PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 29-K / PM.III-14 / AD / VI / 2017
“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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rudianto.
Koptu / 31990298140379.
Wadan Ru I Ton Pimu Kima.
Yonif Raider 900/SBW.
Sumbawa, 23 Maret 1979.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Jl.Jenderal
Sudirman Kelurahan Banyuasri Singaraja.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung
mulai tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjangan penahanan Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2017
sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 58 / II / 2017 tanggal 8 Pebruari 2017.
b.
Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2017 sampai
dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 111 / III / 2017 tanggal 2 Maret 2017.
c.
Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2017 sampai
dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 177 / III / 2017 tanggal 31 Maret 2017.
d.
Perpanjangan penahanan Keempat dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2017 sampai
dengan tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 234 / V / 2017 tanggal 11 Mei 2017.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai
dengan tanggal 8 Juli 2017 berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor :
TAP/20/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
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PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP-06/A06/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 238 / V / 2017, tanggal 15
Mei 2017.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor
: Sdak / 26 / VI / 2017, tanggal 7 Juni 2017.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM / 30 / PM.III-14 / AD / VI / 2017 tanggal 9
Juni 2017.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID / 30 / PM.III-14 / AD / VI / 2017 tanggal 12 Juni
2017.
c.
Hakim Ketua Sidang tentang Penetapan Penahanan
Nomor : TAP / 20 / PM.III-14 / AD / VI / 2017 tanggal 9 Juni
2017.

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 / 26 /
VI / 2017, tanggal 7 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 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 :
” Barang siapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli,
menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan
barang, yang diperoleh dari kejahatan ”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 481 ayat 1 KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :
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- Pidana pokok

:

Penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada
dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.
c.

Mohon agar barang bukti berupa :

d.
Membebankan Terdakwa
perkara ini sebesar Rp.

untuk

membayar

e.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

f.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1.

Surat-surat :

biaya

1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario
warna hitam silver Nopol DK 8436 UL atas nama Putu Partami
( Nopol sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi Nopol DK
4532 VL ) No. 0121016/BL/2012 tertanggal Buleleng 14
September 2012 atas nama Putu Partami dengan Nomor
mesin JF81E-1563030 Nomor Rangka MH 1JF8117CK566006
1 ( satu ) lembar STNK Honda Blade/Repstol 125 warna
orange hitam Nopol 5007 VY No 09612612 tertanggal
Buleleng 14 Desember 2015 Atas nama I Made Suradi .
1 ( satu ) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol
DK 3736 ET No.0251794/BL/tertanggal Denpasar 10
Nopember 2014 atas nama I Gede Radika Wisana .
1 ( satu ) lembar STNK Honda Vario warna hitam
merah Nopol DK 7085 HJ No. 0582746/ tertanggal Tabanan 2
Juni 2014 Atas nama I Gede Dwi Jaya Putra Nomor mesin
JF12E1063460 Nomor Rangka MH1JF1213K063025.
1 ( satu ) lembar STNK Yamaha Yupiter MX warna
hitam Nopol DK6221 UD no. 0115891/BL/ tertanggal Buleleng
6 Agustus 201 atas nama Ketut Sriawan Nomor mesin 2S658224 Nomor Rangka MH32S6059K582153.
1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio
warna hitam No 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 6 Maret
2012 atas nama Made Setiawan .
1 ( satu ) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol
DK 8375 VU No, 0112460/BL/tertanggal Buleleng 23 Juli 2014
atas nama Putu Widyana.
Dikembalikan kepada yang berhak.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK
6525 CL tanggal 26 Desember 2016
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1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat wrana hitam
Nopol DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
2.

Barang-barang :

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor
Rangka MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas),
beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125
Nopol DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263,
Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor
Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0,
beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Stau) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam,
Nopol DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618,
Nomor Mesin JFM2E1888036, besreta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor
Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (Stau) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka
MH35TL0056K367746, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah
hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559,
Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (Stau) buah
kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor
Rangka MH 1JF8117CK585946, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam
gold
Nopol
DK
6612
MQ
Nomor
Rangka
MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta
1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna
hitam, merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.

Perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 64 dari 64

64
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru
putih Nopol DK 8501 UG beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6552 Cl, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 ( satu ) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.
Dikembalikan kepada yang berhak.
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
2.
Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan
secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya
sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya nota pembelaan /pledoi yang dibacakan
oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa
sependapat dengan
pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer
dalam tuntutannya .
Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis hakim
agar dalam memutuskan perkara Terdakwa mempertimbangkan halhal sebagai berikut :
1.
Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan
mengulangi dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi.
2.
Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan
mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang masih balita.
3.
Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta tidak
pernah berbelit-belit bahkan Terdakwa mengakui atas perbuatannya .
4.
Terdakwa telah mengabdi selama 18 tahun dilingkungan TNIAD dan pernah melaksanakan Satgas Pam Rahwan pada tahun
2004-2005 di Aceh , dan mendapatkan penghargaan dari negara
yaitu Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI.
5.
Terdakwa masih sangat menginginkan karier sebagai Prajurit
TNI-AD .
6.
Terdakwa sejak dilakukan penyidikan tidak mendapatkan
remunerasi dan jabatan sesuai dengan Pasal 33 PP RI nomor 39
tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.
Demikian permohonan keringanan hukuman ini , mohon
Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa ini.
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Desember
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tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000
tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas
sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di belakang Asrama Yonif
Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di
depan Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor
Lurah Tegal) serta di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri Singaraja, Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja
membeli,
menukar,
menerima
gadai,
menyimpan
atau
menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa
mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki
selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di
Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa
ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif Raider
900/SBW dengan Pangkat Koptu NRP 31990298140379.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni Ardana
(Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar
Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, tetapi tidak ada hubungan
keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi (Nama
samaran dari Serma I Nyoman Karmaya Anggota Kodim
1609/Buleleng/Saksi-2) sejak bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh
Saksi-3 melalui telepon karena Saksi-2 adalah teman Saksi-3, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
c.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira
pukul 21.00 Wita Sdri. Putu Partami (Saksi-1) telah kehilangan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol DK
8436 UL di parkiran SMK Negeri 3 Kintamani Bangli sebelah jalan
menuju setra (kuburan), kemudian atas kehilangan tersebut Saksi-1
melapor ke Polsek Kintamani.
d.
Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian dilakukan
pencarian terhadap keberadaan sepeda motor Saksi-1, selanjutnya
Saksi-1 mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polsek Kintamani
bahwa sepeda motor Saksi-1 telah ditemukan dan Saksi-1 diminta
untuk datang ke Denpom IX/3 Denpasar karena sepeda motor Saksi1 berada di Denpom IX/3 Denpasar.
e.
Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi tersebut,
selanjutnya Saksi-1 pergi ke Denpom IX/3 Denpasar untuk
melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata
sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang ada di Denpom
IX/3 Denpasar tersebut adalah memang benar sepeda motor milik
Saksi-1, dengan Nomor Mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka
MH1JF8117CK566006 dengan kondisi Nopol kendaraan telah
dirubah dari Nopol yang sebenarnya DK 8436 UL menjadi Nopol DK
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4532 VL. Sepeda motor Honda Vario warna hitam silver milik Saksi-1
tersebut, telah disita oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja dari
Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dari Subdenpom
IX/3-1 Singaraja tertanggal 20 Januari 2017.
f.
Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih
lanjut oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja, terungkap bahwa
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2016 sampai
dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah membeli sepeda
motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut dari Saksi-2. Sepeda motor
Honda Vario milik Saksi-1 tersebut ternyata hasil pencurian yang
dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
g.
Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi-1 hasil
pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut
dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3
dengan menggunakan telepon, selanjutnya terjadi tawar-menawar
tentang kesepakatan harga. Setelah ada kesepakatan harga
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janjian untuk bertemu di belakang
Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal
Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah
timur Kantor Lurah Tegal). Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi
dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke tempat yang
telah ditentukan/dijanjikan. Saksi-2 dengan menggunakan masker
penutup mulut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario
hasil curian yang akan dijual kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-3
pergi dengan mengendarai sepeda motor lain. Setelah beberapa
menit kemudian Saksi-2 tiba di belakang Asrama Yonif Raider
900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di depan
Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor Lurah
Tegal) dan bertemu dengan Terdakwa
sedangkan Saksi-3
menunggu dari jarak jauh. Selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sepeda
motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa tanpa
disertai dengan surat-surat kendaraan dan Terdakwa menyerahkan
uang tunai kepada Saksi-2 tanpa kwitansi pembayaran. Setelah
transaksi selesai kemudian Saksi-2 pergi menuju ke tempat Saksi-3
yang sedang menunggu Saksi-2 di seberang jalan selanjutnya Saksi2 dan Saksi-3 berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut.
h.
Bahwa dengan terungkapnya perbuatan Terdakwa yang
membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang merupakan
hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya
Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa sebelum maupun
sesudahnya ternyata Terdakwa yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai
dengan bulan Januari 2017 telah berulang kali membeli maupun
menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh
Saksi-2 dan Saksi-3 hingga sebanyak 20 (dua puluh) kali.
i.
Bahwa Terdakwa ketika membeli maupun menerima gadai
sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi3 sebanyak 20 (dua puluh) kali tersebut dilakukan dengan cara yang
sama seperti pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda
Vario warna hitam silver milik Saksi-1. Begitu juga penyerahan
sepeda motor dari Saksi-2 kepada Terdakwa juga dilakukan di
tempat yang sama yaitu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW
tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di depan Sekolah
Perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 64 dari 64

64
Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal).
Adapun 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang dibeli maupun
diterima gadai oleh Terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan
oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebagai berikut :
1)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan
ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut pada bulan Juli 2016
sudah dijual oleh Terdakwa kepada Praka Heriyanto (Saksi-4)
anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa
di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel. Banyuasri,
Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
2)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Agustus
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
3)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan September
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
4)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Nopember
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
5)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX (yang
warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan
Nopember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW Kel. Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna
hitam (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada
bulan Desember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada
Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW Kel. Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
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pasti) beserta STNK. sepeda motor tersebut pada bulan
Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW Kel. Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan
Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW Kel. Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125
warna orange hitam Nopol 5007 VY dengan Nomor Rangka
MH1JBM114FK084263, Nomor Mesin JBM1E-1083408 yang
dilengkapi dengan STNK No. 09612612 tertanggal Buleleng 14
Desember 2015 atas nama I Made Suradi, tanpa dilengkapi
BPKB. Sepeda motor tersebut pada bulan Nopember 2016
sekira pukul 10.00 Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa
kepada
Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim
1609/Buleleng bertempat di rumah Saksi-7 di Gang Mawar
No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
10)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6221 UD, dengan Nomor Rangka
MH32S60059K582153, Nomor Mesin 2S6-582254, yang
dilengkapi dengan STNK No. 0115891/BL/ tertanggal Buleleng
6 Agustus 2014 atas nama Ketut Sriawan, tanpa dilengkapi
BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22
Desember 2016 sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada
Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif Raider
900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga
sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6525 CL tanpa dilengkapi dengan STNK dan
BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 26 Desember
2016 sekira pukul 14.00 Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa
kepada Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8) Anggota Yonif Raider
900/SBW bertempat di rumah Saksi-8 di Asrama Kima Yonif
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Bali dengan harga
sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
yang dilengkapi dengan kwitansi peminjaman uang tertanggal
26 Desember 2016 dengan materai 6000.

12)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol DK 3736 ET Nomor Rangka MH1JFM216EK845618,
Nomor Mesin JFM2E1888036, yang dilengkapi dengan STNK
No. 0251794/BL tertanggal Denpasar, 10 Nopember 2014 atas
nama I Gede Redika Wisana tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda
motor tersebut pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00
Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Serma Ketut
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Tana (Saksi-6) Anggota Secata Rindam IX/Udayana
bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja dengan harga sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) yang
dilengkapi dengan kwitansi peminjaman uang tertanggal 5
Januari 2017 dengan materai 6000.
13)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
merah Nopol DK 7085 HJ, dengan Nomor Rangka
MHG1JF12137K063925, Nomor Mesin JF12E1063460, yang
dilengkapi dengan STNK No.0562746/BL/ tertanggal Tabanan,
02 Juni 2014, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut
pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.30
Wita sudah dijual oleh Terdakwa kepada Pratu Junaidin
(Saksi-9) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh
juta tiga ratus ribu rupiah).
14)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin 5TL-366977, Nomor
Rangka MH35TL0056K367746, yang dilengkapi dengan STNK
No. 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 06 Maret 2012 atas
nama Made Setiawan. Sepeda motor tersebut masih disimpan
oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja, Bali.
15)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah
hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E-1320559,
Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, yang dilengkapi
dengan STNK No. 0112460/BL/ tertanggal Buleleng 23 Juli
2014 atas nama Putu Widnyana. Sepeda motor tersebut masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja, Bali.
16)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JF81E1583432, Nomor
Rangka MH1JF8117CK585946, tanpa dilengkapi STNK.
Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di
Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja Bali.
17)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam
gold
Nopol
DK
6612
MQ,
Nomor
Rangka
MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, tanpa
dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja Bali.
18)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak, tanpa
dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka
terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja Bali.

Perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 64 dari 64

64
19)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna
hitam merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan
Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Bali.
20)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru
putih Nopol DK 8501 UG, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak,
tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor
Rangka terhapus (Sepeda motor tersebut kemudian diketahui
milik dari Sdr. I Gede Yudi Wiliawan yang menjadi Saksi,
dalam berkas perkara Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya.
Sepeda motor tersebut Nopol yang sebenarnya DK 4179 UY).
Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di
Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja Bali.
j.
Bahwa setelah Terdakwa membeli maupun menerima gadai
sepeda motor sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit hasil pencurian
yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya terhadap 21
(Dua puluh satu) unit sepeda motor tersebut yang sebanyak 8
(Delapan) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan 1
(Satu) unit dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9 dan sebanyak 4
(Empat) unit telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi7, Saksi-8 dan Saksi-10 serta sebanyak 8 (Delapan) unit masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri Singaraja, Bali.
k.
Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian yang
dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 sebanyak 8
(Delapan) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa terlebih
dahulu menghubungi Saksi-4 melalui telepon, kemudian terjadi
tawar-menawar harga, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya
Saksi-4 bersama dengan Sdr. Arifin pergi ke rumah Terdakwa yang
bertempat di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja Bali. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi4 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4
bersama Sdr. Arifin mengambil sepeda motor tersebut dan
membawanya ke gudang bawang Cargo Ubung Denpasar, namun
terkadang Saksi-4 melakukan pembayaran sepeda motor kepada
Terdakwa dengan cara kredit yang Saksi-4 transfer melalui rekening
BRI milik Terdakwa.
l.
Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil
pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-6,
Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 sebanyak 4 (Empat) unit dilakukan
dengan cara-cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi para
Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada para Saksi untuk
menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa
sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda
motor yang akan digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa
sendiri.
m.
Bahwa Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda
motor sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit dari Saksi-2 dan Saksi-3
tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu antara Rp.
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2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), ada yang dilengkapi
dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK namun
semua tidak ada BPKB-nya. Kemudian Nomor Rangka kendaraan
serta Nomor Mesin kendaraan ada yang masih tertera dan ada yang
sudah dihapus, ada yang terpasang Nopol asli dan ada yang
terpasang Nopol palsu. Dengan keadaan dan kondisi tersebut
seharusnya Terdakwa dapat menduga dan memperkirakan bahwa
sepeda motor yang dibeli maupun digadai dari Saksi-2 dan Saksi-3
tersebut merupakan sepeda motor bermasalah yang diperoleh dari
hasil kejahatan tetapi Terdakwa yang mengetahui hal itu Terdakwa
tetap mau membeli dan menerima gadai sepeda motor dari Saksi-2
dan Saksi-3 bahkan dilakukan berulang kali hingga sebanyak 21
(Dua puluh satu) kali, sehingga telah menjadi hal yang biasa atau
kebiasaan bagi Terdakwa. Tidak berhenti di situ saja tetapi Terdakwa
justeru menjual dan menggadaikan lagi sepeda motor tersebut
kepada orang lain dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (Dua juta
rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Hal itu
dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin mencari dan
mendapatkan keuntungan meskipun dilakukan dengan melanggar
hukum.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Juli, bulan
Agustus, bulan September, bulan Nopember, bulan Desember tahun
2000 enam belas, pada tanggal Dua puluh dua, tanggal Dua puluh
enam bulan Desember tahun 2000 enam belas, pada tanggal Lima,
tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan
tahun 2000 tujuh belas, di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW
tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di depan Sekolah
Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal),
kemudian di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri
Singaraja, di rumah Kopda Budi Astawa (Saksi-7) di Gang Mawar
No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng serta di
Asrama Secata Rindam IX/Udayana, Kubujati, Singaraja, atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima
gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa
mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki
selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di
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Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa
ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif Raider
900/SBW dengan Pangkat Koptu NRP 31990298140379.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni Ardana
(Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar
Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, tetapi tidak ada hubungan
keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi (Nama
samaran dari Serma I Nyoman Karmaya Anggota Kodim
1609/Buleleng/Saksi-2) sejak bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh
Saksi-3 melalui telepon karena Saksi-2 adalah teman Saksi-3, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
c.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira
pukul 21.00 Wita Sdri. Putu Partami (Saksi-1) telah kehilangan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol DK
8436 UL di parkiran SMK Negeri 3 Kintamani Bangli sebelah jalan
menuju setra (kuburan), kemudian atas kehilangan tersebut Saksi-1
melapor ke Polsek Kintamani.
d.
Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian dilakukan
pencarian terhadap keberadaan sepeda motor Saksi-1, selanjutnya
Saksi-1 mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polsek Kintamani
bahwa sepeda motor Saksi-1 telah ditemukan dan Saksi-1 diminta
untuk datang ke Denpom IX/3 Denpasar karena sepeda motor Saksi1 berada di Denpom IX/3 Denpasar.
e.
Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi tersebut,
selanjutnya Saksi-1 pergi ke Denpom IX/3 Denpasar untuk
melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata
sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang ada di Denpom
IX/3 Denpasar tersebut adalah memang benar sepeda motor milik
Saksi-1, dengan Nomor Mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka
MH1JF8117CK566006 dengan kondisi Nopol kendaraan telah
dirubah dari Nopol yang sebenarnya DK 8436 UL menjadi Nopol DK
4532 VL. Sepeda motor Honda Vario warna hitam silver milik Saksi-1
tersebut, telah disita oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja dari
Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dari Subdenpom
IX/3-1 Singaraja tertanggal 20 Januari 2017.
f.
Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih
lanjut oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja, terungkap bahwa
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2016 sampai
dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah membeli sepeda
motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut dari Saksi-2. Sepeda motor
Honda Vario milik Saksi-1 tersebut ternyata hasil pencurian yang
dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
g.
Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi-1 hasil
pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut
dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3
dengan menggunakan telepon, selanjutnya terjadi tawar-menawar
tentang kesepakatan harga. Setelah ada kesepakatan harga
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janjian untuk bertemu di belakang
Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal
Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah
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timur Kantor Lurah Tegal). Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi
dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke tempat yang
telah ditentukan/dijanjikan. Saksi-2 dengan menggunakan masker
penutup mulut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario
hasil curian yang akan dijual kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-3
pergi dengan mengendarai sepeda motor lain. Setelah beberapa
menit kemudian Saksi-2 tiba di belakang Asrama Yonif Raider
900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di depan
Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor Lurah
Tegal) dan bertemu dengan Terdakwa
sedangkan Saksi-3
menunggu dari jarak jauh. Selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sepeda
motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa tanpa
disertai dengan surat-surat kendaraan dan Terdakwa menyerahkan
uang tunai kepada Saksi-2 tanpa kwitansi pembayaran. Setelah
transaksi selesai kemudian Saksi-2 pergi menuju ke tempat Saksi-3
yang sedang menunggu Saksi-2 di seberang jalan selanjutnya Saksi2 dan Saksi-3 berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut.
h.
Bahwa dengan terungkapnya perbuatan Terdakwa yang
membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang merupakan
hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya
Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa sebelum maupun
sesudahnya ternyata Terdakwa yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai
dengan bulan Januari 2017 telah berulang kali membeli maupun
menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh
Saksi-2 dan Saksi-3 hingga sebanyak 20 (dua puluh) kali.
i.
Bahwa Terdakwa ketika membeli maupun menerima gadai
sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi3 sebanyak 20 (dua puluh) kali tersebut dilakukan dengan cara yang
sama seperti pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda
Vario warna hitam silver milik Saksi-1. Begitu juga penyerahan
sepeda motor dari Saksi-2 kepada Terdakwa juga dilakukan di
tempat yang sama yaitu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW
tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal Singaraja di depan Sekolah
Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal).
Adapun 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang dibeli maupun
diterima gadai oleh Terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan
oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebagai berikut :
1)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan
ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut pada bulan Juli 2016
sudah dijual oleh Terdakwa kepada Praka Heriyanto (Saksi-4)
anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa
di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri
Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
2)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Agustus
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
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3)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan September
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
4)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna
dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Nopember
2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di
rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga
juta lima ratus ribu rupiah).
5)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX (yang
warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan
Nopember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna
hitam (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada
bulan Desember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada
Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK. sepeda motor tersebut pada bulan
Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan
Januari 2017 sudah dijual Terdakwa kepada Saksi-4
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, Bali dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125
warna orange hitam Nopol 5007 VY dengan Nomor Rangka
MH1JBM114FK084263, Nomor Mesin JBM1E-1083408 yang
dilengkapi dengan STNK No. 09612612 tertanggal Buleleng 14
Desember 2015 atas nama I Made Suradi, tanpa dilengkapi
BPKB. Sepeda motor tersebut pada bulan Nopember 2016
sekira pukul 10.00 Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa
kepada
Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim
1609/Buleleng bertempat di rumah Saksi-7 di Gang Mawar
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No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
10)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6221 UD, dengan Nomor Rangka
MH32S60059K582153, Nomor Mesin 2S6-582254, yang
dilengkapi dengan STNK No. 0115891/BL/ tertanggal Buleleng
6 Agustus 2014 atas nama Ketut Sriawan, tanpa dilengkapi
BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22
Desember 2016 sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada
Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif Raider
900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja Bali dengan harga
sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6525 CL tanpa dilengkapi dengan STNK dan
BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 26 Desember
2016 sekira pukul 14.00 Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa
kepada Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8) Anggota Yonif Raider
900/SBW bertempat di rumah Saksi-8 di Asrama Kima Yonif
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Bali dengan harga
sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
yang dilengkapi dengan kwitansi peminjaman uang tertanggal
26 Desember 2016 dengan materai 6000.
12)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol DK 3736 ET Nomor Rangka MH1JFM216EK845618,
Nomor Mesin JFM2E1888036, yang dilengkapi dengan STNK
No. 0251794/BL tertanggal Denpasar, 10 Nopember 2014 atas
nama I Gede Redika Wisana tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda
motor tersebut pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00
Wita sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Serma Ketut
Tana (Saksi-6) Anggota Secata Rindam IX/Udayana
bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja dengan harga sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) yang
dilengkapi dengan kwitansi peminjaman uang tertanggal 5
Januari 2017 dengan materai 6000.
13)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
merah Nopol DK 7085 HJ, dengan Nomor Rangka
MHG1JF12137K063925, Nomor Mesin JF12E1063460, yang
dilengkapi dengan STNK No.0562746/BL/ tertanggal Tabanan,
02 Juni 2014, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut
pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.30
Wita sudah dijual oleh Terdakwa kepada Pratu Junaidin
(Saksi-9) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kel.
Banyuasri, Singaraja, dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh juta
tiga ratus ribu rupiah).
14)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin 5TL-366977, Nomor
Rangka MH35TL0056K367746, yang dilengkapi dengan STNK
No. 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 06 Maret 2012 atas
nama Made Setiawan. Sepeda motor tersebut masih disimpan
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oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja Bali.
15)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah
hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E-1320559,
Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, yang dilengkapi
dengan STNK No. 0112460/BL/ tertanggal Buleleng 23 Juli
2014 atas nama Putu Widnyana. Sepeda motor tersebut masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Bali.
16)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JF81E1583432, Nomor
Rangka MH1JF8117CK585946, tanpa dilengkapi STNK.
Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di
Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja Bali.
17)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam
gold
Nopol
DK
6612
MQ,
Nomor
Rangka
MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, tanpa
dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja Bali.
18)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak, tanpa
dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka
terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh
Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja Bali.
19)
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna
hitam merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan
Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Bali.
20)
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru
putih Nopol DK 8501 UG, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak,
tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor
Rangka terhapus (Sepeda motor tersebut kemudian diketahui
milik dari Sdr. I Gede Yudi Wiliawan yang menjadi Saksi,
dalam berkas perkara Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya.
Sepeda motor tersebut Nopol yang sebenarnya DK 4179 UY).
Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di
Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja Bali.
j.
Bahwa setelah Terdakwa membeli maupun menerima gadai
sepeda motor sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit hasil pencurian
yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya terhadap 21
(Dua puluh satu) unit sepeda motor tersebut yang sebanyak 8
(Delapan) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan 1
(Satu) unit dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9 dan sebanyak 4
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7, Saksi-8 dan Saksi-10 serta sebanyak 8 (Delapan) unit masih
disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW.
k.
Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian yang
dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 sebanyak 8
(Delapan) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa terlebih
dahulu menghubungi Saksi-4 melalui telepon, kemudian terjadi
tawar-menawar harga, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya
Saksi-4 bersama dengan Sdr. Arifin pergi ke rumah Terdakwa yang
bertempat di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri,
Singaraja. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4
menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4
bersama Sdr. Arifin mengambil sepeda motor tersebut dan
membawanya ke gudang bawang Cargo Ubung Denpasar, namun
terkadang Saksi-4 melakukan pembayaran sepeda motor kepada
Terdakwa dengan cara kredit yang Saksi-4 transfer melalui rekening
BRI milik Terdakwa.
l.
Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil
pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-6,
Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 sebanyak 4 (Empat) unit dilakukan
dengan cara-cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi para
Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada para Saksi untuk
menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa
sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda
motor yang akan digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa
sendiri.
m.
Bahwa Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda
motor sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit dari Saksi-2 dan Saksi-3
tersebut dengan harga yang tidak wajar
yaitu
antara Rp.
2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), ada yang dilengkapi
dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK namun
semua tidak ada BPKB-nya. Kemudian Nomor Rangka kendaraan
serta Nomor Mesin kendaraan ada yang masih tertera dan ada yang
sudah dihapus, ada yang terpasang Nopol asli dan ada yang
terpasang Nopol palsu. Dengan keadaan dan kondisi tersebut
seharusnya Terdakwa dapat menduga dan memperkirakan bahwa
sepeda motor yang dibeli maupun digadai dari Saksi-2 dan Saksi-3
tersebut merupakan sepeda motor bermasalah yang diperoleh dari
kejahatan tetapi Terdakwa yang mengetahui hal itu Terdakwa tetap
mau membeli dan menerima gadai sepeda motor dari Saksi-2 dan
Saksi-3. Terdakwa menjual dan menggadaikan lagi 21 (Dua puluh
satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga
antara Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp.
4.000.000,- (Empat juta rupiah). Hal itu dilakukan oleh Terdakwa
karena Terdakwa ingin mencari dan mendapatkan keuntungan
meskipun dilakukan dengan melanggar hukum.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
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Pertama : Pasal 481 ayat (1) KUHP
Atau
Kedua

: Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh
Penasehat Hukum Letda Chk Riswan Efendi , S.H. Nrp.
11130028260889 dengan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Perintah
dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/ 69./ III./2017 tanggal 21
Maret 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat
Hukumnya tertanggal 21 Maret 2017.

