PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 25-K / PM.III-14 / AD / V / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I NYOMAN KARMAYA.
Serma/640505.
Babinsa Ramil 1609-02/Kubu Tambahan.
Kodim 1609/Buleleng.
Tamblang, 20 Oktober 1970.
Laki – laki.
Indonesia.
Hindu.
Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan kubu
Tambahan, Kabupaten Buleleng Bali.

Terdakwa ditahan berdasarkan :
1. Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1609/Buleleng selaku Ankum Nomor:
Kep/01/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penahanan Sementara, yang menahan
Terdakwa selama 3X 30 (tiga puluh ) hari secara berturut-turut terhitung mulai tyanggal 7
Pebruari 2017 sampai dengan 7 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 163/Wira
Satya selaku Papera, berdasarkan:
a. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/04/II/2017 tanggal 3
Pebruari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan I;
b. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/10/III/2017 tanggal
6 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan II;
c. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/12/III/2017 tanggal
29 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan III dan hingga saat ini Terdakwa
dalam tahanan.
3. Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni
2017, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/17/PM.III-12/AD/V/2017 tanggal 8
Mei 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 5
Agustus 2017, berdasarkan Penetapan Kepala Pengailan Militer III-14 Nomor :
TAP/18/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang
menahan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2017 sampai
dengan 5 Agustus 2017.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :
Membaca

:
Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar
10/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Nomor :

BP-10/A-

2
Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor:
Kep/14/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/23/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/07-K/PM.III14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/26-K/PM.III-14/AD/V/2017
tanggal 10 Mei 2017.
5. Penunjukan Panitera Nomor: Taptera/07/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal
23 Januari 2017.
6. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor: Sdak/23/K/AD/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah 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:
Kesatu
“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu “
Dan
Kedua
“ Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama “.
b.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
-

Pidana Pokok

: Penjara selama 3 ( tiga ) tahun
Dikurangi
selama
berada
dalam
sementara.

c.

Pidana Tambahan

Terdakwa
penahanan

: Dipecat dari dinas Militer c.q TNI-AD

Memohon agar barang bukti berupa :
1.

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar SNTK Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147
UU atas nama Ketut Swina;
b) 1 (satu) lembar STNK Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ;
c) 9 (sembilan) buah KTP;
d) 6 (enam) buah SIM;
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e) 1 (satu) buah kartu BPJS;
f) 1 (satu) buah kartu ASKES;
g) 1 (satu) kartu JKBM;
h) 1 (satu) lembar Kartu KK atas nama Komang Adi Sudarsana
No.5108092009100008 Tejakula;
i) 1 (satu) buah kartu listrik;
j) 1 (satu) buah kartu nomor unik pendidikan dan tenaga
kependidikan.
2. Barang-barang :
a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU;
b) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK
6147 UU;
c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DK
5696 VJ Nomor MH8FP110X2J 990093 Nomor Mesin E 109ID990093;
d) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
2870 DB Nomor Rangka MH1 JFP 214 GK 313580 Nomor JFP 2E
1313252 dan kunci kontak (dipinjam pakai);
e) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ
Nomor Rangka MH1JBP112EK170042 Nomor Mesin JBP 1E1169954
dan Kunci Kontak;
f) 8 (delapan) buah blok kunci sepeda motor;
g) 5 (lima) buah tutup kunci kontak;
h) 29 (dua puluh sembilan) buah kaca spion sepeda motor;
i) 2 (dua) buah gandengan barang sepeda motor:
j) 2 (dua) buah pelek sepeda motor tanpa uji;
k) 2 (dua) buah cakram sepeda motor;
l) 12 (dua belas) buah tutup rantai sepeda motor;
m) 1 (satu) buah tempat oli atas sepeda motor;
n) 2 (dua) buah mantel/jas hujan;
o) 4 (empat) buah dek sepeda motor;
p) 1 (satu) buah bagai sepeda motor;
q) 1 (satu) buah lampu sepeda motor depan;
r) 4 (empat) buah behel sepeda motor;
s) 2 (dua) buah tutup knalpot sepeda motor;
t) 1 (satu) buah anak kunci T;
u) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
v) 1 (satu) buah kaos t-shirt warna hitam-hitam bergaris putih;
w) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
x) 3 (buah) kunci duplikat;
y) 1 (satu) buah masker penutup wajah warna ungu;
z) 1 (satu) buah handphone merk nokia RM-761 warna hitam;
aa) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel dan XL;
bb) 1 (satu) buah handphone merk Mito 135 warna merah;
cc) 1 (satu) buah kartu provider XL.
Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000
( sepuluh ribu rupiah ).
3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah,
menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh
karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringanringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga , masih
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mempunyai anak kecil yang membutuhkan biaya untuk sekolah
Terdakwa masih ingin tetap mengabdi di lingkungan TNI.
Menimbang

