
mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan
akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang
mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin
mendapatkan keuntungan dari Saksi-1 dengan cara
memanfaatkan keadaan atau kondisi Saksi-1 yang tidak
mengetahui secara jelas tentang selukbeluk dan keuntungan
pembangunan jalan tol. Serta telah dimanfaatkan oleh pihak
pihak lain dalam mencari keuntungan semata dengan melawan
hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan
Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa
memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan
dengan hukum dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat
Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan
norma norma hukum, tidak menghormati hukum tersebut
sangat bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI, Doktrin
serta kehormatan Prajurit, sehingga dapat merugikan kesatuan
dan nama baik TNI AD di mata masyarakat pada umumnya dan
khususnya di Bali.
4. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai
seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya untuk
mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini
tentunya tidak pantas dilakukan oleh
Terdakwa sebagai
seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan
tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.
5. Bahwa agar perbuatan yang sedemikian itu tidak ditiru dan
di contoh oleh prajurit TNI lainnya, serta menimbulkan efek jera
bagi yang bersangkutan, maka Majelis Hakim perlu
menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan kesalahan
Terdakwa.
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Menimbang :

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD
khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam
pandangan masyarakat.
- Perbuataan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan
wajib TNI.

Menimbang

:

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan
dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan secara
bersama-sama terhadap Saksi-1 sehinga mengakibatkan Saksi-1
mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dan USD $ 15.000,- (lima belas ribu dolar).
2.
Dalam pada itu perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata
merupakan perbuatan yang melanggar hukum sekaligus dapat
merusak nama baik kesatuan Terdakwa.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan
dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang
prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang anggota
militer yang berpangkat perwira, seharusnya menjadi contoh dan
panutan dan menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya
Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan
wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Bintaldam
IX/Udayana sebagai tempat Terdakwa mengabdi pada khususnya.
Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah
sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik
Kesatuan/Komando.
4.
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya
dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai
yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa
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Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan
sebagai prajurit TNI.
Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan
dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi
disiplin dan tata tertib serta mentalitas kehidupan prajurit TNI.
Menimbang

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

:

Menimbang

:

Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada didalam
tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka
Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang

:

Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1.
3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan
MOA(Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2.
3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara
Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari
Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3.
1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB
PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko
Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4.
2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti
rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi
Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5.
1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede
Putu Arthika.
6.
9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan
bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya
Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi
sehubungan peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
Milyar rupiah).
7.
1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US $
15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir.
Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
8.
Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor
107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H.
dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
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9.
Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal 23
Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr.
Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe Andro
Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang
digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan
Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian
uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang
pembahasan pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah
dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan
Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.
13. Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi levering
alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan Surat Ukur Nomor :
3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak kepada Sdr.
Hermantoyo Adikoesoemo (selaku pembeli) yang penerimaannya
dilakukan Sdr. Pontjo Setijono.
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan
merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam
penyimpanannya, maka Majelis Hakim terhadap barang bukti
tersebut perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

:

Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal
26 KUHPM Jo Pasal 190 Undang-undang No. 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI
1.

Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP
636586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
” Secara bersama sama melakukan penipuan. ”

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
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1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan
MOA(Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank
Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang
transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB
PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT.
Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy
bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr.
Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul
Hadi.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang
pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo
kepada I Gede Putu Arthika.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah
dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede
Arya Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul
Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US
$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima
oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara
Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal
23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB
oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe
Andro
Max
ZIMEI
862709026405178
MEID
A
100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam
pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo
Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan
antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp.
3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai
Pasar Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas
Pendapatan
dan
Pesedahan
Agung
Nomor
:
973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.
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13.
Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah
terjadi levering alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407
dan Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku
pemegang hak kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo
(selaku pembeli) yang penerimaannya dilakukan Sdr.
Pontjo Setijono.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. LETKOL
CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI,
S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P serta UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR
CHK NRP. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172, Penasihat Hukum
Terdakwa INTWIAJI, S.H. MAYOR CHK NRP 547970, Dkk Panitera Pengganti
ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

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

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

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