Menimbang

:

Bahwa
dipersidangan
mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

:

Bahwa
para Saksi
yang diperiksa
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Terdakwa

menyatakan
di

tidak

persidangan

Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: I Nyoman Karmaya
: Serma/640505
: Babinsa Ramil 1609-02/ Kubutambahan
: Kodim 1609/Buleleng
: Sragen, 15 Maret 1977
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Dsn.Kaja Kauh,Ds.Tambang,
Kubutambahan, Kab. Buleleng,Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016,
Saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari Sdr. Made
Sony (Saksi-9), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-9 kurang lebih sudah dua
tahun. Dimana perkenalan untuk pertama kalinya yaitu di tempat
perjudian ayam. Saksi-9 bekerja sebagai security di Bank BCA di
Singaraja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016 Saksi-9 datang ke
rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mencuri sepeda motor.
Kemudian Saksi menerima ajakan Saksi-9 tersebut, selanjutnya
Saksi dan Saksi-9 pergi dengan berboncengan menggunakan
sepeda motor berkeliling di sekitaran Daerah Singaraja untuk
mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Setelah mendapatkan
target sepeda motor yang hendak curi yaitu sepeda motor jenis
Honda Vario selanjutnya Saksi dan Saksi-9 mulai melakukan aksi
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pencurian dengan cara-cara Saksi-93 turun dari sepeda motor dan
dengan menggunakan Kunci T Saksi-9 mengambil sepeda motor
Honda Vario tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, setelah
berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi-9
kemudian pergi.
4.
Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Saksi mulai
sebagai pemetik (sebagai yang mencuri langsung). Saksi mencuri
sepeda motor dengan menggunakan Kunci T yang dipinjamnya dari
Saksi-9.
5
Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-9 sering melakukan
pencurian sepeda motor secara bersama-sama yang berlokasi di
Daerah Singaraja dan Kintamani. Dari beberapa unit sepeda motor
yang Saksi dan Saksi-9 curi, beberapa diantaranya dilengkapi
dengan STNK karena oleh pemilik sepeda motor disimpan di dalam
jok .
6.
Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-9 sering melakukan
pencurian sepeda motor secara bersama-sama yang berlokasi di
Daerah Singaraja dan Kintamani. Dari beberapa unit sepeda motor
yang Saksi dan Saksi-3 curi, beberapa diantaranya dilengkapi
dengan STNK karena oleh pemilik sepeda motor disimpan di dalam
jok.
7.
Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Saksi dan Saksi-9
jual kepada Terdakwa, dengan cara yaitu Saksi-9 menghubungi
Terdakwa lewat handphone milik Saksi-9 dan menyampaikan kepada
Terdakwa : ”Bang ini ada motor Vario dengan STNK harga Rp.
2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh
Terdakwa ; “Yaa sudah bawa sini”, .
8.
Bahwa setelah itu Saksi dengan menggunakan masker
penutup mulut pergi mengantarkan sepeda motor hasil curian
tersebut kepada Terdakwa dengan menemui Terdakwa di belakang
Asrama Bataliyon tepatnya dilokasi tanah Desa Tegal Singaraja di
depan Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah timur Kantor
Lurah Tegal). Setelah sampai di belakang Asrama Bataliyon dan
bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda
motor curian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan
uang tunai kepada Saksi sesuai dengan harga yang telah disepakati
antara Terdakwa dengan Saksi-9, namun transaksi tersebut tidak
dilengkapi dengan kwitansi pembayaran. Setelah selesai Saksi
kembali pulang
9.
Bahwa untuk harga sepeda motor hasil curian yang Saksi jual
bervariasi, apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK
Saksi jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu
rupiah), jika tidak dilengkapi STNK Saksi jual dengan harga Rp.
1.000.000,- (Satu juta rupiah).Dari hasil penjualan sepeda motor
curian tersebut Saksi terkadang mendapatkan bagian sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan terkadang dibagi sama rata
dengan Saksi-9.
10.
Bahwa selama Saksi menjual sepeda motor hasil curian
tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pernah menanyakan asal-usul
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sepeda motor tersebut kepada Saksi, namun Saksi, mengatakan
bahwa sepeda motor tersebut berasal dari tarikan /leasing
sedangkan BPKPnya sedang diansuransikan jadi aman sehingga
Terdakwa percaya.
11.
Bahwa pertama kali saksi menjual motor hasil curian berupa
motor Honda Vario yaitu sekitar pertengahan bulan juni 2016 dan
pada tanggal 9 Januari 2017 Saksi menjual sepeda motor hasil
curian untuk terakhir kalinya kepada Terdakwa, yaitu sepeda motor
jenis Yamaha Jupiter Z dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu juta
enam ratus ribu rupiah).
12.
Bahwa selama Saksi mencuri hasil curian tersebut Saksi dan
Saksi-9 menjualnya kepada Terdakwa dan sampai saat ini sepeda
motor hasil curian berjumlah kurang lebih 18 (Delapan belas) unit,
diantaranya 14 (Empat belas) unit sepeda motor Honda Vario, 2
(Dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dan 2 (Dua) unit sepeda
motor Yamaha MX. Dari 18 (Delapan belas) unit sepeda motor yang
dijual Saksi kepada Terdakwa, ada yang dilengkapi dengan STNK
dan ada yang tidak dilengkapi STNK dan untuk nopol Saksi pasang
dengan kepunyaan Saksi yang sudah dipesan oleh Saksi-9.
13.
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor
tersebut hasil dari curian , dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau
Saksi adalah seorang Anggota TNI. Terdakwa baru mengetahuinya
setelah Terdakwa dipertemukan dengan Saksi saat Saksi ditahan di
Subdenpom Singaraja.
14.
Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam pencurian
yang Saksi lakukan namun Terdakwa hanya menerima atau membeli
hasil curian dari Saksi.
15.
Bahwa benar sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa
telah disita oleh penyidik dan telah ditunjukkan kepada Saksi waktu
penyidikan namun Saksi tidak ingat nopol yang Saksi pasang
disepeda motor tersebut.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Heriyanto
: Praka/31090568240590
: Tamudi Pol 5 Ton Ang Kima /Bp . Tamudi
Pangdam IX/Udayana.
: Yonif Raider 900/SBW
: Bima, 24 Mei 1990
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW
Singaraja (atau di Kediaman Pangdam
IX/Udayana Denpasar). Jl.Yos sudarso no.1
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 sejak Saksi
berdinas di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW tahun 2009 , hanya
sebatas hubungan kedinasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga,
sedangkan dengan Serma I Nyoman Karmaya (Saksi-1) Saksi tidak
kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Saksi dihubungi lewat
handphone (Hp) oleh paman Saksi yang bernama Sdr. Arifin yang
bekerja sebagai wiraswasta (jual-beli bawang) di Cargo Ubung
Denpasar dan meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan
sepeda motor yang akan dikirim oleh paman Saksi ke Timur.
Selanjutnya Saksi menyanggupinya, kemudian paman Saksi
memberikan uang tunai kepada Saksi secara bertahap, tahap
pertama Saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,
(Sepuluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.10.000.000.(Sepuluh juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp 8.000.000,(Delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diterima
Saksi berjumlah Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
3.
Bahwa atas permintaan paman Saksi tersebut kemudian Saksi
menghubungi Terdakwa karena sebelumnya Saksi mengetahui kalau
Terdakwa sering melakukan jual-beli sepeda motor, saat Saksi
menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyampaikan :”Nanti kalau ada
saya hubungi”.
4.
Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi
oleh Saksi pada bulan Juli 2016 Terdakwa menghubungi Saksi dan
menyampaikan bahwa ada sepeda motor jenis Honda Vario yang
akan dijual, selanjutnya Saksi dan Terdakwa negosiasi masalah
harga, setelah disepakati harga beli motor seharga Rp.3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membayar harga
sepeda motor tersebut dengan mentransfer uang ke rekening
Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama paman Saksi berangkat dari
Cargo Ubung Denpasar dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda
motor berboncengan menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif
Raider 900/SBW, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya
Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK kepada Saksi, lalu
Saksi mengambil sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya Saksi tidak ingat lagi) yang Saksi beli dan
mengendarainya, sedangkan paman Saksi mengendarai sepeda
motor yang sebelumnya digunakan untuk berangkat ke rumah
Terdakwa, kemudian Saksi dan paman Saksi kembali ke gudang
bawang Cargo Ubung Denpasar dan menyimpan sepeda motor
tersebut di halaman depan gudang tempat penyimpanan bawang
putih di Cargo Ubung Denpasar, selanjutnya Saksi kembali pulang
kediaman Pangdam IX/Udayana.
5.
Bahwa beberapa minggu kemudian paman Saksi kembali
meminta Saksi untuk mencarikan sepeda motor dengan harga yang
murah, kemudian Saksi kembali membeli sepeda motor dari
Terdakwa hingga beberapa kali pembelian, diantaranya :
a.
Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi
pada bulan Agustus 2016 Saksi membeli sepeda motor jenis
Honda Vario yang warna dan Nopolnya Saksi tidak ingat
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dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
dibayar cash atau tunai.
b.
Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi
pada bulan September 2016 Saksi membeli sepeda motor
jenis Honda Vario yang warna dan Nopolnya Saksi tidak ingat
dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
dibayar cash atau tunai.
c.
Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi
pada bulan Nopember 2016 Saksi membeli sepeda motor
jenis Honda Vario yang warna dan Nopolnya Saksi tidak ingat
dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu
rupiah).Saksi baru membayar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh
ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Saksi bayar melalui
transfer ke rekening Terdakwa.
d.
Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi
pada bulan Nopember 2016 Saksi membeli sepeda motor
jenis Yamaha Jupiter MX yang warna dan Nopolnya Saksi
tidak ingat dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus
ribu rupiah), namun Saksi belum membayarnya.
e.
Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi
pada bulan Desember 2016 Saksi membeli sepeda motor
jenis Honda Supra 125 warna hitam, tetapi Nopolnya Saksi
tidak ingat dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus
ribu rupiah), namun Saksi belum membayarnya, karena pada
saat itu Saksi mentransfer uang ke rekening BRI milik
Terdakwa sebesar Rp. 3.225.000,- (Tiga juta dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian barang
elektronik berupa kulkas dan mesin cuci dan barang-barang
tersebut Saksi kirim ke rumah orang tua Saksi di Bima.
f.
Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak
diingat lagi oleh Saksi pada pertengahan bulan Januari 2017
Saksi membeli 2 (Dua) buah sepeda motor dari Terdakwa
yaitu :
Sepeda motor jenis Honda Vario warna merah, tetapi
Nopolnya Saksi tidak ingat dengan harga Rp. 3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan
Sepeda motor Honda Vario warna hitam, tetapi
Nopolnya Saksi tidak ingat dengan harga Rp. 3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6.
Bahwa sepeda motor tersebut Saksi membelinya dengan
cara-cara yaitu Saksi bersama paman Saksi dan teman paman Saksi
yang bernama Pak Andi berangkat dengan menggunakan mobil Pic
Up warna hitam milik paman Saksi menuju ke rumah Terdakwa di
Asrama Yonif Raider 900/SBW. Setelah sampai di rumah Terdakwa,
Saksi dan paman Saksi masing-masing membawa 1 (Satu) unit
sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa dan kembali ke Cargo
Ubung Denpasar, sedangkan Pak Andi pergi ke Seririt Buleleng
untuk mengambil bawang.
7.
Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 Saksi melunasi
hutang-hutang Saksi mulai dari bulan Nopember 2016 sampai
dengan bulan Januari 2017 dengan cara mentransfer ke rekening
BRI milik Terdakwa.
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8.
Bahwa dari 8 (Delapan ) unit sepeda motor yang telah Saksi
beli dari Terdakwa tersebut kesemuanya dalam kondisi baik (hidup)
tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB dan hanya dilengkapi dengan
STNK. Saat itu Saksi merasa curiga karena mendapatkan harga
yang sangat murah jika dibandingkan dengan harga yang
sebenarnya, namun pada saat transaksi jual-beli terjadi Terdakwa
beralasan bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut masih
berada di Lissing karena masih kredit yang dijual oleh kolektor.
9.
Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan apapun baik
dari paman Saksi maupun dari Terdakwa, namun setiap kali Saksi
berkunjung ke tempat tinggal paman Saksi, Saksi selalu diberikan
uang saku sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
10.
Bahwa Saksi pada saat membeli sepeda motor kepada
Terdakwa tidak dengan harga yang wajar namun Terdakwa
mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan barang
curian namun barang dari tarikan leasing dan aman.
11.
Bahwa tujuan paman Saksi membeli sepeda motor adalah
untuk disewakan kepada orang lain dan Saksi tidak mengetahui
kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
12.
Bahwa setahu Saksi setelah membeli sepeda motor dari
Terdakwa sepeda motor tersebut semuanya disimpan di gudang
bawang daerah ubung dimana paman Saksi selama ini tinggal.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Budi Astawa
: Kopda/31020307271080
: Tamudi Kodim 1609/Buleleng
: Kodim 1609/Buleleng
: Karangasem, 13 Oktober 1980
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Gang Mawar No 1 Desa Sambangan, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak
Saksi mulai berdinas di Yonif 900/SBW, tetapi tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wita
Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Gang Mawar
No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng. Kedatangan
Terdakwa ke rumah Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi
sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (Satu)
unit sepeda motor Honda Repsol yang diakui Terdakwa sebagai
miliknya sendiri.
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3.
Bahwa saat Saksi menanyakan kelengkapan surat-surat
sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan kalau sepeda
motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB, namun ketika
Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan STNK asli dan foto
copy BPKB sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan akan
memberikan foto copy BPKB sepeda motor tersebut pada sore
harinya. Karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh
Terdakwa, kemudian Saksipun memberikan uang sebesar
Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat
itu disaksikan oleh Sdr. I Wayan Sumada, sedangkan sisanya akan
diberikan pada sore hari setelah Terdakwa memberikan foto copy
BPKB sepeda motor tersebut, namun ternyata sampai sore hari
Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi untuk memberikan foto
copy BPKB sepeda motor Honda Repsol yang telah digadaikan
Terdakwa kepada Saksi, sedangkan sepeda motor Honda Repsol
yang digadaikan Terdakwa masih berada di rumah Saksi.
4.
Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa selalu menghindar
bertemu dengan Saksi dan saat dihubungi melalui telepon, Terdakwa
tidak pernah mau mengangkat telepon dari Saksi.
5.
Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa diduga telah
melakukan tindak pidana Penadahan saat Saksi menerima Surat
Panggilan dari Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 24 Januari
2017.
6.
Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa kecewa karena
merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena telah menerima
gadai sepeda motor Honda Repsol yang Terdakwa akui sebagai
miliknya sendiri.
7.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa belum
mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta
rupiah ) dan sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi , Saksi
telah disita oleh penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Muhamad Ilyas
: Praka/31071123550485
: Tamudi Pool 4 Kima Yonif Raider 900/SBW
: Yonif Raider 900/SBW
: Plores, 14 April 1985
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinas di
Kima Yonif Raider 900/SBW Singaraja, hanya sebatas hubungan
kedinasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00
Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Kima Yonif
900/SBW. Kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi untuk meminjam