dan

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima, delapan dan
enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Desa
Blantih Kintamani Bangli, di Jalan Raya Catur Kintamani Bangli dan
Kampus Undiksa Singaraja serta di SMP Negeri 2 Sukasada di Desa
Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov Bali atau setidak-tidaknya
di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar, telah meakukan tindak pidana :
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata tahun 1989 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Prada NRP 640505, kemudian berdinas di Yonof
743 Mataram dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
serta mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Babinsa Ramil 1609-02/Kubutambahan Kodim 1609/Buleleng
dengan pangkat Serma.
b. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita setelah
Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 1609-02/Kubutambahan
Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-5) yang pada
saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa untuk diajak mencari
sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi-5
tersebut dengan mengatakan agar Saksi-5 menjemput Terdakwa di rumah
Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng.
c. Bahwa setelah Terdakwa pulang dan tiba di rumah langsung
mengganti pakaian tidak lama kemudian Saksi-5 datang ke rumah
Terdakwa untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5
berdua pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DK 2870 DB
untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Setelah tiba di
daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5
melihat sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol DK 8690 UE milik
Sdr. I Made Baliana (Saksi-7) dengan STNK dan BPKB Nomor: I09580070 atas nama Gusti Ketut Mariana Nomor Rangka
MH1JF811XCK471455 dan Nomor Mesin JF81E-1468759 yang dipinjam
oleh Sdri. Kadek Mariasih Ipar dari Saksi-7 dipakai untuk pergi mengikuti
upacara keagamaan dan sepeda motor tersebut diparkir di depan warung
di daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali. Setelah kegiatan
upacara selesai Sdri. Kadek Mariasih bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada
ditempatnya.Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian Saksi-7 mengetahui bahwa sepeda motor milik
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Saksi-7 ternyata dicuri Terdakwa dan Saksi-7 serta telah dijual kepada
Koptu Rudianto (Saksi-4) dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat
Saksi-7 diperiksa oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Barang bukti
sepeda motor tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto
yang nopolnya telah diganti dengan nopol palsu DK 5874 BH.
d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor
Honda Vario warna hitam Nopol DK 8690 UE dilakukan dengan cara yaitu
setelah tiba di lokasi Terdakwa dan Saksi-5 mengamati wilayah tersebut
setelah mengetahui kondisi sekitar dalam keadaan selanjutnya Terdakwa
mendekati sepeda motor Handa Vario warna hitam tersebut dan
Terdakwa memasukkan anak kunci T ke dalam kunci sepeda motor
kemudian tangan Terdakwa putar menggunakan tangan kanan dengan
tenaga yang kuat sehingga blok kunci pada sepeda motor tersebut rusak
selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan
dikendarai dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
e. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan
Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK
7336 PK milik Sdr. I Nyoman Kantra (Saksi-8) dengan STNK dan BPKB
Nomor : K-09153376 atas nama I Nyoman Kantra Nomor Rangka
MH1JF8118DK846972 dan Nomor Mesin JF81E-1841235 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri Ni Wayan Sukerti Isteri Saksi8 memberi makan ayam di kebun dan sepeda motor tersebut diparkir di
dekat kebun di Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali tetapi
pada saat Saksi-8 menyusul pergi ke kebun, Saksi-8 tidak melihat sepeda
motor di kebun. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan, Kemudian Saksi-8 mengetahui bahwa sepeda motor milik
Saksi-8 ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-4) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto
pada saat Saksi-8 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar.
Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama
seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda
motor pada tanggal 5 Januari 2017. Barang bukti sepeda motor tersebut
saat ini digunakan untuk Praka Heriyanto yang nopolnya telah diganti
dengan nopol palsu DK 4858 UP.
f. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di
Kampus Undiksa Singaraja Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK
5147 UR milik Sdr. A.M. Sofian (Saksi-9) dengan STNK dan BPKB Nomor
: H-05330286 atas nama Sulastri Nopol Nomor Rangka
MH1JF8115AK061336 dan Nomor Mesin JF81E-1061640 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. Sarofah Jauhari adik Saksi-9
pergi kuliah dan diparkir di lokasi Kampus Undiksa Singaraja. Setelah
selesai kuliah Sdri.Sarofah Jauhari bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada di tempatmya.
Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak ditemukan.
Kemudian Saksi-9 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-9
ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual kepada Koptu
Rudianto (Saksi-4) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat
Saksi-9 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 denpasar. Terdakwa dan
Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada
saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor pada
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tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017. Barang bukti sepeda motor
tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto yang nopolnya
telah diganti nopol palsu DK 6525 UK.
g. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00 Wita di halaman
SMP Negeri 2 Sukasada,Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali melakukan pencurian satu unit
sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4179 UY milik Sdr. I Gede Yudi
Wiliawan
(Saksi-10)
dengan
STNK
Nomor
:
B150977219
denganMH1JF21X8K519856 dan JF12E1524226 atas nama Ni Luh
Hernawati yang pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh istrinya
yang bernama Sdri. Ni Luh Nadi Susiani yang diparkir di lokasi sekolah
SMPNegeri2 Sukasada, Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali. Pada saat Sdri Ni Luh Nadi Susiani bermaksud akan mengambil
sepeda motor untuk pergi ke pasar ternyata sepeda motor sudah tidak
ada di tempatnya. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 Saksi-10 dihubungi
oleh pihak Polsek Sukasada untuk mengecek kendaraannya di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja. Setelah mengecek sepeda motor tersebut
ternyata sepeda motor Honda Vario milik Saksi-10 berada di antara
barang bukti kasus pencurian dan penadahan yang ada di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja yang kondisi fisik sepeda motor tersebut
sudah dirubah menjadi Honda Vario warna biru Nopol DK8501 UG. Saksi10 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-10 ternyata dicuri oleh
Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual kepada Koptu Rudianto (Saksi-4).
Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol 4179 Uy dilakukan dengan cara-cara yang sama
seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda
motor pada saat tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017 serta 16
Januari 2017. Barang bukti sepeda motor tersebut saat ini digunakan
untuk perkara Koptu Rudianto.
h. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita di
Kantor PT. Komonika Mitra di Jl. Dewi Sartika Utara, Kaliuntu, Kec dan
Kab. Buleleng Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 bermaksud kembali
melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6147 UU
milik Sdr. Made Suastika (Saksi-1) yang diparkir di halaman kantor
tersebut tetapi tidak terlaksana karena lebih dulu ketahuan oleh Saksi-1
dan teman-teman Saksi-1 yaitu Sdr. Kadek Supartama (Saksi-2) dan Sdr.
Komang Buna Boy (Saksi-3). Pada saat itu Terdakwa mengamati lokasi
parkiran tersebut, kemudian duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter
MX DK 6147 UU milik Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan kunci
letter T ke blok kotak kunci tersebut. Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 yang
berada di dalam kantor PT. Komonika Mitra Perkasa melihat perbuatan
Terdakwa kemudian keluar ke parkiran dan meneriaki Terdakwa ”we...
ngapain?”. Mengetahui usaha pencuriannya diketahu orang lain,
kemudian Terdakwa turun dari motor dan berpura-pura menelepon serta
Terdakwa membuang kunci letter T di sebelah timur Pura Jagatnata
Singaraja, selanjutnya saat akan digeledah Terdakwa mengatakan “ saya
anggota TNI, kalau kamu macam-macam saya tandai muka kalian
semua”. Selanjutnya rekan Saksi-1 menelepon ke Polsek saya tandai
muka kalian semua”. Selanjutnya rekan Saksi-1 menelepon ke Polsek
Buleleng, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Buleleng untuk dimintai
keterangan, namun karena status Terdakwa sebagai anggota TNI maka
Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Singaraja untuk diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
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i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Nopol DK 6147 UU milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada blok kunci
selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3
Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2017/Idik
tanggal 19 Januari 2017 agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
j. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap
Terdakwa kemudian terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi-5 telah
melakukan serangkaian pencurian sepeda motor sebagaimana tersebut
diatas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer di
rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian
yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 antara lain:
1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali
selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk
kegiatan sehari-hari Terdakwa.
2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali, yang
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
3) Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 VJ namun Terdakwa tidak
mengetahui kapan dan dimana Saksi-5 melakukan pencurian
tersebut.
k. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 selain melakukan pencurian sepeda
motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dan Saksi-5 juga telah
melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit di
tempat yang berbeda di wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng,
Kab Badung Provinsi Bali, dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan
Desember 2017 yang semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan
Saksi-5 kepada Saksi-4 sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
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5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
l. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 berhasil mencuri sepeda motor
kemudian Terdakwa dan Saksi-5 membawa hasil curian tersebut ke
rumah Terdakwa di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, bali tepatnya gudang belakang rumah.
Setelah motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa
danSaksi-5 mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu. Selain iru
Terdakwa dan Saksi-5 juga beberapa kali menghapus nomor rangka
mesin dengan gerindera milik Terdakwa yang telah disiapkan agar tidak
terlacak oleh pemiliknya. Terdakwa dan Saksi-5 selalu membawa motor
curian ke rumah Terdakwa namun hal tersebut tidak membuat Sdri, Ni
Nyoman Sri Arini (Saksi-6 istri Terdakwa curiga karena Terdakwa selalu
mengatakan bahwa itu motor hasil tarikan dari finance.
Dan
Kedua:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini pada bulan Januari tahun 2000 tujuh
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belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di depan SDN
No. 1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di sebelah timur kantor Lurah Br.
Tegal, Kel. Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali atau setidak-tidaknya
ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa secar bersama-sama membeli, menawarkan, menukar,
menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
meyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata tahun 1989 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Prada NRP 640505, kemudian berdinas di Yonof
743 Mataram dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
serta mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Babinsa Ramil 1609-02/Kubutambahan Kodim 1609/Buleleng
dengan pangkat Serma.
b. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita setelah
Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 1609-02/Kubutambahan
Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-5) yang pada
saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa untuk diajak mencari
sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi-5
tersebut dengan mengatakan agar Saksi-5 menjemput Terdakwa di rumah
Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng.
c. Bahwa setelah Terdakwa pulang dan tiba di rumah langsung
mengganti pakaian tidak lama kemudian Saksi-5 datang ke rumah
Terdakwa untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5
berdua pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DK 2870 DB
untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Setelah tiba di
daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5
melihat sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol DK 8690 UE milik
Sdr. I Made Baliana (Saksi-7) dengan STNK dan BPKB Nomor: I09580070 atas nama Gusti Ketut Mariana Nomor Rangka
MH1JF811XCK471455 dan Nomor Mesin JF81E-1468759 yang dipinjam
oleh Sdri. Kadek Mariasih Ipar dari Saksi-7 dipakai untuk pergi mengikuti
upacara keagamaan dan sepeda motor tersebut diparkir di depan warung
di daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali. Setelah kegiatan
upacara selesai Sdri. Kadek Mariasih bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada
ditempatnya.Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian Saksi-7 mengetahui bahwa sepeda motor milik
Saksi-7 ternyata dicuri Terdakwa dan Saksi-7 serta telah dijual kepada
Koptu Rudianto (Saksi-4) dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat
Saksi-7 diperiksa oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Barang bukti
sepeda motor tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto
yang nopolnya telah diganti dengan nopol palsu DK 5874 BH.
d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor
Honda Vario warna hitam Nopol DK 8690 UE dilakukan dengan cara yaitu
setelah tiba di lokasi Terdakwa dan Saksi-5 mengamati wilayah tersebut
setelah mengetahui kondisi sekitar dalam keadaan selanjutnya Terdakwa
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mendekati sepeda motor Handa Vario warna hitam tersebut dan
Terdakwa memasukkan anak kunci T ke dalam kunci sepeda motor
kemudian tangan Terdakwa putar menggunakan tangan kanan dengan
tenaga yang kuat sehingga blok kunci pada sepeda motor tersebut rusak
selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan
dikendarai dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
e. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan
Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK
7336 PK milik Sdr. I Nyoman Kantra (Saksi-8) dengan STNK dan BPKB
Nomor : K-09153376 atas nama I Nyoman Kantra Nomor Rangka
MH1JF8118DK846972 dan Nomor Mesin JF81E-1841235 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri Ni Wayan Sukerti Isteri Saksi8 memberi makan ayam di kebun dan sepeda motor tersebut diparkir di
dekat kebun di Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali tetapi
pada saat Saksi-8 menyusul pergi ke kebun, Saksi-8 tidak melihat sepeda
motor di kebun. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan, Kemudian Saksi-8 mengetahui bahwa sepeda motor milik
Saksi-8 ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-4) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto
pada saat Saksi-8 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar.
Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama
seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda
motor pada tanggal 5 Januari 2017. Barang bukti sepeda motor tersebut
saat ini digunakan untuk Praka Heriyanto yang nopolnya telah diganti
dengan nopol palsu DK 4858 UP.
f. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di
Kampus Undiksa Singaraja Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK
5147 UR milik Sdr. A.M. Sofian (Saksi-9) dengan STNK dan BPKB Nomor
: H-05330286 atas nama Sulastri Nopol Nomor Rangka
MH1JF8115AK061336 dan Nomor Mesin JF81E-1061640 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. Sarofah Jauhari adik Saksi-9
pergi kuliah dan diparkir di lokasi Kampus Undiksa Singaraja. Setelah
selesai kuliah Sdri.Sarofah Jauhari bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada di tempatmya.
Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak ditemukan.
Kemudian Saksi-9 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-9
ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual kepada Koptu
Rudianto (Saksi-4) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat
Saksi-9 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 denpasar. Terdakwa dan
Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada
saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor pada
tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017. Barang bukti sepeda motor
tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto yang nopolnya
telah diganti nopol palsu DK 6525 UK.
g. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00 Wita di halaman
SMP Negeri 2 Sukasada,Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali Terdakwa dan Saksi-5 kembali melakukan pencurian satu unit
sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4179 UY milik Sdr. I Gede Yudi
Wiliawan
(Saksi-10)
dengan
STNK
Nomor
:
B150977219
denganMH1JF21X8K519856 dan JF12E1524226 atas nama Ni Luh
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Hernawati yang pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh istrinya
yang bernama Sdri. Ni Luh Nadi Susiani yang diparkir di lokasi sekolah
SMPNegeri2 Sukasada, Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali. Pada saat Sdri Ni Luh Nadi Susiani bermaksud akan mengambil
sepeda motor untuk pergi ke pasar ternyata sepeda motor sudah tidak
ada di tempatnya. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 Saksi-10 dihubungi
oleh pihak Polsek Sukasada untuk mengecek kendaraannya di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja. Setelah mengecek sepeda motor tersebut
ternyata sepeda motor Honda Vario milik Saksi-10 berada di antara
barang bukti kasus pencurian dan penadahan yang ada di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja yang kondisi fisik sepeda motor tersebut
sudah dirubah menjadi Honda Vario warna biru Nopol DK8501 UG. Saksi10 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-10 ternyata dicuri oleh
Terdakwa dan Saksi-5 serta telah dijual kepada Koptu Rudianto (Saksi-4).
Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol 4179 Uy dilakukan dengan cara-cara yang sama
seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda
motor pada saat tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017 serta 16
Januari 2017. Barang bukti sepeda motor tersebut saat ini digunakan
untuk perkara Koptu Rudianto.
h. Bahwa hasil pencurian sepeda motor milik Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9
dan Saksi-10 dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-5 tersebut semua telah
dijual oleh Terdakwa dan Saksi-5 kepada Koptu Rudianto (Saksi-4) pada
bulan Januari 2017 di depan SDN No.1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di
sebelah Timur kantor Lurah Br. Tegal Kel. Br Tegal, Kab. Buleleng, Bali
dengan cara mengganti dan memasang nomor polisi palsu pada sepeda
motor yang dicuri. Sepeda motor milik Saksi-7 dari Nopol DK 8690 UE
diganti menjadi Nopol DK 5874 BH dan sepeda motor milik Saksi-8 dari
Nopol DK 7336 PK diganti menjadi Nopol DK 4858 UP serta motor milik
Saksi-9 dari Nopol DK 5147 UR diganti menjadi Nopol DK 6525 UK serta
sepeda motor milik Saksi-10 dari Nopol DK 4179 UY diganti menjadi
Nopol DK 8501 UG. Motor milik Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 serta Saksi10 tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi-4 dengan
harga yang variasi berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah dan hasil keuntungan dari
menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dibagi oleh Terdakwa
dengan Saksi-5 yang masing-masing menerima antara Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) s.d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung besar
harga penjualannya.
i. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita di
Kantor PT. Komonika Mitra di Jl. Dewi Sartika Utara, Kaliuntu, Kec dan
Kab. Buleleng Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-5 bermaksud kembali
melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6147 UU
milik Sdr. Made Suastika (Saksi-1) yang diparkir di halaman kantor
tersebut tetapi tidak terlaksana karena lebih dulu ketahuan oleh Saksi-1
dan teman-teman Saksi-1 yaitu Sdr. Kadek Supartama (Saksi-2) dan Sdr.
Komang Buna Boy (Saksi-3). Pada saat itu Terdakwa mengamati lokasi
parkiran tersebut, kemudian duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter
MX DK 6147 UU milik Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan kunci
letter T ke blok kotak kunci tersebut. Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 yang
berada di dalam kantor PT. Komonika Mitra Perkasa melihat perbuatan
Terdakwa kemudian keluar ke parkiran dan meneriaki Terdakwa ”we...
ngapain?”. Mengetahui usaha pencuriannya diketahu orang lain,
kemudian Terdakwa turun dari motor dan berpura-pura menelepon serta
Terdakwa membuang kunci letter T di sebelah timur Pura Jagatnata
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Singaraja, selanjutnya saat akan digeledah Terdakwa mengatakan “ saya
anggota TNI, kalau kamu macam-macam saya tandai muka kalian
semua”. Selanjutnya rekan Saksi-1 menelepon ke Polsek saya tandai
muka kalian semua”. Selanjutnya rekan Saksi-1 menelepon ke Polsek
Buleleng, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Buleleng untuk dimintai
keterangan, namun karena status Terdakwa sebagai anggota TNI maka
Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Singaraja untuk diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Nopol DK 6147 UU milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada blok kunci
selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3
Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2017/Idik
tanggal 19 Januari 2017 agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
k. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap
Terdakwa kemudian terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi-5 telah
melakukan serangkaian pencurian sepeda motor sebagaimana tersebut
diatas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer di
rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian
yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 antara lain:
1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali
selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk
kegiatan sehari-hari Terdakwa.
2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali, yang
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
3) Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 VJ namun Terdakwa tidak
mengetahui kapan dan dimana Saksi-5 melakukan pencurian
tersebut.
l. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 selain melakukan pencurian sepeda
motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dan Saksi-5 juga telah
melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit di
tempat yang berbeda di wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng,
Kab Badung Provinsi Bali, dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan
Desember 2017 yang semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan
Saksi-5 kepada Saksi-4 sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
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3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
m. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 berhasil mencuri sepeda motor
kemudian Terdakwa dan Saksi-5 membawa hasil curian tersebut ke
rumah Terdakwa di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, bali tepatnya gudang belakang rumah.
Setelah motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa
danSaksi-5 mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu. Selain iru
Terdakwa dan Saksi-5 juga beberapa kali menghapus nomor rangka
mesin dengan gerindera milik Terdakwa yang telah disiapkan agar tidak
terlacak oleh pemiliknya. Terdakwa dan Saksi-5 selalu membawa motor
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curian ke rumah Terdakwa namun hal tersebut tidak membuat Sdri, Ni
Nyoman Sri Arini (Saksi-6 istri Terdakwa curiga karena Terdakwa selalu
mengatakan bahwa itu motor hasil tarikan dari finance.
n. Bahwa 18 (Delapan belas) unit sepeda motor berbagai macam merk
tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi4 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan cara
sebelumnya terjadi transaksi jual beli melalui telepon. Setelah terjadi
kesepakatan harga yaitu apabila pembelian sepeda motor dilengkapi
dengan STNK disepakati seharga Rp. 2.8000.000,- (Dua juta delapan
ratus ribu rupiah), untuk motor dibawah tahun 2010 dilengkapi dengan
STNK seharga Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu
rupiah),sedangkan sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi dengan
STNK seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
kemudian Terdakwa selalu mengantar sepeda motor yang dipesabn untuk
diserahkan di depan SDN No. 1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di sebelah
timur kantor Lurah Br. Tegal, Kel. Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali.
o. Bahwa pada saat mengantar pesanan sepeda motor tersebut
Terdakwa selalu menggunakan helm dan masker agar tidak dikenal oleh
Saksi-4. Setelah pesanan satu unit sepeda motor diserahkan kemudian
Terdakwa menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Dan uang hasil
penjualan sepeda motor hasil curian dibagi dengan Saksi-5, uang
pembagian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjudi sabung ayam
dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana:
Pertama