uang kepada Saksi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus
ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sedang terdesak membutuhkan
uang untuk keperluan keluarga, dengan jaminan 1 (Satu) unit sepeda
motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6525 CL tanpa
dilengkapi dengan STNK dan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa
kembalikan dalam waktu 1 (Satu) bulan.
3.
Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa
mengenai kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut,
Terdakwa menyampaikan :”Sebentar untuk STNK abang bawain
kembali kesini” lalu dijawab oleh Saksi :”Bang…, kalau nggak ada
STNK, saya tidak mau terima sepeda motor ini sebagai jaminan”
kemudian dijawab oleh Terdakwa :”Ia…barang ini….barang saya dan
atas nama saya sendiri Rudianto, sekarang saya ambil ke rumah dan
akan saya antar kembali ke sini sekarang” mendengar penjelasan
Terdakwa tersebut dan oleh karena Terdakwa adalah senior Saksi,
maka Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, kemudian
Saksi mau memberikan Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp.
4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi
kwitansi peminjaman, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah,
namun ternyata sampai sore hari Terdakwa tidak datang juga ke
rumah Saksi untuk menyerahkan STNK sepeda motor Yamaha
Jupiter MX tersebut.
4.
Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi mencoba
berulang kali untuk meminta STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX
yang digadaikan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa selalu
beralasan dengan mengatakan :”Sebentar saya bawain ke rumah”
akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum juga menyerahkan
STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi, sedangkan sepeda
motor yang Terdakwa gadaikan masih berada di rumah Saksi.
5.
Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol
DK 6525 CL yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut,
tidak pernah Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Saksi
takut menggunakannya tanpa dilengkapi STNK.
6.
Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wita
personil Batalyon Raider 900/SWB dikumpulkan di lapangan oleh
Dankima, selanjutnya pada kesempatan tersebut Dankima
menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda
motor yang diduga dilakukan oleh Anggota Ramil 160902/Kubutambahan dan adanya dugaan tindak pidana penadahan
sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Praka
Heriyanto (Saksi-2) Anggota Kima Yonif Raider 900/SBW.
7.
Bahwa atas informasi yang diberikan oleh Dankima tersebut,
Saksi baru menyadari kalau Terdakwa sudah membohongi dan
menipu Saksi. Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha
Jupiter MX kepada Saksi yang Terdakwa akui sebagai miliknya
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sendiri. Atas kejadian tersebut Saksi berharap agar Terdakwa
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa telah
mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 4.500.00,- ( empat juta lima
ratus rupiah ) dan sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi ,
Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan telah disita oleh penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Junaidin
: Pratu/31120238780891
: Ta Lidik/Taban SO 1 Kima
: Yonif Raider 900/SBW
: Dompu, 17 Agustus 1991
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak
Saksi mulai berdinas di Yonif Raider 900/SBW, tetapi tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul
15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan
menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam kepada Saksi
dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
3.
Bahwa oleh karena belum memiliki sepeda motor, Saksi pun
tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi pergi
menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider
900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja. Kemudian sekira pukul 15.30
Wita Saksi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menemui
Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai
kelengkapan surat-surat sepeda motor Honda Vario yang akan dijual
Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada
Saksi kalau sepeda motor tersebut dari gadaian dan untuk STNKnya
lengkap, hanya saja BPKBnya sudah dijadikan jamainan oleh pemilik
sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta Saksi untuk menebus
BPKB yang masih di gadaikan tersebut, namun oleh karena Saksi
tidak cukup uang, maka Saksi hanya membayar kepada Terdakwa
sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
Pembayaran tersebut tanpa dilengkapi dengan kwitansi karena Saksi
merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa mengingat Terdakwa
adaah atasan Saksi, sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta
rupiah) apabila Saksi sudah cukup uang barulah Saksi menebus
BPKB sepeda motor tersebut.
4.
Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp.
4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,
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selanjutnya Saksi mengecek sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda
motor tersebut jenisnya Honda Vario warna hitam tahun 2010 dengan
Nopol DK 7085 HJ, Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka
MH1JF12137K063925, Nomor BPKB K034. Kemudian setelah
selesai melakukan pengecekan Saksi lalu membawa sepeda motor
Honda Vario tersebut berikut dengan STNKnya pulang ke rumah dan
sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehar-hari.
5.
Bahwa setelah beberapa hari berlalu, kemudian Saksi
mendengar informasi dari rekan-rekan Saksi kalau Terdakwa telah
ditangkap oleh POM karena diduga melakukan jual beli sepeda motor
yang merupakan hasil dari kejahatan dan ternyata sepeda motor
Honda Vario yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa juga
merupakan hasil dari tindak pidana, selanjutnya sepeda motor
tersebut disita oleh petugas POM sebagai barang bukti dan Saksi
diperiksa untuk dimintai keterangan.
6.
Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa menyesal karena
kurang berhati-hati dalam membeli kendaraan dan Saksi berharap
agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan
Saksi berharap agar uang Saksi sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat juta
tiga ratus ribu rupiah) sekiranya dapat dikembalikan kepada Saksi.
7.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa telah
mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 4.300.00,- ( empat juta tiga
ratus rupiah ) dan sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi ,
Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan telah disita oleh penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-6 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Sukarjito Sumarman
: Pratu/31120242310292
: Tabakpan 1 Kelompok 1 Ru 2 Ton 3 Ki C
: Yonif Raider 900/SBW
: Kuru Oka/Ende, 25 Pebruari 1992
: Laki-laki
: Indonesia
: Islam
: Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW
Negara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012
sejak Saksi mulai berdinas di Yonif Raider 900/SBW, tetapi tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira
pukul 12.00 Wita saat Saksi berada di depan barak Kompi Markas,
Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk datang ke
rumah Terdakwa.
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3.
Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut,
selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi di
rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau
Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi, kemudian
Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci kontak sepeda motor dari
dalam saku celananya dan berkata :”Ini kunci motor saya sebagai
jaminannya” selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi ke
arah samping rumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat
sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6221 UD warna
hitam dengan kondisi masih bagus sedang parkir.
4.
Bahwa Saksi yang kebetulan pada saat itu sedang
membutuhkan sepeda motor untuk sarana transfortasi sehari-hari
karena setiap harinya Saksi
biasa meminjam sepeda motor
temanny. Melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut,
kemudian Saksi menjadi tertarik dengan tawaran Terdakwa,
selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa :”Sepeda motor ini
lengkap atau tidak dan aman atau tidak” lalu Terdakwa
menyampaikan kalau sepeda motor tersebut aman dan lengkap, dan
Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya
sendiri kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa :”Berapa mau
pinjam uang” kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa
ingin meminjam uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus
ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sebagai
jaminannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang
tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan, selanjutnya Saksi
menyetujui kemudian Saksi pergi untuk mengambil uang.
5.
Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi kembali ke
rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan rumah
Terdakwa namun tanpa dilengkapi dengan kwitansi karena Saksi
merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa mengingat Terdakwa
adalah atasan Saksi. Selanjutnya Saksi mencocokkan sepeda motor
tersebut dengan STNK dan setelah dilakukan pengecekan sepeda
motor Yamaha Jupiter MX tersebut tahun 2009 dengan Nomor
Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor
BPKB F65166223-0 dengan STNK pemiliknya bernama I Ketut
Sriawan yang beralamat Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec.
Banjar, Kab. Buleleng. Setelah melakukan pengecekkan selanjutnya
Saksi membawa sepeda motor tersebut berikut dengan STNKnya
pulang ke barak dan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk
keperluan sehari-hari.
6.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul
16.00 Wita saat Saksi sedang beristirahat di tempat kost saudara
Saksi di Denpasar, Saksi mendapat telepon dari Provost Yonif
Raider 900/SBW yang menyampaikan agar Saksi segera kembali ke
Batalyon dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang
dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi. Setelah mendapat
informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung kembali ke Singaraja.
7.
Bahwa setelah sampai di Batalyon, Saksi langsung menuju
ke Staf Intel dan melalui Staf Intel, Saksi baru mengetahui kalau
sepeda motor yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi tersebut
adalah sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan.
Kemudian pada malam harinya Saksi bersama Provost Batalyon
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langsung menyerahkan sepeda motor tersebut ke Subdenpom
Singaraja untuk dijadikan sebagai barang bukti.
8.
Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa kecewa kepada
Terdakwa yang merupakan atasan Saksi karena Saksi merasa telah
dibohongi dan Saksi berharap agar uang Saksi sebesar Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekiranya dapat
dikembalikan kepada Saksi.
9.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa telah
mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 3.500.00,- ( tiga juta lima
ratus rupiah ) dan sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi ,
Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan telah disita oleh penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-7.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Putu Partami
: Guru SMK 3 Kintamani
: Tajun, 27 Nopember 1988
: Perempuan
: Indonesia
: Hindu
: Br. Dinas Bakungan, Ds. Tajun, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira
pukul 12.00 Wita Saksi mengikuti kegiatan KMD (Kursus Mahir
Dasar) Pramuka tingkat SMK di SMK Negeri 3 Kintamani Bangli.
Saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna
hitam silver Nopol DK 8436 UL dan memarkir kendaraannya di
parkiran SMK Negeri 3 Kintamani Bangli sebelah jalan menuju setra
(kuburan) kemudian Saksi mengunci kendaraannya dan membawa
kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke tempat
acara berlangsung.
3.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita kegiatan KMD
Pramuka selesai, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat
parkir dan hendak mengambil sepeda motornya, namun saat Saksi
sampai di tempat parkir, sepeda motor Saksi sudah tidak ada,
selanjutnya Saksi berusaha mencari sepeda motornya tersebut di
sekitaran sekolah, tetapi tetap tidak ditemukan. Kemudian atas
kejadian tersebut Saksi pergi melapor ke Polsek Kintamani.
4.
Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wita
Saksi mendapat informasi melalui Face Book (FB) dan BBM dari
adik Saksi yang bernama Sdr. Made Sukayasa bahwa pencuri
sepeda motor Saksi sudah tertangkap. Kemudian berselang 3 (Tiga)
hari kemudian pihak Polsek Kintamani menghubungi Saksi lewat
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telpon dan meminta agar Saksi datang ke Denpom IX/3 Denpasar
untuk mengecek sepeda motor Saksi dengan membawa STNK dan
BPKB.
5.
Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada
hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wita Saksi
datang ke Denpom IX/3 Denpasar untuk melakukan pengecekan.
Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor yang
disita oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar adalah sepeda motor
milik Saksi, akan tetapi Nopol sepeda motor tersebut telah diganti
menjadi Nopol DK 4532 UL.
6.
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda
motor Saksi, yang Saksi tahu bahwa sepeda motor Saksi disita oleh
Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sebagai barang bukti atas kasus
penadahan yang diduga dilakukan oleh Koptu Rudianto.
7.
Bahwa sepeda motor tersebut jenis kendaraan Honda Vario
warna hitam silver Nopol DK 8436 UL dengan Nomor Mesin JF81E1563030 dan Nomor Rangka MH1JF8117CK566006 yang Saksi beli
pada bulan September 2012 di Dealer Honda di Singaraja secara
lunas/cash dengan harga Rp. 15.524.000,- (Lima belas juta lima
ratus dua puluh empat ribu rupiah), adapun bukti kepemilikan
sepeda motor tersebut berupa foto copy BPKB Nomor J-01888450
atas nama Putu Partami (Saksi sendiri).
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-8 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Ketut Tana
: Serma/21010227920780
: Batih 1 Secata Rindam IX/Udayana
: Secata Rindam IX/Udayana
: Sumberkima, 21 Juli 1980
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Asrama Secata Rindam Kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di
Singaraja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi tidak pernah membeli sepeda motor dari
Terdakwa.
3.
Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita
Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja. Kedatangan Terdakwa ke rumah
Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.4.400.000,(Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa
terdesak memerlukan uang untuk keperluan keluarga, dengan
jaminan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol
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DK 3736 ET beserta STNK yang diakui Terdakwa sebagai miliknya
sendiri. Selanjutnya Saksi mencocokkan Nomor Mesin dan Nomor
Rangka yang tertera di sepeda motor dengan yang tercantum di
STNK, setelah sesuai kemudian istri Saksi memberikan pinjaman
uang sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah)
kepada Terdakwa yang dilengkapi kwitansi bermaterai 6000 dengan
perjanjian, uang pinjaman tersebut akan dikembalikan Terdakwa
dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.
4.
Bahwa sepeda motor Honda Beat yang digadaikan oleh
Terdakwa kepada Saksi, tidak pernah Saksi maupun istri Saksi
gunakan untuk keperluan sehari-hari.
10.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa
belum
mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 4.400.00,- ( empat juta
empat ratus rupiah ) dan sepeda motor yang digadaikan kepada
Saksi telah disita oleh penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun
tidak hadir dan sesuai keterangan dari Oditur militer Saksi-9 an.
Gede Soni Ardana berada di Lapas Singaraja dan Saksi- 10 an Sri
Artati tidak bisa hadir karena mempunyai anak kecil berdasarkan
surat jawaban dari Dankipan Lettu Inf Brama Fathayasa nomor
B/610/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan atas persetujuan
Oditur Militer dan Terdakwa/ Penasehat Hukum serta berdasarkan
ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan
Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang
telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan,
yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya
sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan

Saksi-9 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Gede Soni Ardana
: Swasta
: Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila,
10 April 1988.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu
: Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kec.
Kubutambahan, Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Januari
2016 di depan Kantor Lurah Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi sering melakukan pencurian sepeda motor
bersama-sama dengan Serma Karmaya (Saksi-2) Anggota Kodim
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Buleleng, pencurian tersebut Saksi dan Saksi-2 lakukan di sekitar
Daerah Singaraja dan Kintamani.
3.
Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan
Maret 2016 Saksi menjual sepeda motor hasil curiannya kepada
Terdakwa. Adapun cara-cara Saksi untuk melakukan transaksi jual
beli sepeda motor hasil curiannya tersebut yaitu dengan cara, Saksi
terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone
selanjutnya Saksi menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa
dan mengadakan kesepakatan harga, setelah disepakati barulah
kemudian Saksi menemui Terdakwa di belakang Asrama Yonif 900
Raider/SBW Singaraja tepatnya di areal tanah Desa TegalSingaraja di depan Sekolah Dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah
timur Kantor Lurah Tegal-Singaraja). Setelah bertemu dengan
Terdakwa, Saksi menyerahkan sepeda motor hasil curiannya
tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai
kepada Saksi sesuai dengan harga yang telah disepakati
sebelumnya. Setelah seleai kemudian Saksi kembali pulang.
4.
Bahwa setiap kali Saksi dan Saksi-2 berhasil mencuri sepeda
motor, Saksi selalu menjualnya kepada Terdakwa dengan cara-cara
dan tempat transaksi yang sama seperti diuraikan diatas, dengan
kisaran waktu transaksi antara pukul 14.00 Wita sampai dengan
pukul 16.00 Wita dan terkadang Saksi mengajak Saksi-3 untuk
mengantarkan sepeda motor hasil curiannya tersebut kepada
Terdakwa, namun yang melakukan transaksi dengan Terdakwa
adalah Saksi-3, sedangkan Saksi hanya mengantar saja dan
menunggui Saksi-3 dari jarak jauh.
5.
Bahwa adapun jenis sepeda motor yang Saksi jual kepada
Terdakwa diantaranya sepeda motor Honda Repsol 125 yang Saksi
jual seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sepeda motor
Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan
sepeda motor Yamaha Mio seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta
rupiah) dan ketiga sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK
dan selama menjual sepeda motor hasil curian tersebut, Saksi
menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut
merupakan penarikan dari barang gadaian.
6.
Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut
Saksi gunakan untuk bermain judi sabung ayam dan untuk
keperluan sehari-hari.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-10 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat,tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Tri Artati
: Ibu rumah tangga
: Sumbawa Besar, 23 Juni 1981
: Perempuan
: Indonesia
: Islam
: Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel.
Banyuasri, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa
adalah suami Saksi.
2.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serma I Nyoman Karmaya
(Saksi-1) ,
Saksi kenal dengan Sdr. I Made Sony ( Saksi-9 )
sekira bulan Mei 2016 dan tidak ada hubungan keluarga
3.Bahwa sekira bulan Juni 2016 Terdakwa menerima gadai
sepeda motor dari seseorang yang Saksi tidak kenal.
2.
Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi kalau
Terdakwa pernah menerima sepeda motor dari Bapak Edy, yang
belakangan baru diketahui saat Terdakwa dipanggil oleh Penyidik
Polisi Militer Singaraja bahwa Bapak Edy itu adalah Saksi-1 yang
juga merupakan seorang Anggota TNI-AD yang berdinas di Koramil
Kubutambahan.
5.
Bahwa Saksi pernah mengetahui Saksi-9 pernah datang ke
rumah i di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW dengan tujuan akan
mengkredit Handphone (Hp) melalui Terdakwa dan Saksi tidak
mengetahui apa yang dibicarakan antara Terakwa dan saksi-9.

6.
Bahwa Terdakwa telah menceritakan kepada Saksi kalau
mengambil sepeda motor dari Saksi- 1 dengan harga perunit
berkisar antara Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
sampai dengan Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
Terdakwa mengambil untung untuk setiap unitnya Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah).
7.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama ini Terdakwa
telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja,
setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa
mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam IX/Udayana
Pulaki selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa
ditugaskan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002
Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara
ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif
Raider 900/SBW dengan Pangkat Koptu NRP 31990298140379.
2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Heriyanto ( Saksi-2 )
sejak tahun 2007 di Yonif Raider, hanya sebatas hubungan atasan
dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-9)
sekira bulan januari tahun 2016 di belakang Asrama Singaraja yang
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mengaku sebagai kolektor dari Adira dan pada bulan JUli 2016
Saksi-9 mengenalkan Sdr. Edi (Saksi-1 I Nyoman Karmaya )
kepada Terdakwa melalui handphone yang juga mengaku sebagai
kolektor Adira, tetapi baik dengan Saksi-9 maupun dengan Saksi-1
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4.
Bahwa sekira bulan pebruari 2016 Saksi-9 menawarkan
kepada Terdakwa 3 ( tiga ) unit sepeda motor yaitu sepeda motor
Repsol 125 yang seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),
sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta
rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio seharga Rp. 2.000.000,(Dua juta rupiah) dan ketiga sepeda motor tersebut dilengkapi
dengan STNK
5.
Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2016 saat pertama kali
kenalan Saksi-1 menawarkan sepeda motor Honda Vario kepada
Terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus
ribu rupiah),dengan alasan motor tersebut adalah motor tarikan dan
BPKBnya sedang dibuatkan asuransi.
6.
Bahwa karena Saksi-1 merupakan pegawai Adira yang
bertugas pada bagian penarikan, kemudian Terdakwa merasa yakin
kepada Saksi-1 dan Terdakwa menjadi tertarik dengan tawaran
Saksi-1 tersebut, hal tersebut berlanjut sampai dengan Terdakwa
mendapatkan 18 ( delapan belas ) unit sepedamotor dengan harga
rata-rata perunit Rp. 2.800.000,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah
).
7.
Bahwa setiap Terdakwa membeli sepeda motor tersebut
selalu memeriksa STNK dan mencocokkan nomor mesinnya namun
nomor polisi tidak sama dengan STNK namun setelah ditanyakan
kepada Saksi-1 jawabannya sedang diasuransikan kalau sudah
keluar nanti dikasih tahu.
8.
Bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan transaksi
jual-beli sepeda motor dari Sdr. Edi/ Serma I Nyoman Karmaya (
Saksi-1 ) yaitu : Saksi-1 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa
melalui telepon, namun nomor telepon Saksi-1i tidak dimunculkan
dilayar Handphone (Hp), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat
untuk bertemu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW.
Selanjutnya setelah sama-sama sampai dibelakang Asrama Yonif
Raider 900/SBW, kemudian Terdakwa membayar sepeda motor
yang dijual oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 kembali pulang
dengan menumpang ojek. Dari 18 ( delapan belas ) unit sepeda
motor tersebut Terdakwa bayar secara tunai dan ada juga yang
melalu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI).
9.
Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menawarkan
sepeda motor tersebut sebanyak 8 unit dengan beberapa kali
transaksi dan Saksi-2 membayar dengan tunai maupun melalui
transfer di rekening BRI. Setelah itu Saksi-2 membawa mobil Pick
up bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil
sepeda motor tersebut di Asrama.
11.
Bahwa 8 ( delapan ) unit sepeda motor tersebut Terdakwa
jual kepada Saksi-2 seharga Rp. 3.500.000,-( Tiga juta lima ratus
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rupiah ) sedangkan Terdakwa membelidari Saksi-1 seharga Rp.
2.700.000,- ( dua juta ratus ribu rupiah ).sehingga keuntungan yang
Terdakwa peroleh perunitnya Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu
rupiah ) sehingga keseluruhan Rp. 6.400.000,- ( enamjuta empat
ratus ribu rupiah ).
12.
Bahwa selain Terdakwa jual ada 5 (lima )unit sepeda motor
yang digadaikan diantaranya adalah:
a.
Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim
1609/Buleleng pada bulan Nopember 2016 sepeda motor
Honda Repstol harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
b.
Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif
Raider 900/SBW Pada hari Kamis tanggal 22 Desember
2016 sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6221 UD
dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu
rupiah).
c.
Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8) Anggota Yonif Raider
900/SBW Pada tanggal 26 Desember 2016 sepeda motor
Yamaha Jupiter MX harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima
ratus ribu rupiah) .
d.
erma Ketut Tana (Saksi-6) Anggota Secata Rindam
IX/Udayana di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati
Singaraja Pada tanggal 5 Januari 2017 sepeda motor
Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET seharga Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah)
e.
Pratu Junaidin (Saksi-9) Anggota Yonif Raider
900/SBW dengan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017
sepeda motor Honda Vario warna hitam
harga
Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru
dibayar Rp. 4.300.000,13.
Bahwa sisanya Terdakwa menyimpan 8 ( delapan ) unit
sepeda motor dirumah yang disewakan oleh Terdakwa kepada
anggota Raider Yonif 900/SBW yang sedang Ijin bermalam dengan
tarif perjam Rp.10.000,-/jam.
14.
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi9 adalah seorang pencuri sepeda motor karena saat bertemu
mengaku sebagai seorang kolektor yang bekerja sebagai pegawai
Adira namun apabila Terdakwa mengetahui maka Terdakwa tidak
akan mau membelinya karena awalnya Terdakwa hanya ingin untuk
digadaikan saja.
15.
Bahwa selama Terdakwa transaksi dengan Saksi-1 dan
Saksi-9 tidak pernah memakai tanda terima /kwitansi sedangkan
keuntungan dari penjualan motor Terdakwa gunakan untuk
keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untukmembayar
sepeda motor yang Terdakwa gadaikan sehingga tidak ada tersisa.
16.
Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa telah
menebus sepeda motor dari para Saksi yaitu Saksi-4 ( Praka
Muhammad Ilyas,) Saksi-5 ( Pratu Junaidin ) dan Saksi-6 ( Pratu
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Sumarman ) sedangkan Saks-3 ( Kopda Budi Astawa ) dan Saksi-8
( Serma Ketut Tana ) Terdakwa belum menebus uangnya
sedangkan untuk sepeda motor yang digadakan Terdakwa telah
disita oleh penyidik .
17.
Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat
menyesal atas kejadian ini dan mohon supaya diberikan
kesempatan untuk tetap mengabdi dilingkungan TNI
sebab
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2
orang anak yang salah satunya masih balita .
Menimbang

:

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
persidangan ini berupa :
1.