: Pasal 363 ayat (1) KUHP.
DAN

Kedua

: Pasal 340 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan
sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi -1
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

: I MADE BALIANA.
: Wiraswasta.
: Kintamani, 9 Oktober 1989.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
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Tempat tinggal

:

Banjar Munduk Lampah
Kintamani bangli Bali.

desa

Sukawarna

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 09.00
Wita sepeda motor jenis Honda Vario warna silver Nopol DK 8690 UE
tersebut dipinjam oleh ipar Saksi (Sdri. Kadek Mariasih) untuk mengikuti
kegiatan upacara keagaman di Desa Blantih Kintamani Bangli Bali dan
motor diparkir di depan toko milik warga dalam keadaan terkunci stang.
Sekira pukul 15.00 Wita setelah selesai melaksankan kegiatan upacara
keagamaan Sdri. Kadek Mariasih menuju tempat parkir sepeda motor
tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak ada sedangkan kunci
kontaknya masih dipegang.
3.
Bahwa kemudian Sdri. Kadek Mariasih melakukan pencarian disekitar
tempat tersebut namun sepeda motor milik Istri Saksi tidak ditemukan
selanjutnya Sdri. Kadek Mariasih menghubungi Saksi dan mengatakan
bahwa sepeda motor yang dipinjamnya hilang dan STNK diletakkan di
bawah jok sepeda motor, Setelah mendapat informasi tersebut kemudian
Saksi langsung menuju tempat hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya
Saksi melaporkan kejadian tersbut ke Polsek Kintamani.
4.
Bahwa Saksi dan Sdri. Gusti Ketut Mariani istri Saksi membeli
sebuah sepeda motor jenis Honda Vario warna silver Nopol DK 8690 UE
secara tunai di dealer dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Gusti Ketut
Marianipada tanggal 17 April .
5.
Bahwa 2 minggu kemudian Saksi mendapat informasi dari Polsek
Kintamani kalau ada sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dijadikan
barang bukti Penyidik Denpom IX/3 Denpasar lalu Saksi datang dan
mengecek, setelah cek ternyata sepeda motor yang telah disita oleh
Penyidik Denpom IX/3 Denpasar adalah benar milik Saksi yang hilang.
6.
Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi kondisinya rusak dibagian
kunci dan apabila diperbaiki membutuhkan biaya Rp. 500.000,- ( Lima ratus
ribu rupiah ).
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi -2
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I NYOMAN KANTRA.
: Petani.
: Daup-Kintamani, 21 September 1984.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Desa Daup Kintamani-Bangli Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2.
Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi membeli sepea motor jenis
Handa vario warna hitam Nopol DK 7336 PK di dealer Bangli sebesar Rp.
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15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bukti BPKB Nomor K 09153376
atas nama I Nyoman Kantra.
3.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 08.00
Wita istri Saksi Sdri. Ni Wayan Sukerti membawa sepeda motor tersebut
untuk bekerja di kebun milik I Nyoman Rangkep di Desa Daup Kintamani
Bangli selanjutnya sekira pukul 12.00 wita istri Saksi memberi makan ayam
pemilik kebun dan sekira pukul 14.00 Wita Istri Saksi kembali ke kebun untuk
bekerja dan sepeda motor yang dipergunakan oleh Istri saksi di parkir di
dalam kebun sekira 20 (dua puluh) meter dari jalan raya Catur Kintamani
tanpa dikunci stang dan kunci kendaraan dibawa oleh Istri Saksi. Sekira
pukul 16.00 Wita ketika istri Saksi motor dimana istri Saksi memarkirkan
sepeda motornya namun motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
4.
Bahwa kemudian Istri Saksi menghubungi Saksi dan menanyakan
apakah Saksi ada mengambil sepeda motor dan Saksi menjawab tidak ada,
selanjutnya Saksi menuju lokasi kebun tempat hilangnya sepeda motor
tersebut dan mencarinya bersama pemilik kebun serta menghubungi Kepala
Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan lewat telepon kepada petugas
Polsek Kintamani Bangli.
5.
Bahwa kemudian petugas polsek Kintamani Bangli datang dan
menanyakan kronologis kejadian hilangnya sepeda motor dan pada sore
harinya dilanjutkan Saksi mendatangi Polsek Kintamani untuk membuat
laporan kehilangan atas nama Istri Saksi. Dan sepeda motor tersebut hilang
bersama STNK kendaraan karena STNK tersebut letaknya ada dibagasi jok
sepeda motor.
6.
Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor Saksi
telah ditemukan dan kini berada di Penyidik denpom IX/3 Denpasar dengan
kondisi Nomor Polisi kendaraan telah diubah dari nomor sebenarnya yang
semula Nomor Polisi DK 7336 PK menjadi DK 4858 UP meskipun demikian
Saksi mengetahui karena ada bagian motor yang pernah terkena api.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi -3
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 900/Sbw.
: Sumbawa, 23 Maret 1979.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Asrama Kima Yonif Raider 900/Sbw Kelurahan
Banyusari Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2016
sedangkan dengan Sdr. Soni Ardana (Saksi-8) kenal sekira bulan Mei 2016
dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8 di belakang asrama Kima Yonif
900 Raiders/Sbw dalam perkenalan tersebut Saksi-8 mengatakan kalau
pekerjaannya adalah sebagai Deepcolector kemudian setelah tiga kali
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pertemuan Saksi-8 menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Repsol 125
kepada Saksi .
3.
Bahwa selanjutnya Saksi-8 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi
melalui Handphone Saksi-8 kemudian menawarkan akan menggadaikan
satu unit sepeda motor jenis Vario selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat
untuk bertemu di SDN Nomor 1 Banjar Tegal di Jalan Parikesit Singaraja
setelah bertemu Terdakwa mengaku sebagai karyawan salah satu Finance
dan bertugas sebagai Kolektor.
4.
Bahwa selama Saksi kenal dengan Saksi-8 telah membeli sebanyak 3
(tiga) unit sepeda motor diantaranya pertama kali pada bulan Mei 2016 1(
satu) unit motor jenis Honda Repsol 125 yang pada bulan Oktober 2016
kedua 1(satu) unit Honda Beat dan yang ketiga pada bulan Desember 2016
1 (satu) unit Honda Beat.
5.
Bahwa sekira awal bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember
2016 Saksi telah membeli 18 (delapan belas ) unit sepeda motor hasil curian
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berbagai jenis merk kendaraan
sepeda motor dengan harga bervariasi yang ditentukan oleh Terdakwa
tergantung tahun pembuatan sepeda motor tersebut antara lain yang tahun
pembuatannya diatas tahun 2010 dengan dillengkapi STNK Terdakwa
menjual kepada Saksi sebesar Rp. 2.8.00.000,- (dua juta delapan ratus ribu
rupiah) dan untuk tahun pembuatan di bawah tahun 2010 dengan dilengkapi
STNK sebesar RP. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian
untuk motor baik diatas maupun di bawah tahun 2010 tanpa dilengkapi
STNK dijual sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang
menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi sepeda motor tersebut adalah
hasil tarikan finance.
6.
Bahwa sistem transaksi yang Saksi lakukan dengan Terdakwa adalah
dengan cara Terdakwa
menghubungi Saksi melalui handphone dan
mengatakan “Bos ada barang”, dan Saksi menjawab “Barang apa”, lalu
Terdakwa mengatakan “motor bos” dan Saksi menjawab “ok yang penting
bukan barang curian dan Terdakwa mengatakan “tidak bos ini barang tarikan
finance bukan curian” dan Saksi menjawab “ok” selanjutnya Saksi
melakukan transaksi pembayaran tunai di tempat yang sudah disepakati dan
selama Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan kondisi utuh
dan siap jalan tidak dalam kondisi peretelan serta setiap Saksi membeli
sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK dan ada juga yang tidak
dilenhkapi STNK dengan alasan Terdakwa dibawa pemilik pada saat
dilakukan penarikan.
7.
Bahwa keseluruhan sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa telah
Saksi jual kepada Pratu Herianto anggota kima Yonif 900 Raider/Sbw
dengan harga per unit sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu
rupiah) sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor
8.
Bahwa cara Saksi menawarkan yaitu dengan menghubungi Pratu
Herianto melalui telepon dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian
Pratu Herianto mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi di Bank BRI
setelah uang tersebut masuk selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu
Herinato untuk mengambil sepeda motor tersebut di tempat Saksi di Asrama
Kima Yonif 900 Raider/Sbw Singaraja.
9.
Bahwa selain Saksi menjual sepeda motor yang Saksi beli dari
Terdakwa kepada Pratu Herianto, Saksi juga telah menjual beberapa sepeda
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motor kepada beberapa orang anggota Kima Yonif 900/Sbw maupun warga
sipil antara lain:
a. Dua unit diantaranya satu unit Honda Vario dan satu unit Honda
beat kepada Serka Kusmayadi anggota Kima Yonif 900 Raider/Sbw.
b.
Satu unit Honda Vario kepada Pratu Junaidin anggota Kima
Yonif 900 Raider/Sbw.
c.
Satu unit sepeda motor Jupiter MX kepada Pratu Iilyas anggota
Kima Yonif Yonif Raider/Sbw.
d.
Satu unit sepeda motor Jupiter MX kepada Pratu Sujipto anggota
Kompi C.
e.
Satu unit sepeda motor Honda Beat kepada Serma I Ketut Tana
anggota Secata Rindam IX/Udayana.
f.
Dua unit diantaranya satu unit sepeda motor Honda Beat dan
satu unit sepeda motor Honda Vario kepada Sdr. Cengkir yang
beralamat di desa Petanakan Banyuning.
g.
Satu unit sepeda motor Honda Vario kepada Sdr. Ibu Dayu yang
beralamat di Seririt.
h.
Satu unit sepeda motor Jupiter Z kepada Sdr. Cedok yang
beralamat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
i.
Satu unit sepeda motor Honda Scoppy kepada Sdr. Ibu Made
yang beralamat di Jalan Pidada Singaraja.
10.
Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari setiap menjual sepeda
motor yang Saksi jual selama ini Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan keuntungan tersebut Saksi
putar untuk membeli sepeda motor lagi yang kemudian Saksi jual kembali
untuk mendapatkan keuntungan.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya.

tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

Saksi-4
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: A.M. SOFYAN.
: Wiraswasta.
: Singaraja, 20 Pebruari 1982.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Jalan manggis Gang Baiturahman Nomor 9
Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2.
Bahwa sekira tahun 2014 Saksi membeli satu unit sepeda motor jenis
Handa vario warna merah silver Nopol DK 5147 UP dari Ibu Sulasti yang
masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yang beralamat di Jalan
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Diponegoro Gang Salsk Kelurahan Kampung Bugis Buleleng dengan harga
Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan BPKB kendaraan Nomor H
05330286 atas nama Sulasti.
3.
Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 adik Saksi Sdri.
Sarofah Jauhari memakai sepeda motor Honda Vario warna merah silver
dengan Nomor Polisi DK 5147 UR Undiksa Singaraja, motor tersebut diparkir
di parkiran Kampus Undiksa Singaraja dengan keadaan terkunci namun
tidak ditutup pada bagian pengamannya, setelah selesai mengikuti
perkuliahan ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran.
Kemudian Sdri. Sarofah Jauhari berusaha mencari disekitar parkiran namun
sepeda motor tersbut tidak ditemukan, selanjutnya Sdri.Sarofah Jauhari
menghubungi Saksi lalu Saksi datang dan ikut mencari dengan cara
melaporkan kepada satpam kampus dan ikut membantu mencari namun
sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari
sekira pukul 01.00 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres
Singaraja dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian
sepeda motor tersebut.
4.
Bahwa kemudian Saksi mendapat surat panggilan dari penyidik dari
Polisi Militer Denpasar sebagai Saksi karena sepeda motor Saksi yang
hilang telah ditemukan.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi - 5
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: MADE SUASTIKA.
: Wiraswasta.
: Pegadungan, 7 Desember 1993.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Pasut Katiasa Desa Pegadungan Kec.
Sukasada Kab. Buleleng Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30
Wita Saksi bersama teman-teman Saksi berada di ruangan meting Kantor
PT. Komonika Mitra Perkasa di Jalan Dewi Sartika Utara Kelurahan
Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Saksi bersama Sdr.
Kadek Supartama (Saksi-6), Sdr. Komang Buna Boy (Saksi-7) dan Sdr.
Yuda Wirasatma kemudian Saksi melihat dua orang yang Saksi tidak
kenal datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa
turun dari sepeda motor dengan menggunakan pakaian preman celana
pendek jeans pendek, baju traning warna hitam, sandal jepit serta helm
warna putih dengan menggunakan masker untuk menutupi mulutnya
kemudian Terdakwa mondar-mandir di parkiran depan kantor PT.
Kominika Mitra Perkasa.
3. Bahwa karena Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi bersama
teman-teman Saksi memantau gerak-gerik Terdakwa dari dalam ruangan
kantor PT. Komunika Mitra Perkasa selanjutnya Terdakwa menaiki
sepeda motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU milik Saksi yang sedang
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diparkir ditempat tersebut kemudian memasukkan sejenis kunci T ke blok
kunci kontak sepeda motor Saksi dan berupaya membuka paksa blok
kunci motor tersebut namun sebelum Terdakwa berhasil membuka paksa
blok kunci kontak sepeda motor salah satu teman Saksi berteriak
“we...ngapaian...?” setelah Terdakwa mendengar teriakan teman Saksi
tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil
kebingungan dan pura-pura menelepon.
4. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan teman-teman
keluar mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa memegang sejenis
kunci T namun pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi ingin
bertanya dan menggeledah Terdakwa selanjutnya Terdakwa marah dan
mengatakan “saya anggota TNI kamu macam-macam saya tandai muka
kalian semua” sambil Terdakwa berusaha menyembunyikan kunci T
tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman mengetahui dari
pengakuannya Terdakwa adalah TNI kami merasa takut dan sempat
membiarkan Terdakwa pergi, namun salah satu teman Saksi merasa tidak
terima atas perbuatannya kemudian langsung mengejar hingga kurang
lebih 20 (dua puluh) meter dan salah seorang teman Saksi langsung
menghubungi Polisi.
6. Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang seorang polisi untuk
mengamankan Terdakwa ke Polres Buleleng dan Saksi membuat laporan
ke Polres namun karena Terdakwa anggota TNI maka malam harinya
Saksi disuruh ke Subdenpom Singaraja untuk membuat laporan atas
kejadian yang menimpa Saksi .
7. Atas perbuatan Terdakwa kunci kontak motor Saksi rusak / doll karena
kena tumpuan benda keras.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi -6
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: KADEK SUPARTANA.
: Swasta.
: Singaraja, 9 April 1987.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Dalem, Desa Jinengdalem, Kab
Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30
Wita pada saat Saksi dan teman-teman sedang duduk di ruang meeting
Kantor PT. Komunika Mitra Perkasa di Jalan Dewi Sartika Utara Nomor 56
Singaraja Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan pakaian jaket
berwarna biru celana pendek warna abu-abu, memakai masker mulut dan
memakai Helm warna putih serta membawa tas pinggang warna coklat
berdiri di saming sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. Made Suastika
(Saksi-5) yang diparkir dihalaman kantor. Selanjutnya Terdakwa duduk di
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atas jok sepeda motor tersebut dan Saksi melihat Terdakwa mengutak
atik kunci kontak sepeda motor milik Saksi-1 selama kurang lebih 2 (dua)
menit.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Sdr. Komang Buna
Boy (Saksi-7) Sdr. Yuda Wirastana,Sdr. Agus Subawa, dan Saksi-5
karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Saksi-7
bersama teman-teman Saksi yang lain keluar dan menemui Terdakwa
yang langsung berdiri berjalan kaki ke arah selatan, sementara Saksi
melanjutkan pekerjaan di kantor. Setelah Saksi pulang dari kantor dan
melewati Jalan Dewi Sartika Saksi melihat teman-teman Saksi dan Polisi
yang berjaga diperempatan Jalan dewi Sartika serta masyarakat yang lain
masih rame dengan Terdakwa yang tadi duduk di atas Motor Jupiter MX
dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa duduk
dan mengutak atik kunci sepeda motor Jupiter MX milik Saksi-5 dan akibat
perbuatan Terdakwa tersebut kunci kontak sepeda motor Jupiter MX milik
Saksi-1 menjadi rusak/longgar tetapi kunci aslinya masih bisa dipakai.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi -7
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: KOMANG BUNA BOY.
: Swasta.
: Singaraja, 13 Agustus 1990.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30
Wita pada saat Saksi dan teman-teman sedang duduk di ruangan Meeting
Kantor PT. Komonika Mitra Perkasa di Jalan Dewi Sartika Utara Nomor 56
Singaraja Saksi diberitahu Sdr. Kadek Supartana (Saksi-6) bahwa
Terdakwa dengan menggunakan pakaian jaket warna biru celana pendek
warna abu-abu memakai masker mulut serta helm warna putih dan
membawa tas pinggang warna coklat sedang duduk dijok sepeda motor
Jupiter MX milik Sdr. Made Suastika (Saksi-5) dan tangan Terdakwa
sedang mengutak atik kunci kontak selama 2 (dua) menit yang berjarak 5
(lima) meter dari Kantor yang Saksi bersama teman-teman lihat dari
dalam ruangan melalui kaca Kantor yang berupa kaca riben yang ditempel
stiker sehingga dapat melihat keluar namun tidak dapat melihat ke dalam
jika berada dari luar selanjutnya Saksi berteriak “wee..., kemudian temanteman Saksi keluar dan bertanya “Siapa Bapak dan mau ngapain disini”
dan Terdakwa menjawab “lagi nunggu teman” kemudian teman Saksi
yang bernama Sdr. Yuda meminta KTP dan Terdakwa menjawab bahwa
dia adalah angkatan selanjutnya Saksi meminta KTA namun Terdakwa
menjawab tidak punya.
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3. Bahwa lima menit kemudian Terdakwa berjalan kaki memakai helm ke
arah selatan, karena teman-teman Saksi tidak puas selanjutnya Saksi dan
teman-teman mengejar Terdakwa ke arah selatan dan meminta KTP
namun Terdakwa memberikan SIM dan mengaku sebagai anggota sambil
mengancam “Saya sudah tahu wajah kalian, awas yaa,saya bakalan
panggil teman saya” karena teman-teman Saksi sudah tidak sabar dan
sudah banyak warga berkerumun akhirnya kejadian tersebut dilaporkan
kepada petugas Polisi yang sedang berjaga di perempatan Jalan Dewi
Sartika dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres sementara Saksi
kembali ke Kantor untuk selanjutnya menyusul ke Polres Buleleng.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi sepeda motor
Jupiter MX milik saksi 5 yang sudah di utak atik Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, 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-8 berada di Lapas Singaraja dan Saksi-9 ,
dan Saksi-10 tidak ada keterangannya 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-8
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: GEDE SONI ARDANA.
: Swasta.
: Desa Bila Br. Dinas Kanginan, 10 April 1988.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
:Br.Dinas Kanginan,Desa Bila Bajang Kec.
Kubutambahan Kab. Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Rudianto (Saksi-4) sekira bulan
Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar Tegal Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng dalam rangka jual beli kendaraan sepeda motor.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016 di rumah
Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng dalam hubungan pertemanan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 16.30 Wita
Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa yang pada
saat Terdakwa sedang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha
Jupiter di Jalan Dewi Sartika Utara Kelurahan Kaliuntu Kecamatan
Buleleng dan Kabupaten Buleleng yang pada saat itu Saksi sedang
mengisi bahan bakar sepeda motor dipom bensin di Jalan A.Yani yang
berjarak sekira 700 (tujuh ratus) meter dari tempat Terdakwa. Pada saat
Saksi tiba untuk menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa ternyata tempat
tersebui sudah mulai rame dan Terdakwa diamankan untuk dibawa ke
Polres Buleleng oleh pihak kepolisian selanjutnya Saksi menyusul ke
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Polres Buleleng untuk menjemput Terdakwa dan menyerahkan diri untuk
diintrogasi dimintai keterangan oleh anggota Polres Buleleng dan
selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Polisi Militer untuk dibawa ke
Masubdenpom Singaraja.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah sering melakukan pencurian sepeda
motor disekitar wilayah Kintamani Bubugan, Kintamani Bantang pada
siang hari dengan cara Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui
Handphone selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di
Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
kemudian Saksi pergi berboncengan menggunakan sepeda motor.
Setelah sampai di TKP dan Terdakwa mendekati sepeda motor yang di
jadikan sasaran kemudian mencongkel kunci kontaknya menggunakan
kunci T yang Saksi buat dibengkel milik Sdr. Dmanu di Desa Bengkala
Kevamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng yang Saksi bawa
bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel kunci sepeda motor
tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut distater dan dibawa lari oleh
Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk ditukar nomor Pollisi kendaraan
tersebut dan terkadang Saksi bersama dengan Terdakwa juga merusak
Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan hasil curian dengan cara
menggerinda dengan gerinda mesin milik Saksi yang Saksi simpan di
rumah Terdakwa dan selama Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian
Saksi berperan sebagai joki dalam mengendarai sepeda motor.
6. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian 18
(delapan belas) unit sepeda motor di 12 (dua belas) tempat yang berbeda
antara lain :
a. Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam
bulan September 2016 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Desa
Batur Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli berupa satu init sepeda
motor Honda Vario warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak
dapat diingat lagi.
b.
Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam
pertengahan bulan September 2016 sekira pukul 16,00 Wita
bertempat di Pura Penulisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli
berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang nomor
polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
c.
Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan
Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Daup
Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli berupa satu unit sepeda motor
Honda Vario warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat
diingat lagi.
d.
Keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Desa
Gitgit Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berupa satu unit
sepeda motor Yamaha Jipiter Z warna hitam yang nomor polisinya
sudah tidak dapat diingat lagi.
e.
Kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016
sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Pancasari Kecamatan
Sukasada Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda motor Honda
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Vario warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat
lagi.
f.
Keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
tahun 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Lemukih
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda
motor Honda Beat warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak
dapat diingat lagi.
g.
Ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di parkiran
RSUD Buleleng berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna
hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
h.
Kedelapan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan September 2016 bertempat di Desa Tunon Batur Kecamatan
Kintamani Kabupaten Bangli berupa satu unit sepeda motor Yamaha
Jupiter warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat
lagi.
i.
Kesembilan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang
Penarukan Singaraja berupa berupa satu unit sepeda motor Yamaha
Jupiter MX warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat
diingat lagi.
j.
Kesepuluh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Lovina
Singaraja berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
k.
Kesebelas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
pertengahan bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di
Desa Plaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung berupa satu unit
sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam yang nomor polisinya
sudah tidak dapat diingat lagi.
l.
Keduabelas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa
Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli berupa satu unit
sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi merah yang
nomor polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
m. Ketigabelas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
bulan Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa
Daup Kecamatan Kintamani berupa satu unit sepeda motor Honda
Vario warna hitam strip biru yang nomor polisinya sudah tidak dapat
diingat lagi.
n.
Keempatbelas pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 19.00
Wita bertempat di Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna
merah maronyang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
o.
Kelimabelas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam
pertengahan bulan Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat
di Simpang Penarukan Singaraja berupa satu unit sepeda motor
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Yamaha Jupiter MX warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak
dapat diingat lagi.
p.
Keenambelas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi
dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Abuan Kecamatan
Kintamani Kabupaten Bangli berupa satu unit sepeda motor Honda
Vario warna hitam yang nomor polisinya sudah tidak dapat diingat
lagi.
q.
Ketujuhbelas pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira
pukul 19.30 Wita bertempat di Kampus Undiksa Singaraja berupa satu
unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver yang nomor
polisinya sudah tidak dapat diingat lagi.
r.
Kedelapanbelas pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di
Jalan Dewi Sartika Utara Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter
MX warna hitam merah yang nomor polisinya sudah tidak dapat
diingat lagi.
7.
Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut
selanjutnya Saksi menghubungi Koptu Rudianto (Saksi-2) pembeli sepeda
motor hasil curian tersebut melalui handphone setelah ada kesepakatan
harga selanjutnya Terdakwa bertugas mengantar sepeda motor hasil curian
tersebut kepada pembeli dengan sistem pembayaran secara tunai dengan
harga per unit bervariasi antara Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari
hasil penjualan sepeda motor per unitnya Saksi mendapat bagian sebesar
Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk
keperluan keluarga setiap harinya.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-9
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: NI NYOMAN SRI ARINI.
: Dagang.
: Nyanglan Klungkung, 31 Januari 1974.
: Perempuan
: Indonesia.
: Hindu.
:Dsn.Kaja
kauh,
desa
Tamblang,
Kubutambahan Kab. Buleleng Bali.

Kec.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami
Saksi yang menikah pada tanggal 4 April 1996 di Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dari pernikahan tersebut
Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang putra yang bernama Sdr. Gede
Agus Sadiarta Yuda yang berumur 19 (sembilan belas) tahun.
2.
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wita
Terdakwa pulang kerumah setelah melaksanakan tugas Piket di Koramil
1609-02/Kubutambahanan, tidak lama kemudian Terdakwa pergi bersama
dengan Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-8) dengan mengendarai sepeda
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motor Honda Beat sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-8 kembali
pulang kerumah dengan masing-masing mengendarai sepeda motor Honda
Vario warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi-8
mengendarai sepeda motor Honda Beat.
3.
Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi-8 kembali pergi
dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan Honda
Beat menuju kearah Singaraja.
4.
Bahwa selama 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu Terdakwa sering
memberi Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai
dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui
apakah uang tersebut merupakan hasil dari penjualan sepeda motor hasil
curian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi-8.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi -10
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I GEDE YUDI WILIAWAN.
: Karyawan swasta.
: Desa pancasari, 26 Agustus1984.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Persiapan Buyan, Desa Pancasari,
Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2.
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 08.45 Wita di
halaman sekolah SMP Negeri 2 Sukasada di Desa Pancasari Kecamatan
Sukasada Kabupaten Buleleng Istri Saksi Sdri. Ni Luh Nadi Susiani
memarkir kendaraan Handa Vario Nopol DK 4179 UY di halaman sekolah
SMP Negeri 2 Sukasada dan sekitar pukul 10.00 Wiota pada saat Sdri. Ni
Luh Nadi Susiani akan pergi ke pasar untuk membeli sayur namun sepeda
motor tersebut sudah tidak ada.
3.
Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wita Saksi
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukasada dan pada hari Jumat
tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi dihubungi oleh
Polsek Sukasada untuk mengecek kendaraan Saksi di Subdenpom IX/3-1
Singaraja bahwa motor yang Saksi laporkan telah hilang ada di Subdenpom
IX/3-1 Singaraja, setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut adalah benar
milik Saksi yang menjadi barang bukti dalam perkara pencurian dan
penadahan yang nomor Polisi kendaraan tersebut telah diganti dari DK 4179
UY menjadi DK 8501 UG.
4.
Bahwa sepeda motor Honda Vario putih milik Saksi yang telah
dimodifikasi menjadi berwarna biri putih dan blok kunci telah diganti menjadi
blok kunci kontak yang baru yang berada di Subdenpom IX/3-1 dengan
Nopol DK 8501 UG Nomor Mesin dan Nomor Rangka pada kendaraan
tersebut telah dihapus dengan cara digosok digerinda yang sebenarnya
Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut adalah
MH1JF21X8K519856 dan JF12E1524226 dengan nomor STNK
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B150977219 atas nama Ni Luh Hernawati yang beralamat di Desa Pancasari
Kecamatan Sukasada Singaraja.
5.
Bahwa Saksi dapat mengenal ciri-ciri fisik pada sepeda motor Honda
Vario warna putih tersebut yang telah dimodifikasi menjadi Honda Vario
warna putih biru memiliki ciri-ciri sayap depan bekas luka jatuh ada tanda
luka baret pada sayap bagian depan di sayap belakang ada bekas stiker
dadu pada slop setang masih utuh.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata tahun 1989 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Prada NRP 640505, kemudian berdinas di Yonof
743 Mataram dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
serta mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Babinsa Ramil 1609-02/Kubutambahan Kodim 1609/Buleleng
dengan pangkat Serma.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita setalah
melaksanakan apel pagi di Koramil 1609-02/Kubutambahan Terdakwa
dihubungi oleh Saksi-8 untuk melakukan pencurian, selanjutnya Saksi-8
menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan
Kubutambahan Kabupaten Buleleng, kemudian Terdakwa dan Saksi-8
pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk
menvari target sepeda motor yang akan dicuri setelah sampai di Desa
Blatih Kintamani Bangli di depan Warung yang Terdakwa tidak ketahui
pemiliknyaTerdakwa dan Saksi-8 melihat sepeda motor Honda Vario
warna hitam yang diparkir tanpa ada pemiliknya dan situasi dalam
keadaan sepi serta tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa
langsung turun dari kendaraan untuk mencongkel kunci motor tersebut
kunci T kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa masih pada bulan Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-8
melakukan pencurian satu unit Honda Vario warna hitam di Jalan Raya
Catur Kintamani diareal perkebunan sayur, di Kampus dan di SMP Negeri
2 Sukasada Singaraja berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna
merah dan satu unit sepeda motor Honda Vario yang warnanya Terdakwa
tidak dapat ingat lagi.
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.00
Wita Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-8) datang ke rumah Terdakwa di Desa
Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan
bermaksud untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Singaraja.
Sekira pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi-8 berangkat
berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2870
DB menuju kota Singaraja dan tiba di depan Kantor PT. Komunika Mitra
Perkasa di Jalan Dewi Sartika Utara selanjutnya Terdakwa turun dari
sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 setelah itu Saksi-8 pergi untuk
mengisi bensin di Pom Bensin Banyusari.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengamati wilayah/lokasi yang dijadikan
target untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa mendekati
sepeda motor yang dijadikan target yang pada saat itu Terdakwa
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mendekati sepeda motor Jupiter MX Nopol 2870DB seolah-olah Terdakwa
pemilik sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan anak
kunci T ke dalam tutup kunci motor kemudian memutarnya mengunakan
tangan kanan Terdakwa dengan tenaga yang kuat sehingga merusak
kunci motor tersebut.
6. Bahwa sebelum Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut
Terdakwa tertangkap tangan oleh seorang masyarakat yang berada di
aparkiran di depan kantor PT. Kominika Mitra Perkasa di Jalan Sartika
Utara Singaraja selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Buleleng
namun karena Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Polres Buleleng
menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Singaraja untuk diproses.
7. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan aksi pencurian di depan PT.
Komunika Mitra Perkasa di Jalan Dewi Sartika Utara Singaraja Terdakwa
telah 18 (delapan belas) kali melakukan pencurian dibeberapa tempat
antara lain:
a. Pada bulan Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Abuan
Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali berupa satu unit sepeda motor
Honda Beat warna Hitam.
b. Pada bulan Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali berupa satu unit sepeda motor Honda
Vario warna Hitam.
c. Pada bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 di Desa Batur, Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali Wita melakukan pencurian satu unit
sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Batur, Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
d. Pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali berupa satu unit sepeda
motor Honda Vario warna Hitam.
e. Pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wita di
Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berupa
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Putih.
f. Pada bulan September 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng berupa satu unit
sepeda motor Vario warna Putih.
g. Pada bulan September 2016 sekira pukul 18.30 Wita di parkiran
Rumah Saksi Kerta Usada Singaraja berupa satu unit sepeda motor
Honda Vario warna Hitam.
h. Pada bulan September 2016 sekira pukul 20.00 Wita di parkiran
Rumah Sakit Kerta Usada Singaraja berupa satu unit sepeda motor
Yamaha Yupiter Z warna merah.
i.
Pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita di parkiran
RSUD Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda motor Honda
Vario warna Hitam.
j.
Pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita di Simpang
Penarukan Singaraja berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter
Z warna Putih.
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k.

Pada DePM Yamaha Jupiter Z warna merah putih.

l.
Pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Lovina
Singaraja berupa satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna
Hitam.
m. Pada pertengahan bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wita di
Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung berupa satu unit
sepeda motor Jupiter MX warna hitam.
n. Pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita di Desa Pancasari
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda
motor Yamaha Jupiter warna hitam putih.
o. Pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng berupa satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam.
p. Pada bulan Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita di parkiran
RSUD Kabupaten Buleleng berupa satu unit sepeda motor Honda
Vario warna Hitam.
q. Pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di Desa
Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng berupa satu
unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maroon.
r. Pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan
Dewi Sartika Utara Kelurahan Kaliuntu Kabupaten Buleleng berupa
Jupiter MX warna hitam merah.
8. Bahwa setelah mendapat sepeda motor yang telah dicuri oleh
Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa
untuk selanjutnya menukar nomor Polisi kendaraan yang asli dengan
yang palsu yang Terdakwa dapat dari sepeda motor lainnya yang
Terdakwa curi dan merusak nomor mesin serta nomor rangka sepeda
motor dengan cara menggunakan menggerinda besi elektrik.
9. Bahwa kendaraan yang telah Terdakwa dan Saksi-8 curi merupakan
pesanan Koptu Rudianto (Saksi-4) yang dipesan melalui Saksi-5 dan
sepeda motor tersebut Terdakwa antar kepada Saksi-4 ke alamat Jalan
Parikesit depan SDN Nomor 1 banjar Tegal Singaraja disebelah timur
Kantor Lurah banjar Tegal Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng dengan harga per unit bervariasi antara Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa
mengantar sepeda motor kepada Saksi-4, Terdakwa selalu menggunakan
tutup mulut masker dengan tujuan agar tidak dikenali oleh Saksi-7 dan
dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa hanya menerima
sepertiga dari hasil penjualan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi-8. Dan
hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk
berjudi sabung ayam dan sisanya untuk keperluan keluarga sehari-hari.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-8 selain melakukan pencurian sepeda
motor,Terdakwa dan Saksi-8 juga mencuri sepeda motor untuk
dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, disimpan dirumah Terdakwa dan
dipergunakan untuk mencuri antara lain :
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a. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ
dicuri oleh Saksi-8 dipinggir jalan di Desa Sangsit Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng dengan cara Saksi-8 mencongkel menggunakan
kunci T dan Terdakwa membantu mengawasi keadaan disekitar
tempat Saksi-8 mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda
motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari
Terdakwa.
b.
Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DK 5696 VJ yang
dicuri oleh Saksi-8 namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan
dimana Saksi-8 melakukan pencurian tersebut.
c.
Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 3670
DB yang dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-8 di Desa Lemukih
Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sekira bulan September 2016
yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
11.
Bahwa selama Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa
menggunakan kunci T yang dibuat Saksi-8 di bengkel las Sdr. Made Brata di
Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng yang telah
Terdakwa buang di sebelah timur Pura Jagad Nata Kabupaten Buleleng.
12.
bahwa selain menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada
Saksi-3 sekira bulan Desember 2016 Saksi-8 juga pernah menjual sepeda
motor jenis Honda Vario warna putih kepada Brigadir I Nyoman Pale dengan
harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam sidang berupa
1.