Barang-barang :

a.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka
MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (Satu)
buah kunci kontak.
b.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nopol
DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263, Nomor Mesin
JBMIE-1083408, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
c.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam
Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka
MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1
(Satu) buah kunci kontak.
d.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol
DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin
JFM2E1888036, besreta 1 (Satu) buah kunci kontak.
e.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka
MHG1JF12137K063925, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
f.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol
DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka
MH35TL0056K367746, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
g.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam
Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka
MH1JFM217EK341515, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
h.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor Rangka MH
1JF8117CK585946, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
i.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam gold
Nopol DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor
Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
j.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam,
merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
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k.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
l.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih
Nopol DK 8501 UG beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
m.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam
Nopol DK 6552 Cl, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
n.

1 ( satu ) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang dari
hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah
diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer
dipersidangan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan
perkara ini serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
2.

Surat-surat :

a.
1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna
hitam Nopol DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan Nomor Mesin
5-366977 Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746.
b.
1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna
hitam silver Nopol DK 8436 UL atas nama Putu Partami Nomor
mesin JF81E-1563030 NomorRangka MH 1JF8117CK566006
terpasang DK 4532 VL.
c.
1 ( satu ) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK
8375 VU atas nama Putu Widyana Nomor mesin JFM2E-1563030
Nomor rangka MH1JFM217EK341515.
d.
1 ( satu ) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK
3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana Nomor mesin
JFM2E1888036 Nomor rangka MH1JFM21EK845616.
e.
1 ( satu ) lembar STNK Honda Vario warna hitam merah
Nopol DK 7085 HJ ( terpasang DK 8375 VU ) Atas nama I Gede
Dwi Jaya Putra Nomor mesin JF12E1063460 Nomor Rangka
MH1JF1213K063025.
f.
1 ( satu ) lembar STNK Yamaha Yupiter MX warna hitam
NopolDK6221 UD ( terpasang DK 8572 VM ) atas nama Ketut
Sriawan
Nomor
mesin
2S6-58224
Nomor
Rangka
MH32S6059K582153.
g.
1 ( satu ) lembar STNK Honda Repstol 125 warna orange
hitam Nopol 5007 VY Atas nama I Made Suradi Nomor mesin
JBM1E-1083408 Nomor Rangka MH1JBM114FK084263.
h.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1
(Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6525 CL
tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas ( saksi-4 ).
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i.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Beat wrana hitam Nopol DK 3736
ET tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana ( Saksi-8 ).
Bahwa merupakan bukti surat yang berkaitan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , barang bukti tersebut 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 perbuatanperbuatan yang didakwakan.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan
para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta-fakta Hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya
Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur
Pulaki selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa
ditugaskan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002
Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara
ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif
Raider 900/SBW dengan Pangkat Koptu NRP 31990298140379.
2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi ( Saksi-1
Serma I Nyoman Karmaya) Anggota Kodim 1609/Buleleng sejak
bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh Saksi-9 ( Sdr. Gede Soni
Ardana ) melalui telepon tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni
Ardana (Saksi-9) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah
Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, tetapi tidak ada
hubungan keluarga.
4.
Bahwa benar setelah perkenalan dengan Saksi-9, Terdakwa
dan Saksi-9 saling komunikasi kemudian pada bulan februari 2016
Saksi -9 menawarkan sepeda motor Honda repsol 125 , Honda
Beat , Yamaha Mio kepada Terdakwa dengan cara – cara Saksi-9
menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dari
penarikan barang gadaian dan leasing setelah ada kesepakatan
harga selanjutnya Saksi-9 menemui Terdakwa dibelakang Asrama
Yonif 900 Raider/SBWSingaraja tepatnya di areal Tanah Desa tegal
Singaraja di depan sekolah dasar ( SD ) No. 1 Banjar Tegal(
sebelahTimur kantor Lurah Tegal singaraja ).
5.
Bahwa benar setelah Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa
kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor
dengan harga yang disepakati yaitu Honda Repstol 125 seharga
Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) , Honda Beat seharga Rp.
4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) dan Yamaha Mio seharga
Rp.2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) ketiga sepeda motor tersebut
dilengkapi dengan STNK.
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3.
Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh
Saksi-1 yang mengaku bernama Edi sebagai Pegawai Adira bagian
Penarikan awal perkenalan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda
motor hasil penarikan dengan cara “ Saksi-1 menelpon namun
nomor telepon Saksi-1 tidak dmunculkan dilayar Handphone ( Hp )
selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor setelah ada
kesepakatan harga Saksi -1 kemudian Saksi-1 membawa sepeda
motor tersebut ketempat yang sudah ditentukan yaitu di belakang
Asrama batalyon tepatnya dilokasi tanah desa tegal Singaraja
didepan SD banjar Tegal ( sebelah timur kantor kelurahan tegal ).
4.
Bahwa benar setelah sampai dibelakang Asrama Batalyon
Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
beserta STNK dan mengatakan BPKB baru diasuransikan kemudian
Terdakwa menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga yang telah
disepakati namun kesepakatan tersebut tidak dilengkapi dengan
surat kwitansi pembayaran .
5.
Bahwa benar Saksi-1 menemui Terdakwa sendirian dengan
menggunakan masker penutup mulut setelah menyerahkan sepeda
motor dan menerima uang Saksi-1 pulang dengan menggunakan
jasa ojek dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat saksi-1
tersebut.
6.
Bahwa benar awalnya Terdakwa curiga kepada Saksi-1 dan
Saksi-9 namun karena mengatakan bahwa sepeda motor tersebut
adalah merupakan barang dari hasil tarikan yang akan digadaikan
sehingga Terdakwa mempercayainya dan apabila Terdakwa
mengetahui sepeda motor tersebut adalah merupakan barang
curian tentu Terdakwa tidak akan mau membelinya.
7.
Bahwa benar transaksi jual beli sepeda motor antara
Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut berlanjut hingga Terdakwa
membeli sebanyak 18 (Delapan belas) unit sepeda motor dengan
harga tiap unitnya rata-rata Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus
ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai dan ada juga yang
melalu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari kedelapan unit
sepeda motor tersebut, ada 8 ( delapan ) unit sepeda motor
tersebut
Terdakwa jual dan 5 ( lima ) unit lainnya Terdakwa
gadaikan ke orang lain yaitu anggota TNI-AD rekan Terdakwa.
8.
Bahwa benar 8 ( delapan ) unit sepeda motor yang
Terdakwa jual kepada Saksi- 2 ( Praka Heriyanto ) dengan
beberapa kali transaksi diantaranya adalah :
a.
Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu)
unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
b.
Pada bulan September 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
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c.
Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
d.
Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenisYamaha Jupiter MX (yang
warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
e.
Pada bulan Desember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta
lima ratus ribu rupiah).
f.
Pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual 2 (Dua)
unit sepeda motor yaitu :
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna
merah (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi
ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9.
Bahwa benar transaksi jual-beli sepeda motor tersebut
dilakukan pada bulan Januari 2017 dengan cara-cara Saksi-2
bersama Sdr. Arifin ( Paman Terdakwa ) dan temannya Sdr. Arifin
yang bernama Pak Andi berangkat dengan menggunakan mobil
Pick Up warna hitam milik Sdr. Arifin menuju ke rumah Terdakwa di
Asrama Yonif Raider 900/SBW. Setelah sampai di rumah Terdakwa,
Saksi-2 dan Sdr. Arifin masing-masing mengambil 1 (Satu) unit
sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dengan
mengendarai sepeda motor tersebut Saksi-2 dan Sdr. Arifin kembali
pulang ke Cargo Ubung Denpasar, sedangkan Pak Andi pergi ke
Seririt Buleleng.
10.
Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa jual kepada
Saksi-2 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan Saksi-2
membayarnya dengan cara tunai namun terkadang dengan cara
mengkredit dengan mentransfernya melalui rekening BRI milik
Terdakwa dan pada bulan Januari 2017 Saksi-2 sudah melunasi
semua pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa.
11.
Bahwa benar adapun sepeda motor yang digadaikan
Terdakwa kepada beberapa anggota TNI diantaranya adalah :
a.
Kopda Budi
1609/Buleleng pada
10.00 Wita bertempat
Mawar No.1 Desa

Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim
bulan Nopember 2016 sekira pukul
di rumah Saksi-7 beralamat di Gang
Sambangan, Kec. Sukasada, Kab.
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Buleleng, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda
motor Honda Repsol beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB
kepada Saksi-7 sepeda motor tersebut diakui Terdakwa
sebagai miliknya sendiri dengan harga Rp.4.000.000,(Empat juta rupiah).
b.
Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif
Raider 900/SBW Pada hari Kamis tanggal 22 Desember
2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, kepada
menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter
MX Nopol DK 6221 UD warna hitam tahun 2009 dengan
Nomor
Mesin
2S6-582254,
Nomor
Rangka
MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0 dengan
STNK pemiliknya bernama I Ketut Sriawan yang beralamat
Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng, namun tidak dilengkapi dengan BPKB dengan
harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan
Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman
tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.
c.
Pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00
Wita bertempat di rumah Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8)
Anggota Yonif Raider 900/SBW di Asrama Kima Yonif
900/SBW, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda
motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6525 CL
tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-8,
yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri dengan harga
Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan
Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman
tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.
d.
Pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita
bertempat di rumah Serma Ketut Tana (Saksi-6) Anggota
Secata Rindam IX/Udayana di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja Terdakwa menggadaikan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
3736 ET beserta STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB
kepada Saksi-6 yang diakui Terdakwa sebagai miliknya
sendiri dengan harga Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat
ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan
mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu
1 (Satu) bulan. Peminjaman uang tersebut disertai dengan
kwitansi tertanggal 5 Januari 2017 dengan materai 6000.
e.
Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul
15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima
Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Terdakwa
menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
tahun 2010 dengan Nopol DK 7085 HJ, Nomor Mesin
JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF12137K063925,
Nomor BPKB K034 beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB
kepada Pratu Junaidin (Saksi-9) Anggota Yonif Raider
900/SBW dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus
ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 4.300.000,-
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12.
Bahwa benar para Saksi -3,Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7
dan Saksi -8 adalah rekan-rekan Terdakwa dan para Saksi tersebut
tidak mempunyai niat untuk menerima gadai sepeda motor dari
Terdakwa namun hanya mempunyai tujuan ingin membantu
Terdakwa karena Terdakwa saat itu membutuhkan uang untuk
keluarganya.
13.
Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa telah
menebus sepeda motor dari para Saksi yaitu Saksi-4 ( Praka
Muhammad Ilyas) Saksi-5 ( Pratu Junaidin ) dan Saksi-6 ( Pratu
Sumarman ) sedangkan Saks-3 ( Kopda Budi Astawa ) dan Saksi-8
( Serma Ketut Tana ) Terdakwa belum menebus uangnya
sedangkan untuk sepeda motor yang digadakan Terdakwa telah
disita oleh penyidik .
14.
Bahwa benar tujuan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi1 dan Saksi-9 adalah untuk disewakan supaya menambah
penghasilan dan dari hasil keuntungan menjual sepeda motor
yang Terdakwa beli dari Saksi-1 dan Saksi-9 tersebut, kurang lebih
sebesar Rp.6.400.000 (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang
tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor yang
Terdakwa gadaikan sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk
memenuhi keperluan sehari-hari.
15.
Bahwa benar terungkapnya perkara Terdakwa ini karena
banyaknya korban termasuk Saksi-7 ( Putu Partami sebagai
pelapor ) yang kehilangan sepeda motor sehngga pada saat Saksi1 dan Saksi-9 tertangkap maka para korban mendapat informasi
dari Polisi untuk melihat barang bukti yang disita oleh penyidik di
Denpom. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda
motor yang disita oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar adalah
sepeda motor milik Saksi -7 , akan tetapi Nopol sepeda motor
tersebut telah diganti menjadi Nopol DK 4532 UL.
16.
Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor kepada
Saksi-1 dan Saksi-9 sejak bulan juni 2016 sampai bulan Januari
2017 sebanyak 21 (dua puluh satu ) unit sepeda motor diantaranya
adalah :
a.
8 ( delapan ) unit sepeda motor yang dijual kepada
Saksi-2 yang keberadaannya saat ini disita oleh penyidik 7 (
tujuh ) unit sepeda motor sedangkan 1 ( satu ) unit sepeda
motor dibawa oleh Sdr. Arifin ( paman Saksi-2 dan belum
diketemukan sampai sekarang ) , sepeda motor tersebut
tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini akan tetapi
dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu Saksi-2.
b.
5 ( lima ) unit sepeda motor yang digadaikan pada
anggota TNI telah disita oleh Penyidik dan dijadikan bang
bukti perkara ini .
c.
8 ( delapan ) unit sepeda motor yang disewakan
Terdakwa telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang
bukti dalam perkara ini.
18.
Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual-beli
sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara dan di tempat yang
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sama yaitu diawali dengan Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui
telepon selanjutnya mengadakan kesepakatan harga, kemudian
setelah sepakat mengenai harga Saksi-2 dan Saksi-3 pergi
menemui Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor yang akan
dijual kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang
atas pembelian sepeda motor tersebut yang bertempat di belakang
Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal
Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) No.1 Banjar Tegal (sebelah
timur Kantor Lurah Tegal).
19.
Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang Terdakwa beli
maupun terima gadai dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan
sepeda motor hasil dari pencurian, sehingga beberapa unit
diantaranya dilengkapi dengan STNK dan beberapa unit lainnya
tidak dilengkapi dengan STNK, namun kesemuanya tidak dilengkapi
dengan BPKB dengan harga setiap unitnya bervariasi mulai dari
harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan
harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang Terdakwa bayar
dengan cash/tunai, namun meskipun Terdakwa mengetahui sepeda
motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga
yang tidak normal atau jauh di bawah standar, yang semestinya
Terdakwa patut menduga kalau sepeda motor tersebut bermasalah
atau merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap
membelinya bahkan sampai berulang kali, karena Terdakwa ingin
mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menjual ataupun
menggadaikan kembali sepeda motor yang dibelinya tersebut.
20.
Bahwa benar saat ini Saksi-2 telah ditetapkan sebagai
Terdakwa dalam perkara Pencurian sepeda motor dan telah
diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Put : 25 –
K/PM.III-14 /AD/V/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan Saksi-4
sebagai Terdakwa dalam perkara Penadahan sepeda motor, yang
perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar
sesuai dengan Put :
-K/PM.III-14/AD/V/2017 tanggal 3 Agustus
2017.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
Tuntutannya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut
:
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer
tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer
untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan sendiri.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut
:
Bahwa pada dasarnya nota pembelaan /pledoi yang
dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah bersifat
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klemensi / permohonan keringanan hukuman, hal ini karena
Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan telah sependapat
dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur
Militer dalam tuntutannya . Demikian juga klemensi yang dibacakan
oleh Penasehat Hukum intinya hanya mohon dijatuhkan pidana
seringan-ringannya.
Sehubungan dengan nota pembelaan yang intinya bersifat
klemensi tersebut oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak
perlu menanggapi secara tersendiri pada bagian ini dan akan
dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.
Menimbang

:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai
berikut :
Alternatif Pertama : Pasal 481 ayat (1) KUHP yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke-1

: “Barang Siapa”.

Unsur ke-2
Unsur ke-3

: “ Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja “.
: “ Membeli, menukar, menerima gadai,
menyimpan,atau menyembunyikan barang “.

Unsur ke-4

: “Yang diperoleh dari kejahatan “.
Atau,

Alternatif Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke-1

: “Barangsiapa”.

Unsur ke-2

: “ membeli, menawarkan, menukar, menerima
gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda”

Unsur ke-3

: “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa diperoleh dari kejahatan”.

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 kesatu.

Menimbang

:

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

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya
Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur
Pulaki selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa
ditugaskan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002
Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara
ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif
Raider 900/SBW dengan Pangkat Koptu NRP 31990298140379.
2.
Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3.
Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX /Udayana
selaku Papera Nomor: Kep/ 238/ V/2017 tanggal 15 Mei 2017
tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa
dalam perkara ini adalah Rudiyanto Koptu Nrp. 31990298140379
Terdakwalah orangnya.
4.
Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung
jawabkan.

Menimbang

:

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kesatu “ Barang siapa ”, telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur ke-2 “ Menjadikan kebiasaan yang
disengaja “ tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “ menjadikan kebiasaan “
adalah perbuatan itu dilakukan sipelaku sudah berulang kali atau
lebih dari satu kali.
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Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah
merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut
Memori Van Toelichting atau memori penjelasanyang dimaksud
“dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana
dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya
tersebut dan/atau akibatnya.
Menimbang

:

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

1.
Bahwa benar Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa pada bulan
Pebruari 2016 kemudian menawarkan sepeda motor kepada
Terdakwa yaitu Honda Repstol 125 seharga Rp.3.000.000,- ( tiga
juta rupiah ) , Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,- ( Empat juta
rupiah ) dan Yamaha Mio seharga Rp.2.000.000,- ( Dua Juta rupiah
) ketiga sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK namun
tidak ada BPKB.
2.
Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa
ditelpon oleh Saksi-1 yang mengaku bernama Edi sebagai Pegawai
Adira bagian Penarikan dan awal perkenalan tersebut Saksi-1
menawarkan sepeda motor hasil penarikan dengan cara “ Saksi-1
menelpon namun nomor telepon Saksi-1 tidak dmunculkan dilayar
Handphone ( Hp ) selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda
motor setelah ada kesepakatan harga Saksi -1 kemudian Saksi-1
membawa sepeda motor tersebut ketempat yang sudah ditentukan
yaitu di belakang Asrama batalyon tepatnya dilokasi tanah desa
tegal Singaraja didepan SD banjar Tegal ( sebelah timur kantor
kelurahan tegal ).
3.
Bahwa benar setelah sampai dibelakang Asrama Batalyon
Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
beserta STNK dan mengatakan BPKB baru diasuransikan kemudian
Terdakwa menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga yang telah
disepakati namun kesepakatan tersebut tidak dilengkapi dengan
surat kwitansi pembayaran .
4.
Bahwa benar Saksi-1 menemui Terdakwa sendirian dengan
menggunakan masker penutup mulut setelah menyerahkan sepeda
motor dan menerima uang Saksi-1 pulang dengan menggunakan
jasa ojek dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat saksi-1
tersebut.
5.
Bahwa benar awalnya Terdakwa curiga kepada Saksi-1 dan
Saksi-9 namun karena mengatakan bahwa sepeda motor tersebut
adalah merupakan barang dari hasil tarikan yang akan digadaikan
sehingga Terdakwa mempercayainya .
6.
Bahwa benar transaksi jual beli sepeda motor antara
Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut berlanjut dari bulan Juni 2016
sampai dengan bulan Januari 2017 hingga Terdakwa membeli
sebanyak 18 (Delapan belas) unit sepeda motor dengan harga tiap
Perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 Halaman 64 dari 64

64
unitnya rata-rata Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
yang Terdakwa bayar secara tunai dan ada juga yang melalu ATM
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari kedelapan unit sepeda motor
tersebut, ada 8 ( delapan ) unit sepeda motor tersebut Terdakwa
jual dan 5 ( lima ) unit lainnya Terdakwa gadaikan ke orang lain
yaitu anggota TNI-AD rekan Terdakwa dan 8 ( delapan ) unit
sepeda motor Terdakwa sewakan kepada anggota yonif 900/SBW
yang sedang izi bermalam.
7.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut
tidak dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga yang tidak normal
atau jauh di bawah standar serta plat nopol tidak sesuai dengan
STNK seharusnya Terdakwa curiga bahwa sepeda motor tersebut
adalah sepeda motor yang bermasalah karena tidak jelas suratsuratnya namun akan tetapi Terdakwa tetap membelinya bahkan
sampai berulang kali, karena Terdakwa ingin mendapatkan
keuntungan apabila dijual kepada orang lain.
8.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa
tersebut
adalah
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan apabila
dilanggar maka akan mendapatkan Sanksi
hukum sehingga
Terdakwa disidangkan .
Menimbang

:

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kedua “ Menjadikan kebiasaan yang disengaja “ telah
terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai
Unsur ke-3 “ Membeli, menawarkan,
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif
perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu
alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di
persidangan yaitu “ membeli, menarik keuntungan , menjual ,
Menyewakan , menggadaikan sesuatu benda”.
Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau
perbuatan/ tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas
suatu benda/ barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual
beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi
dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli
baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
Dalam “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang
diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan
sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak,
baik penjual maupun pembeli.
Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah
mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada
umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai
ekonomis. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai
ekonomis saja suatu keuntungan (laba) dapat diraih.
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Yang
dimaksud
dengan
“Menjual”
adalah
suatu
perbuatan/tindakan
memindahkan
barang
dan
sekaligus
memindahkan hak kepemilikan atas benda/barang miliknya tersebut
kepada orang lain menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam
praktek jual-beli pada umumnya sesuai ketentuan hukum perdata
maupun hukum adat). Dalam jual beli sesuatu barang umumnya
dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai
bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijualbelikan tersebut.
Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu
cara/perbuatan/ tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas
sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi
sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut
jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).
Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah memberikan
suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak
lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua
belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang
ditukar dengan uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang
lain (kreditur) menerima barang dan menukar dengan melepaskan
sejumlah uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang
menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur)
masing-masing maih memungkinkan untuk mendapatkan kembali
haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam
hal tertentu yang telah diperjanjiakan oleh kedua belah pihak, yang
dapat memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.
Yang dimaksud dengan “Benda” dalam unsur ini adalah
barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya
hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis,
seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu
keuntungan.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada bulan februari 2016 Saksi -9 menawarkan
sepeda motor Honda repsol 125 , Honda Beat , Yamaha Mio
kepada Terdakwa dengan cara – cara Saksi-9 menghubungi
Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dari penarikan barang
gadaian dan leasing setelah ada kesepakatan harga selanjutnya
Saksi-9
menemui Terdakwa dibelakang Asrama Yonif 900
Raider/SBWSingaraja tepatnya di areal Tanah Desa tegal Singaraja
di depan sekolah dasar ( SD ) No. 1 Banjar Tegal( sebelahTimur
kantor Lurah Tegal singaraja ).
2.
Bahwa benar setelah Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa
kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor
dengan harga yang disepakati yaitu Honda Repstol 125 seharga
Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) , Honda Beat seharga Rp.
4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) dan Yamaha Mio seharga
Rp.2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) ketiga sepeda motor tersebut
dilengkapi dengan STNK.
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3.
Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh
Saksi-1 yang mengaku bernama Edi sebagai Pegawai Adira bagian
Penarikan awal perkenalan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda
motor hasil penarikan dengan cara “ Saksi-1 menelpon namun
nomor telepon Saksi-1 tidak dmunculkan dilayar Handphone ( Hp )
selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor setelah ada
kesepakatan harga Saksi -1 kemudian Saksi-1 membawa sepeda
motor tersebut ketempat yang sudah ditentukan yaitu di belakang
Asrama batalyon tepatnya dilokasi tanah desa tegal Singaraja
didepan SD banjar Tegal ( sebelah timur kantor kelurahan tegal ).
4.
Bahwa benar setelah sampai dibelakang Asrama Batalyon
Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
beserta STNK dan mengatakan BPKB baru diasuransikan kemudian
Terdakwa menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga yang telah
disepakati namun kesepakatan tersebut tidak dilengkapi dengan
surat kwitansi pembayaran .
5.
Bahwa benar Saksi-1 menemui Terdakwa sendirian dengan
menggunakan masker penutup mulut setelah menyerahkan sepeda
motor dan menerima uang Saksi-1 pulang dengan menggunakan
jasa ojek dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat saksi-1
tersebut.
6.
Bahwa benar awalnya Terdakwa curiga kepada Saksi-1 dan
Saksi-9 namun karena mengatakan bahwa sepeda motor tersebut
adalah merupakan barang dari hasil tarikan yang akan digadaikan
sehingga Terdakwa mempercayainya dan apabila Terdakwa
mengetahui sepeda motor tersebut adalah merupakan barang
curian tentu Terdakwa tidak akan mau membelinya.
7.
Bahwa benar transaksi jual beli sepeda motor antara
Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut berlanjut hingga Terdakwa
membeli sebanyak 18 (Delapan belas) unit sepeda motor dengan
harga tiap unitnya rata-rata Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus
ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai dan ada juga yang
melalu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari kedelapan unit
sepeda motor tersebut, ada 8 ( delapan ) unit sepeda motor
tersebut
Terdakwa jual dan 5 ( lima ) unit lainnya Terdakwa
gadaikan ke orang lain yaitu anggota TNI-AD rekan Terdakwa.
8.
Bahwa benar 8 ( delapan ) unit sepeda motor yang
Terdakwa jual kepada Saksi- 2 ( Praka Heriyanto ) dengan
beberapa kali transaksi diantaranya adalah :
a.
Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu)
unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
b.
Pada bulan September 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
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c.
Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan
Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti)
beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
d.
Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) unit sepeda motor jenisYamaha Jupiter MX (yang
warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,(Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
e.
Pada bulan Desember 2016 Terdakwa menjual 1
(Satu) sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan
pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta
lima ratus ribu rupiah).
f.
Pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual 2 (Dua)
unit sepeda motor yaitu :
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna
merah (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi
ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
(yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan
dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.
3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9.
Bahwa benar transaksi jual-beli sepeda motor tersebut
dilakukan pada bulan Januari 2017 dengan cara-cara Saksi-2
bersama Sdr. Arifin ( Paman Terdakwa ) dan temannya Sdr. Arifin
yang bernama Pak Andi berangkat dengan menggunakan mobil
Pick Up warna hitam milik Sdr. Arifin menuju ke rumah Terdakwa di
Asrama Yonif Raider 900/SBW. Setelah sampai di rumah Terdakwa,
Saksi-2 dan Sdr. Arifin masing-masing mengambil 1 (Satu) unit
sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dengan
mengendarai sepeda motor tersebut Saksi-2 dan Sdr. Arifin kembali
pulang ke Cargo Ubung Denpasar, sedangkan Pak Andi pergi ke
Seririt Buleleng.
10.
Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa jual kepada
Saksi-2 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan Saksi-2
membayarnya dengan cara tunai namun terkadang dengan cara
mengkredit dengan mentransfernya melalui rekening BRI milik
Terdakwa dan pada bulan Januari 2017 Saksi-2 sudah melunasi
semua pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa.
11.
Bahwa benar adapun sepeda motor yang digadaikan
Terdakwa kepada beberapa anggota TNI diantaranya adalah :
a.
Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim
1609/Buleleng pada bulan Nopember 2016 sekira pukul
10.00 Wita bertempat di rumah Saksi-7 beralamat di Gang
Mawar No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab.
Buleleng, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda
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motor Honda Repsol beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB
kepada Saksi-7 sepeda motor tersebut diakui Terdakwa
sebagai miliknya sendiri dengan harga Rp.4.000.000,(Empat juta rupiah).
b.
Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif
Raider 900/SBW Pada hari Kamis tanggal 22 Desember
2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif
Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, kepada
menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter
MX Nopol DK 6221 UD warna hitam tahun 2009 dengan
Nomor
Mesin
2S6-582254,
Nomor
Rangka
MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0 dengan
STNK pemiliknya bernama I Ketut Sriawan yang beralamat
Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab.
Buleleng, namun tidak dilengkapi dengan BPKB dengan
harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan
Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman
tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.
c.
Pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00
Wita bertempat di rumah Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8)
Anggota Yonif Raider 900/SBW di Asrama Kima Yonif
900/SBW, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda
motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6525 CL
tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-8,
yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri dengan harga
Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan
Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman
tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.
d.
Pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita
bertempat di rumah Serma Ketut Tana (Saksi-6) Anggota
Secata Rindam IX/Udayana di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja Terdakwa menggadaikan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
3736 ET beserta STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB
kepada Saksi-6 yang diakui Terdakwa sebagai miliknya
sendiri dengan harga Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat
ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan
mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu
1 (Satu) bulan. Peminjaman uang tersebut disertai dengan
kwitansi tertanggal 5 Januari 2017 dengan materai 6000.
e.
Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul
15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima
Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Terdakwa
menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
tahun 2010 dengan Nopol DK 7085 HJ, Nomor Mesin
JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF12137K063925,
Nomor BPKB K034 beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB
kepada Pratu Junaidin (Saksi-9) Anggota Yonif Raider
900/SBW dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus
ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 4.300.000,12.
Bahwa benar para Saksi -3,Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7
dan Saksi -8 adalah rekan-rekan Terdakwa dan para Saksi tersebut
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tidak mempunyai niat untuk menerima gadai sepeda motor dari
Terdakwa namun hanya mempunyai tujuan ingin membantu
Terdakwa karena Terdakwa saat itu membutuhkan uang untuk
keluarganya.
13.
Bahwa benar dalam kurun waktu bulan juli 2016 sampai
dengan januari 2017 Terdakwa telah membeli sepeda motor
sebanyak 18 unit dari Saksi-1 dan Saksi- 9 secara terus menerus .
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ke tiga “ Membeli, menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menggadaikan, sesuatu benda” telah terpenuhi
Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur ke-3 “Yang diperoleh dari
kejahatan “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut
:
Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan”
adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda
tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku,
seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi
benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum
(tindak pidana kejahatan).
Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal
ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidak-tidaknya telah
menduga bahwa barang yang dijual atau digadaikannya tersebut
adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual
atau menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan
keuntungan dari penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku
mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang Terdakwa beli
maupun terima gadai dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan
sepeda motor hasil dari pencurian, sehingga beberapa unit
diantaranya dilengkapi dengan STNK dan beberapa unit lainnya
tidak dilengkapi dengan STNK, namun kesemuanya tidak dilengkapi
dengan BPKB dengan harga setiap unitnya bervariasi mulai dari
harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan
harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang Terdakwa bayar
dengan cash/tunai, namun meskipun Terdakwa mengetahui sepeda
motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga
yang tidak normal atau jauh di bawah standar, yang semestinya
Terdakwa patut menduga kalau sepeda motor tersebut bermasalah
atau merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap
membelinya bahkan sampai berulang kali, karena Terdakwa ingin
mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menjual ataupun
menggadaikan kembali sepeda motor yang dibelinya tersebut.
2.
Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil
menjual maupun menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa beli
dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, kurang lebih sebesar
Rp.6.400.000 (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang
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tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor yang
Terdakwa gadaikan sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk
memenuhi keperluan sehari-hari.
3.
Bahwa benar 20 Unit sepeda motor yang dijadikan Barang
bukti dalam perkara ini adalah merupakan barang hasil pencurian
yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 yang saat ini Saksi- telah
ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara Pencurian sepeda
motor dan Saksi-1 telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14
Denpasar Nomor Put : 25 –K/PM.III-14 /AD/V/2017 tanggal 3
Agustus 2017
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ketiga “ Yang diperoleh dari kejahatan “. Telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan
Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan
menyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana :
“Barang Siapa Membeli, menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menggadaikan, sesuatu benda yang diperoleh dari
kejahatan. Sebgaimana sesuai dengan pasal 481 ayat (1) KUHP”