Barang-barang :
a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU;
b. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK
6147 UU;
c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DK
5696 VJ Nomor MH8FP110X2J 990093 Nomor Mesin E 109ID990093;
d, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ
Nomor Rangka MH1JBP112EK170042 Nomor Mesin JBP 1E1169954
dan Kunci Kontak;
Merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian
dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para
Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

8 (delapan) buah blok kunci sepeda motor;
5 (lima) buah tutup kunci kontak;
29 (dua puluh sembilan) buah kaca spion sepeda motor;
2 (dua) buah gandengan barang sepeda motor:
2 (dua) buah pelek sepeda motor tanpa uji;
2 (dua) buah cakram sepeda motor;
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

12 (dua belas) buah tutup rantai sepeda motor;
1 (satu) buah tempat oli atas sepeda motor;
2 (dua) buah mantel/jas hujan;
4 (empat) buah dek sepeda motor;
1 (satu) buah bagai sepeda motor;
1 (satu) buah lampu sepeda motor depan;
4 (empat) buah behel sepeda motor;
2 (dua) buah tutup knalpot sepeda motor;

Merupakan bagian - bagian dari barang hasil tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa masing-masing telah diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang
bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan
telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.

1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
1 (satu) buah kaos t-shirt warna hitam-hitam bergaris putih;
1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
3 (buah) kunci duplikat;
1 (satu) buah masker penutup wajah warna ungu;
1 (satu) buah handphone merk nokia RM-761 warna hitam;
2 (dua) buah kartu provider Telkomsel dan XL;
1 (satu) buah handphone merk Mito 135 warna merah;
1 (satu) buah kartu provider XL.

Merupakan barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa sebagai
sarana untuk
melakukan tindak pidana masing-masing telah
diperlihatkan
kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah
diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian
dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para
Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa
bb, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
2870 DB Nomor Rangka MH1 JFP 214 GK 313580 Nomor JFP 2E
1313252 dan kunci kontak (dipinjam pakai) oleh anggota Denpom IX/3
Udayana an Lettu Cpm David Cristianto.
Merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan
dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh
Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.
cc. 1 (satu) buah anak kunci T;
Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan
tindak pidana masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa
dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah
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dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar SNTK Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147
UU atas nama Ketut Swina;
b. 1 (satu) lembar STNK Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ;
c. 9 (sembilan) buah KTP;
d. 6 (enam) buah SIM;
e. 1 (satu) buah kartu BPJS;
f. 1 (satu) buah kartu ASKES;
g. 1 (satu) kartu JKBM;
h. 1 (satu) lembar Kartu KK atas nama Komang Adi Sudarsana
No.5108092009100008 Tejakula;
i. 1 (satu) buah kartu listrik;
j. 1 (satu) buah kartu nomor unik pendidikan dan tenaga
kependidikan.
Adalah merupakan bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing telah diperlihatkan dan
dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan
sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan
bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi,
sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang
pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata tahun 1989 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 640505, kemudian berdinas
di Yonof 743 Mataram dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan
pangkat serta mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Babinsa Ramil 1609-02/Kubutambahan Kodim
1609/Buleleng dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita
setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 160902/Kubutambahan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gede Soni Ardana
(Saksi-8) yang pada saat itu Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa untuk
diajak mencari sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa mengiyakan
ajakan Saksi-8 tersebut dengan mengatakan agar Saksi-8 menjemput
Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan
Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dan tiba di rumah langsung
mengganti pakaian tidak lama kemudian Saksi-8 datang ke rumah
Terdakwa untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8
berdua pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DK 2870 DB
untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Setelah tiba di
daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8
melihat sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol DK 8690 UE milik
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Sdr. I Made Baliana (Saksi-1) dengan STNK dan BPKB Nomor: I09580070 atas nama Gusti Ketut Mariana Nomor Rangka
MH1JF811XCK471455 dan Nomor Mesin JF81E-1468759 yang dipinjam
oleh Sdri. Kadek Mariasih Ipar dari Saksi-1 dipakai untuk pergi mengikuti
upacara keagamaan dan sepeda motor tersebut diparkir di depan warung
di daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali.
4. Bahwa benar setelah kegiatan upacara selesai Sdri. Kadek Mariasih
bermaksud akan mengambil sepeda motor untuk pulang tetapi sepeda
motor sudah tidak ada ditempatnya.Setelah dilakukan pencarian kemanamana juga tidak ditemukan. Kemudian Saksi-1 mengetahui bahwa sepeda
motor milik Saksi-1 ternyata dicuri Terdakwa dan Saksi-1 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-3) dijual lagi kepada Praka Heriyanto .
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 8690 UE dilakukan dengan cara
yaitu setelah tiba di lokasi Terdakwa dan Saksi-8 mengamati wilayah
tersebut setelah mengetahui kondisi sekitar dalam keadaan selanjutnya
Terdakwa mendekati sepeda motor Handa Vario warna hitam tersebut dan
Terdakwa memasukkan anak kunci T ke dalam kunci sepeda motor
kemudian tangan Terdakwa putar menggunakan tangan kanan dengan
tenaga yang kuat sehingga blok kunci pada sepeda motor tersebut rusak
selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan
dikendarai dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita di
Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8
kembali melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7336 PK milik Sdr. I Nyoman Kantra (Saksi-2) dengan STNK dan
BPKB Nomor : K-09153376 atas nama I Nyoman Kantra Nomor Rangka
MH1JF8118DK846972 dan Nomor Mesin JF81E-1841235 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri Ni Wayan Sukerti Isteri Saksi-2
memberi makan ayam di kebun dan sepeda motor tersebut diparkir di
dekat kebun di Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali tetapi pada
saat Saksi-2 menyusul pergi ke kebun, Saksi-2 tidak melihat sepeda motor
di kebun. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak ditemukan,
Kemudian Saksi-2 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-8 ternyata
dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual kepada Koptu Rudianto
(Saksi-3) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat Saksi-8
diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan
cara-cara yang sama seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan
pencurian sepeda motor pada tanggal 5 Januari 2017. Barang bukti
sepeda motor tersebut saat ini digunakan untuk Praka Heriyanto yang
nopolnya telah diganti dengan nopol palsu DK 4858 UP.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di
Kampus Undiksa Singaraja Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK
5147 UR milik Sdr. A.M. Sofian (Saksi-4) dengan STNK dan BPKB Nomor :
H-05330286
atas
nama
Sulastri
Nopol
Nomor
Rangka
MH1JF8115AK061336 dan Nomor Mesin JF81E-1061640 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. Sarofah Jauhari adik Saksi-4
pergi kuliah dan diparkir di lokasi Kampus Undiksa Singaraja. Setelah
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selesai kuliah Sdri.Sarofah Jauhari bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada di tempatmya.
9. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian Saksi-4 mengetahui bahwa sepeda motor milik
Saksi-4 ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual kepada
Koptu Rudianto (Saksi-3) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto pada saat
Saksi-4 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 denpasar. Terdakwa dan
Saksi-8 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada
saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda motor pada
tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017. Barang bukti sepeda motor
tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto yang nopolnya
telah diganti nopol palsu DK 6525 UK.
10. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00 Wita di
halaman SMP Negeri 2 Sukasada,Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab.
Buleleng, Bali Terdakwa dan Saksi-8 kembali melakukan pencurian satu
unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4179 UY milik Sdr. I Gede Yudi
Wiliawan
(Saksi-10)
dengan
STNK
Nomor
:
B150977219
denganMH1JF21X8K519856 dan JF12E1524226 atas nama Ni Luh
Hernawati yang pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh istrinya
yang bernama Sdri. Ni Luh Nadi Susiani yang diparkir di lokasi sekolah
SMPNegeri2 Sukasada, Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali. Pada saat Sdri Ni Luh Nadi Susiani bermaksud akan mengambil
sepeda motor untuk pergi ke pasar ternyata sepeda motor sudah tidak ada
di tempatnya. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 Saksi-10
dihubungi oleh pihak Polsek Sukasada untuk mengecek kendaraannya di
kantor Subdenpom IX/3-1 Singaraja. Setelah mengecek sepeda motor
tersebut ternyata sepeda motor Honda Vario milik Saksi-10 berada di antara
barang bukti kasus pencurian dan penadahan yang ada di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja yang kondisi fisik sepeda motor tersebut
sudah dirubah menjadi Honda Vario warna biru Nopol DK8501 UG. Saksi10 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-10 ternyata dicuri oleh
Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual kepada Koptu Rudianto (Saksi-3).
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol 4179 UY dilakukan dengan caracara yang sama seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan
pencurian sepeda motor pada saat tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari
2017 serta 16 Januari 2017.
13. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita di
Kantor PT. Komonika Mitra di Jl. Dewi Sartika Utara, Kaliuntu, Kec dan
Kab. Buleleng Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8 bermaksud kembali
melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6147 UU milik
Sdr. Made Suastika (Saksi-5) yang diparkir di halaman kantor tersebut
tetapi tidak terlaksana karena lebih dulu ketahuan oleh Saksi-5 dan temanteman Saksi-5 yaitu Sdr. Kadek Supartama (Saksi-6) dan Sdr. Komang
Buna Boy (Saksi-7). Selanjutnya rekan Saksi-5 menelepon ke Polsek
Buleleng, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Buleleng kemudian
diserahkan ke Subdenpom Singaraja untuk diproses sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
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14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha
Jupiter MX Nopol DK 6147 UU milik Saksi-5 mengalami kerusakan pada
blok kunci .
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 telah melakukan serangkaian
pencurian sepeda motor sebagaimana tersebut diatas
di rumah
Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian yang
dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-8 antara lain:
1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali
selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk
kegiatan sehari-hari Terdakwa.
2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali, yang
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
3) Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 VJ namun Terdakwa tidak
mengetahui kapan dan dimana Saksi-5 melakukan pencurian
tersebut.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 selain melakukan pencurian
sepeda motor sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dan Saksi-8 juga
telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit
di tempat yang berbeda di wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng,
Kab Badung Provinsi Bali, dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan
Desember 2017 yang semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan
Saksi-8 kepada Saksi-3 sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
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6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-8 berhasil mencuri sepeda
motor kemudian Terdakwa dan Saksi-8 membawa hasil curian tersebut ke
rumah Terdakwa di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, bali tepatnya gudang belakang rumah.
Setelah motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa
dan Saksi-8 mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu. Selain iru
Terdakwa dan Saksi-8 juga beberapa kali menghapus nomor rangka
mesin dengan gerindera milik Terdakwa yang telah disiapkan agar tidak
terlacak oleh pemiliknya. Terdakwa dan Saksi-8 selalu membawa motor
curian ke rumah Terdakwa namun hal tersebut tidak membuat Sdri, Ni
Nyoman Sri Arini (Saksi-9 ) istri Terdakwa curiga karena Terdakwa selalu
mengatakan bahwa itu motor hasil tarikan dari finance.
17. Bahwa benar 18 (Delapan belas) unit sepeda motor berbagai
macam merk tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-8
kepada Saksi-3 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017
dengan cara sebelumnya terjadi transaksi jual beli melalui telepon.
Setelah terjadi kesepakatan harga yaitu apabila pembelian sepeda motor
dilengkapi dengan STNK disepakati seharga Rp. 2.8000.000,- (Dua juta
delapan ratus ribu rupiah), untuk motor dibawah tahun 2010 dilengkapi
dengan STNK seharga Rp.2.600.000,- (dDua juta enam ratus ribu
rupiah),sedangkan sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi dengan
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STNK seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
kemudian Terdakwa selalu mengantar sepeda motor yang dipesan untuk
diserahkan di depan SDN No. 1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di sebelah
timur kantor Lurah Br. Tegal, Kel. Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali.
18. Bahwa benar pada saat mengantar pesanan sepeda motor tersebut
Terdakwa selalu menggunakan helm dan masker agar tidak dikenal oleh
Saksi-3. Setelah pesanan satu unit sepeda motor diserahkan kemudian
Terdakwa menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Dan uang hasil
penjualan sepeda motor hasil curian dibagi dengan Saksi-8, uang
pembagian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjudi sabung ayam
dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan
persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif
yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Kesatu :
Unsur ke-1 : “ Barang siapa”
Unsur ke-2 : “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagaian kepunyaan orang lain.
Unsur ke-3 “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
Unsur ke-4
“ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu “.
Dan.
Dakwaan kedua :
Unsur ke-1 “ Barang Siapa “
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 bahwa diperoleh dari kejahatan”.
Unsur ke-4 “ Yang dilakukan secara bersama-sama “.

Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”,
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam pengertian KUHP
adalah orang atau badan hukum.
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Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8
KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang 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 melalui
pendidikan Secata tahun 1989 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 640505, kemudian berdinas
di Yonof 743 Mataram dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan
pangkat serta mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Babinsa Ramil 1609-02/Kubutambahan Kodim
1609/Buleleng dengan pangkat Serma.
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 Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera Nomor : Kep/14/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini
adalah I Nyoman Karmaya, Serma NRP.640505, dan Terdakwalah
orangnya.

Menimbang

:
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu:
“Barangsiapa” telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua : “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagaian kepunyaan orang lain “.
Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah
mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah
atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata
orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke
tempat yang dikehendaki oleh petindak(dalam hal ini Terdakwa) sehingga
penguasan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan
orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Perkara Nomor: 25/K/PM.III-14/AD/V/2017 Halaman 38 dari 57

39
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang
itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan
orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan
undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang
berlaku dalam masyarakat.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wita
setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi di Koramil 160902/Kubutambahan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gede Soni Ardana
(Saksi-8) yang pada saat itu Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa untuk
diajak mencari sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa mengiyakan
ajakan Saksi-8 tersebut dengan mengatakan agar Saksi-8 menjemput
Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tamblang Kecamatan
Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dan tiba di rumah langsung
mengganti pakaian tidak lama kemudian Saksi-8 datang ke rumah
Terdakwa untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8
berdua pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DK 2870 DB
untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Setelah tiba di
daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8
melihat sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol DK 8690 UE milik
Sdr. I Made Baliana (Saksi-1) dengan STNK dan BPKB Nomor: I09580070 atas nama Gusti Ketut Mariana Nomor Rangka
MH1JF811XCK471455 dan Nomor Mesin JF81E-1468759 yang dipinjam
oleh Sdri. Kadek Mariasih Ipar dari Saksi-1 dipakai untuk pergi mengikuti
upacara keagamaan dan sepeda motor tersebut diparkir di depan warung
di daerah Desa Blantih Kintamani Bangli Provinsi Bali.
3. Bahwa benar setelah kegiatan upacara selesai Sdri. Kadek Mariasih
bermaksud akan mengambil sepeda motor untuk pulang tetapi sepeda
motor sudah tidak ada ditempatnya.Setelah dilakukan pencarian kemanamana juga tidak ditemukan. Kemudian Saksi-1 mengetahui bahwa sepeda
motor milik Saksi-1 ternyata dicuri Terdakwa dan Saksi-1 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-3) dijual lagi kepada Praka Heriyanto .
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 8690 UE dilakukan dengan
cara yaitu setelah tiba di lokasi Terdakwa dan Saksi-8 mengamati wilayah
tersebut setelah mengetahui kondisi sekitar dalam keadaan selanjutnya
Terdakwa mendekati sepeda motor Handa Vario warna hitam tersebut
dan Terdakwa memasukkan anak kunci T ke dalam kunci sepeda motor
kemudian tangan Terdakwa putar menggunakan tangan kanan dengan
tenaga yang kuat sehingga blok kunci pada sepeda motor tersebut rusak
selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan
dikendarai dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita di
Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8
kembali melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam
Nopol DK 7336 PK milik Sdr. I Nyoman Kantra (Saksi-2) dengan STNK
dan BPKB Nomor : K-09153376 atas nama I Nyoman Kantra Nomor
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Rangka MH1JF8118DK846972 dan Nomor Mesin JF81E-1841235 yang
pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri Ni Wayan Sukerti
Isteri Saksi-2 memberi makan ayam di kebun dan sepeda motor tersebut
diparkir di dekat kebun di Jalan Raya Catur Kintamani Bangli Provinsi Bali
tetapi pada saat Saksi-2 menyusul pergi ke kebun, Saksi-2 tidak melihat
sepeda motor di kebun. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga
tidak ditemukan, Kemudian Saksi-2 mengetahui bahwa sepeda motor
milik Saksi-8 ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-3) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto
pada saat Saksi-8 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan
cara-cara yang sama seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan
pencurian sepeda motor pada tanggal 5 Januari 2017. Barang bukti
sepeda motor tersebut saat ini digunakan untuk Praka Heriyanto yang
nopolnya telah diganti dengan nopol palsu DK 4858 UP.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di
Kampus Undiksa Singaraja Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8 kembali
melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK
5147 UR milik Sdr. A.M. Sofian (Saksi-4) dengan STNK dan BPKB Nomor
: H-05330286 atas nama Sulastri Nopol Nomor Rangka
MH1JF8115AK061336 dan Nomor Mesin JF81E-1061640 yang pada saat
itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. Sarofah Jauhari adik Saksi-4
pergi kuliah dan diparkir di lokasi Kampus Undiksa Singaraja. Setelah
selesai kuliah Sdri.Sarofah Jauhari bermaksud akan mengambil sepeda
motor untuk pulang tetapi sepeda motor sudah tidak ada di tempatmya.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan. Kemudian Saksi-4 mengetahui bahwa sepeda motor milik
Saksi-4 ternyata dicuri oleh Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual
kepada Koptu Rudianto (Saksi-3) dan dijual lagi kepada Praka Heriyanto
pada saat Saksi-4 diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/3 denpasar.
Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario
warna hitam Nopol DK 7336 PK dilakukan dengan cara-cara yang sama
seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor pada tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari 2017. Barang bukti
sepeda motor tersebut saat ini digunakan untuk perkara Praka Heriyanto
yang nopolnya telah diganti nopol palsu DK 6525 UK.
9. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00 Wita di
halaman SMP Negeri 2 Sukasada,Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab.
Buleleng, Bali Terdakwa dan Saksi-8 kembali melakukan pencurian satu
unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4179 UY milik Sdr. I Gede Yudi
Wiliawan
(Saksi-10)
dengan
STNK
Nomor
:
B150977219
denganMH1JF21X8K519856 dan JF12E1524226 atas nama Ni Luh
Hernawati yang pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh istrinya
yang bernama Sdri. Ni Luh Nadi Susiani yang diparkir di lokasi sekolah
SMPNegeri2 Sukasada, Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,
Bali. Pada saat Sdri Ni Luh Nadi Susiani bermaksud akan mengambil
sepeda motor untuk pergi ke pasar ternyata sepeda motor sudah tidak
ada di tempatnya. Setelah dilakukan pencarian kemana-mana juga tidak
ditemukan.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 Saksi-10
dihubungi oleh pihak Polsek Sukasada untuk mengecek kendaraannya di
kantor Subdenpom IX/3-1 Singaraja. Setelah mengecek sepeda motor
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tersebut ternyata sepeda motor Honda Vario milik Saksi-10 berada di
antara barang bukti kasus pencurian dan penadahan yang ada di kantor
Subdenpom IX/3-1 Singaraja yang kondisi fisik sepeda motor tersebut
sudah dirubah menjadi Honda Vario warna biru Nopol DK8501 UG. Saksi10 mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi-10 ternyata dicuri oleh
Terdakwa dan Saksi-8 serta telah dijual kepada Koptu Rudianto (Saksi-3).
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 melakukan pencurian sepeda
motor Honda Vario warna hitam Nopol 4179 Uy dilakukan dengan caracara yang sama seperti pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan
pencurian sepeda motor pada saat tanggal 5 Januari 2017 dan 8 Januari
2017 serta 16 Januari 2017.
12. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita di
Kantor PT. Komonika Mitra di Jl. Dewi Sartika Utara, Kaliuntu, Kec dan
Kab. Buleleng Provinsi Bali Terdakwa dan Saksi-8 bermaksud kembali
melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6147 UU
milik Sdr. Made Suastika (Saksi-5) yang diparkir di halaman kantor
tersebut tetapi tidak terlaksana karena lebih dulu ketahuan oleh Saksi-5
dan teman-teman Saksi-5 yaitu Sdr. Kadek Supartama (Saksi-6) dan Sdr.
Komang Buna Boy (Saksi-7). Selanjutnya rekan Saksi-5 menelepon ke
Polsek Buleleng, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Buleleng
kemudian diserahkan ke Subdenpom Singaraja untuk diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha
Jupiter MX Nopol DK 6147 UU milik Saksi-5 mengalami kerusakan pada
blok kunci .
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 telah melakukan pencurian
sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit di tempat yang berbeda di
wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab Badung Provinsi Bali,
dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 yang
semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3
sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
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6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
15. Bahwa benar di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda
motor hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-8
antara lain:
1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali
selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk
kegiatan sehari-hari Terdakwa.
2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali, yang
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
3) Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 VJ namun Terdakwa tidak
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mengetahui kapan dan dimana Saksi-5 melakukan pencurian
tersebut.
16. Bahwa benar sepeda motor yang telah Terdakwa curi dengan Saksi-8
adalah kepunyaan orang lain termasuk sebagian adalah kepunyaan Para
Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 , Saksi-4 dan bukan kepunyaan Terdakwa.
Menimbang :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:
“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan
orang lain ”, telah terpenuhi.
4. Unsur Ke tiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”
- Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata
dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si
pelaku.
- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan)
adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya.
-

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :
a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan
(tindak pidana),tidak saja ia hanya menghendaki tindakan, tetapi juga
ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam
pidana.
b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu,
yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana)
tertentu cukuplan jika (hanya) menghendaki tindakannya.
c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah sifat
tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak
pidana) tertentu cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku
(Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya. Menyerang kepentingan yang dilindungi oleh
hukum.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 telah melakukan pencurian
sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit di tempat yang berbeda di
wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab Badung Provinsi Bali,
dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 yang
semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3
sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
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2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
2. Bahwa benar di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda
motor hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-8
antara lain:
1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
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sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali
selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa untuk
kegiatan sehari-hari Terdakwa.
2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali, yang
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergunakan untuk melakukan
pencurian sepeda motor lainnya hingga bulan Januari 2017.
3) Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 VJ namun Terdakwa tidak
mengetahui kapan dan dimana Saksi-5 melakukan pencurian
tersebut.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencurian adalah
sangat bertentangan dengan peraturan dan dilarang oleh UndangUndang.
Menimbang :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke tiga :
“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan
komulatif ke-dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke-1 : “ Barang Siapa “
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 “
- Unsur ke-4: “ yang dilakukan secara bersama-sama “.