Menimbang

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.

:

Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara
Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan
kepentingan Militer.
Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya
hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan
umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta
martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,
sedangkan 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 Hakim akan menilai sifat hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
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1.
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak
pidana dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan
cara mudah yaitu dengan cara melanggar hukum dan tidak
mentaati aturan-aturan yang berlaku.
2.
Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tindak
pidana
adalah karena Terdakwa lebih mengutama- kan
kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan orang
lain.
3.
Hal – hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak
pidana karena Terdakwa tergiur tawaran dari Saksi-9 ( sdr. Gede
Soni Ardana ) yang baru dikenalnya didepan Lurah Banjar kec.
Buleleng yang menawarkan sepeda motor hasil tarikan dari leseng
dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan tujuan
Terdakwa
ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari untuk disewakan anggota Yonif Raider
900/SBW yang melakukan IB namun ternyata Terdakwa tidak
cukup uang untuk membayar karena Saksi-9 selalu menawarkan
sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut ada yang Terdakwa
gadaikan kepada para Saksi lainnya dan ada yang dijual oleh
Terdakwa kepada Saksi-4 ( PrakaHeriyanto) meskipun Terdakwa
awalnya curiga dan menanyakan tentang keberadaan BPKB serta
adanya perbedaan antara Plat nomor dan STNK. Bahwa karena
sifat keserakahan dan kecuekan Terdakwa tersebut sehingga
banyak merugikan para Saksi sebagai korban dari perbuatan
Terdakwa yang uangnya belum kembali dan diprosesnya Saksi-2
dipersidangan karena membeli sepeda motor dari Terdakwa.
4.
Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain
danmemberikan kesempatan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 untuk
melakukan pencurian sepeda motor.
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 Prajurit dan
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 dan berterus terang di dalam
persidangan.
Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
Terdakwa mempunyai itikat baik mengembalikan uang para
Saksi sebagian.
Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
Terdakwa pernah tugas operasi ke aceh dan mendapat
bintang jasa Darma nusa.
Terdakwa sudah berdinas selama 18 tahun tanpa cacat.
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Hal-hal yang memberatkan :
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

Menimbang

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , majelis
hakim berpendapat bahwa tuntutan yang dimohonkan Oditur militer
kepada Majelis Hakim dipandang terlalu berat bagi Terdakwa , oleh
karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang sepadan
dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa
meskipun Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan membeli
barang curian sebanyak 18 ( delapan belas ) unit sepeda motor
namun sepeda motor tersebut telah diketemukan dan Terdakwa
juga mempunyai itikat baik telah mengembalikan uang yang
Terdakwa pinjam dari para saksi yang sepeda motornya disita oleh
penyidik sebagai barang bukti sebesar Rp. 16.000.000,- ( enakm
belas bahwa rupiah ) selain itu dari pihak satuan Terdakwa
Komandan Satuannya yaitu menyatakan bahwa selama Terdakwa
berdinas dan satuan masih sanggup untuk membina Terdakwa
menjadi Prajurit yang lebih baik. Dengan informasi Komandan
satuan adalahmerupakan Ankum dari Terdakwa dimana
mengetahui bagaimana Terdakwa berdinas sehari-hari dan loyalitas
Terdakwa dikesatuan apakah Terdakwa merupakan prajurit yang
baik atau bukan dan perlu dipertahankan tetap mengabdi di
lingkungan TNI atau tidak sebagai Ankum tentu sudah bisa menilai
bagaimana sifat dari prajuritnya . Berdasarkan hal-hal yang
diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat
bahwa untuk
memberikan efek jera seorang prajurit yang melakukan tindak
pidana tidak harus di berikan penjatuhan pidana tambahan dipecat
dari dinas militer meskipun sesuai dengan ketentuan Buku I KUHP
pasal 35 ayat (2), dan berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2
KUHPM, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara in
casu berwenang terhadap diri Terdakwa menjatuhkan pidana tambahan
pemecatan dari dinas militer. Karena pidana tersebut sangatlah berat
dirasakan bagi Terdakwa dan keluarganya dalam menjalani
kehidupan ini dan akan berdampak juga terhadap masa depan
anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya untuk
menempuh pendidikan ,oleh karenanya Majelis Hakim perlu
memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdi
menyumbangkan jiwa raganya bagi NKRI. Dengan diberikannya
kesempatan kepada Terdakwa Majelis berharap supaya Terdakwa
dapat merenungi , insyaf dan sadar menjadi prajurit sesuai dengan
sapta marga , sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana
diuraikan
diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan normanorma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI
, oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera ( Different effect )
supaya tidak diikuti oleh prajurit yang lainnya dan demi penegakan
hukum dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat
Terdakwa perlu dipidana dalam rangka pembinaan satuan maupun
pembinaan personil.
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Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian
menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan
Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan,
serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa
Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

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
selama persidangan
Terdakwa berada dalam
tahanan , oleh karena Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa
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.

Barang-barang :

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka
MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (Satu)
buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor Rangka MH
1JF8117CK585946, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam,
merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol
DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka
MH35TL0056K367746, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih
Nopol DK 8501 UG beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam gold
Nopol DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor
Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam
Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka
MH1JFM217EK341515, beserta 1 (Stau) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam
Nopol DK 6552 Cl, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol
DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka
MHG1JF12137K063925, beserta 1 (Stau) buah kunci kontak.
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1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam
Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka
MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1
(Satu) buah kunci kontak.
1 (Stau) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol
DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin
JFM2E1888036, besreta 1 (Satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nopol DK
5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263, Nomor Mesin
JBMIE-1083408, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
2.

Surat-surat :

1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. B
151363956.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. B
132590127.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1
(Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6525 CL
tanggal 26 Desember 2016.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna
hitam Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor
Rangka MHG1JF12137K063925.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX
warna hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor
Rangka MH32S60059K582153.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. B
151348515.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1
(Satu) unit sepeda motor Honda Beat wrana hitam Nopol DK 3736
ET tanggal 5 Januari 2017.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade/Repsol
125 No. B 142484331.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna
hitam silver Nopol DK 8436 atas nama Putu Partami. (Nopol sepeda
motor tersebut telah berganti Nopol menjadi DK 4532 VL).
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.
Mengingat

:

Pasal 481 ayat (1) Jo Undang-undang No. 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI
1.
Menyatakan
Terdakwa
Rudianto,
Koptu
NRP
31990298140379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
” Penadahan ”
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2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :
1.

Barang-barang :

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor
Rangka MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas),
beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor
Rangka MH 1JF8117CK585946, beserta 1 (Satu) buah
kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna
hitam, merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (Satu) buah
kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor
Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru
putih Nopol DK 8501 UG beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam
gold
Nopol
DK
6612
MQ
Nomor
Rangka
MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447,
beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah
hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559,
Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (Stau)
buah kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6552 Cl, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor
Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (Stau) buah
kunci kontak.
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254,
Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB
F65166223-0, beserta 1 (Satu) buah kunci kontak.
1 (Stau) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam,
Nopol DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618,
Nomor Mesin JFM2E1888036, besreta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
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1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125
Nopol DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263,
Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (Satu) buah kunci
kontak.
2.

Surat-surat :

1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.
B 151363956.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.
B 132590127.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan
jaminan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Nopol DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin
JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter
MX warna hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.
B 151348515.
1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.
4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan
titipan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat wrana hitam
Nopol DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda
Blade/Repsol 125 No. B 142484331.
1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario
warna hitam silver Nopol DK 8436 atas nama Putu Partami.
(Nopol sepeda motor tersebut telah berganti Nopol menjadi
DK 4532 VL).
Dikembalikan kepada yang berhak.
3.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 5.000 ( Limaribu rupiah ).

5.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K)
NRP. 11980035580769, sebagai Hakim Ketua serta oleh SITI MULYANINGSIH, S.H.,
M.H. LETKOL SUS NRP 522940, dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR
LAUT (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota
II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172, dan Penasihat
Hukum RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP 11130028260889, Panitera
Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP. 21990050480178 serta di
hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

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

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

PANITERA PENGGANTI
Ttd
DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP. 21990050480178
Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

M.ZAINAL ABIDIN,S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 17838/P
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