Menimbang :

Bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa “sudah diuraikan dalam
penguraian unsur dakwaan komulatif pertama oleh karenanya Majelis
Hakim tidak akan menguraikan unsur kesatu .

Menimbang :

Unsur ke-2 “ Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai,
Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual,
Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan,
atau Menyembunyikan 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.
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Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan
mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.
Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai“ adalah menerima
sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain
untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak,
dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur)
sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam
hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima
gadai
(kreditur)
masing-masing
masih
memungkinkan
untuk
mendapatlkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi
kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan
oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak
menjadi hilang.
Yang dimaksud dengan “Menerima hadiah” adalah menerima suatu
pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena
orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah
berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain tersebut.
‘Hadiah’ yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga pemberian,
ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal dari hasil
kejahatan.
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.
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
dijual-belikan 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.
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Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan memindahkan sesuastu barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang”
adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak
bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika
menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil
oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu
diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang
lain.
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.
Bahwa
perbuatan
menjual,
menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu
benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus
dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.
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 “ Menjual , menyembunyikan sesuatu benda”.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar setelah melakukan pencurian sebanyak 18 (Delapan
belas) unit sepeda motor berbagai macam merk tersebut seluruhnya telah
dijual oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3 ( Koptu Rudianto ) sejak
bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan cara
sebelumnya terjadi transaksi jual beli melalui telepon. Setelah terjadi
kesepakatan harga yaitu apabila pembelian sepeda motor dilengkapi
dengan STNK disepakati seharga Rp. 2.8000.000,- (Dua juta delapan
ratus ribu rupiah), untuk motor dibawah tahun 2010 dilengkapi dengan
STNK seharga Rp.2.600.000,- (dDua juta enam ratus ribu
rupiah),sedangkan sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi dengan
STNK seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
kemudian Terdakwa selalu mengantar sepeda motor yang dipesabn untuk
diserahkan di depan SDN No. 1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di sebelah
timur kantor Lurah Br. Tegal, Kel. Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali.
2. Bahwa benar pada saat mengantar pesanan sepeda motor tersebut
Terdakwa selalu menggunakan helm dan masker agar tidak dikenal oleh
Saksi-3. Setelah pesanan satu unit sepeda motor diserahkan kemudian
Terdakwa menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Dan uang hasil
penjualan sepeda motor hasil curian dibagi dengan Saksi-8, uang
pembagian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjudi sabung ayam
dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menimbang :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke dua
“Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah,
atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,
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Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu
benda”. telah terpenuhi.
Unsur ke-3 “Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”.
Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitu: delik dolus
(kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, dan delik
culpa (kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus
diduga”, yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya ancaman
pidananya sama.
Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya
harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal
tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
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 para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 telah melakukan pencurian
sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit di tempat yang berbeda di
wilayah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab Badung Provinsi Bali,
dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 yang
semuanya juga telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3
sebagai berikut:
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
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5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
15). Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali .
16). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali.
17). Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 .
2. Bahwa benar setelah melakukan tindak pidana pencurian , sepeda
motor berbagai macam merk tersebut seluruhnya telah dijual oleh
Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3 ( Koptu Rudianto ) sejak bulan Juni
2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan cara sebelumnya terjadi
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transaksi jual beli melalui telepon. Setelah terjadi kesepakatan harga yaitu
apabila pembelian sepeda motor dilengkapi dengan STNK disepakati
seharga Rp. 2.8000.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk
motor dibawah tahun 2010 dilengkapi dengan STNK seharga
Rp.2.600.000,- (dDua juta enam ratus ribu rupiah),sedangkan sepeda
motor yang dijual tidak dilengkapi dengan STNK seharga Rp. 1.700.000,(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa selalu mengantar
sepeda motor yang dipesabn untuk diserahkan di depan SDN No. 1 Br.
Tegal Singaraja tepatnya di sebelah timur kantor Lurah Br. Tegal, Kel.
Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali.
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan
cara mencuri di daerah Kintamani Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab
Badung Provinsi Bali, dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan
Desember 2017 kemudian dijual dengan Saksi-3 adalah merupakan
perbuatan yang melanggar hukum .
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke tiga
“Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”.telah terpenuhi.
Unsur ke-4 “ Secara bersama-sama “
Bahwa yang dimaksud dengan “ secara bersama-sama “ adalah pelaku
dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat
kerjasama secara sadar dan langsung , sedangkan diantara pelaku
terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain,
begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi
adalahperujudan langsung dari perbuatan para pelaku.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang
Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-8 adalah sebagai berikut.
1) Sekira bulan Juni 2016 pukul 17.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa Abuan Kec.
Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
2) Sekira bulan Juli 2016 pukul 16.00 Wita melakukan pencurian
satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Petang,
Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
3) Sekira akhir bulan Juli 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
4) Sekira bulan Agustus 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa
Penelokan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Bali.
5) Sekira bulan September 2016 pukul 15.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih di
Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.
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6) Sekira bulan September 2016 pukul 18.30 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Vario warna Hitam di Parkiran
Rumah Saksi Kertha Usadha Singaraja.
7) Sekira bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam di
Parkiran RSUD Kab. Buleleng, Bali.
8) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
9) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di samping penarukan Singaraja Bali.
10) Sekira pada bulan Oktober 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di
Lovina Singaraja Bali.
11) Sekira pada pertengahan bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wita
melakukan pencurian satu unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam
di Desa Pelaga Kec. Petang Kab. Badung, Bali.
12) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 18.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam
Putih di Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali.
13) Sekira pada bulan Nopember 2016 pukul 17.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Desa
Lemukih Kec. Sawan Kab. Buleleng, Bali.
14) Sekira pada bulan Desember 2016 pukul 20.00 Wita melakukan
pencurian satu unit sepeda motor Hinda Vario Hitam di Parkiran
RSUD Kab. Buleleng, Bali.
15). Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Agustus 2016 Saksi-5 dan Terdakwa telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DK 6653 ZJ di pinnggir jalan
di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali .
16). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan
September 2016 Terdakwa dan Saksi-5 telah mencuri satu unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 2807 DB di Desa
Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali.
17). Pada hari, tanggal dan bulan dan tahun yang sudah tidak bisa
ditentukan lagi dengan pasti Saksi-5 telah mencuri satu unit sepeda
motor Suauki Shogun Nopol DK 5696 .
2.
Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan
Saksi-8 ( Sdr. Gede Soni Ardana ) yaitu pada bulan Januari tahun 2000 tujuh
belas di depan SDN No. 1 Br. Tegal Singaraja tepatnya di sebelah timur
kantor Lurah Br. Tegal, Kel. Banjar Tegal, Kab. Buleleng, Bali.
Menimbang

: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “secara
bersama-sama” telah terpenuhi.
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Menimbang

:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah
telah melakukan tindak pidana :
Kesatu

:
“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu “.
Dan.

Kedua :
“ Barang Siapa secara bersama-sama menjual , Menyembunyikan
sesuatu benda yang diketahui bahwa yang diperoleh dari kejahatan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya
hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada
diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara
umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga
kepentingan hukum dalam arti 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. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar
kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit
tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku
dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

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 :
1.
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana
dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah 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 membutuhkan uang yang digunakan untuk bermain judi
sambung ayam dan untuk keperluan rumah tangga karena gaji Terdakwa
tidak cukup dan sudah banyak potongan di kesatuan.
4.
Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat banyak yang dirugikan
karena kehilangnan kendaraan sehingga menghambat dalam melakukan
aktivitas selain itu juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat
terhadap TNI dan masyarakat merasa tidak nyaman apabila melakukan
aktivitas menggunakan kendaraan didaerahnya sendiri.
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Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tidak pidana, tetapi mempunyai tujuan
untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan
yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah
Pancasila.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam
dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian
menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan perilaku yang
mempunyai sifat dan moral yang kurang baik dan tidak mengindahkan
hukum/peraturan per UU yang berlaku serta menganggap remeh peraturan
dan petunjuk dari Pimpinn TNI bahwa prajurit harus memberikan rasa aman
dan mengayomi masyarakat.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan,
keharusan dan kelayakan sikap
seorang prajurit sehingga dapat
merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa
mengabdi. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah
merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut apabila dibiarkan akan
merusak citra dan wibawa kesatuan di mata masyarakat serta dapat
menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana
diuraikan diatas,
perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma 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 sudah tidak cukup layak untuk tetap
dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan Komandan
dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya
dikesatuan Terdakwa.

Menimbang :

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa sudah mengabdi selama 28 tahun dan mendapatkan bintang jasa
Kartika Narariya.
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah
Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan dapat membuat resah dan
kenyamanan masyrakat terganggu.
Menimbang :
Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan , hal yang meringankan
dan memberatkan serta permohonan Terdakwa dalam persidangan maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer
kepada Terdakwa terlalu berat terutama mengenai pidana pokoknya, oleh
karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokoknya
mengingat Terdakwa dalam perkara sudah mengabdi dilingkungan TNI selama
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28 tahun tanpa cacat dengan dianugerahi bintang jasa Kartika Narariya dan
Terdakwa juga pernah melakukan tugas operasi ditimor timur pada tahun 19901991, hanya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dengan bermain
judi kemudian kenal Sdr, Gede Soni ( Saksi-8 ) yang mengajak melakukan
pencurian sehingga Terdakwa berusaha untuk mendapatkan uang dengan
jalan pintas dan melanggar hukum, meskipun demikian perbuatan tersebut
tidak dibenarkan danmelanggar hukum seharusnya tidak boleh dilakukan oleh
seorang prajurit, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur
militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim sekedar pidana pokoknya
sedangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas prajurit Majelis Hakim
menganggap pidana tersebut telah pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebab
akan berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya.
Menimbang :
Bahwa dengan diringankannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada
Terdakwa Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat memperbaiki diri dan jera
atas perbuatannya sehingga Terdakwa nantinya dapat kembali menata
kehidupannya dan kembali hidup dimasyarakat dengan baik dan dapat
dijadikan panutan dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
Menimbang :
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini
adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang :
Bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan
berupa pemecatan dari prajurit TNI dan selama persidangan Terdakwa berada
dalam tahanan , oleh karena Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap
ditahan.
Menimbang :
Bahwa selama waktu Terdakwa berada
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

dalam

tahanan

perlu

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

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang :
a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU;
b) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK
6147 UU;
c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DK
5696 VJ Nomor MH8FP110X2J 990093 Nomor Mesin E 109ID990093;
d) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ
Nomor Rangka MH1JBP112EK170042 Nomor Mesin JBP 1E1169954
dan Kunci Kontak;
e) 8 (delapan) buah blok kunci sepeda motor;
f) 5 (lima) buah tutup kunci kontak;
g) 29 (dua puluh sembilan) buah kaca spion sepeda motor;
h) 2 (dua) buah gandengan barang sepeda motor:
i) 2 (dua) buah pelek sepeda motor tanpa uji;
j) 2 (dua) buah cakram sepeda motor;
k) 12 (dua belas) buah tutup rantai sepeda motor;
l) 1 (satu) buah tempat oli atas sepeda motor;
m) 2 (dua) buah mantel/jas hujan;
n) 4 (empat) buah dek sepeda motor;
o) 1 (satu) buah bagai sepeda motor;
Perkara Nomor: 25/K/PM.III-14/AD/V/2017 Halaman 54 dari 57

55
p) 1 (satu) buah lampu sepeda motor depan;
q) 4 (empat) buah behel sepeda motor;
r) 2 (dua) buah tutup knalpot sepeda motor;
s) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
t) 1 (satu) buah kaos t-shirt warna hitam-hitam bergaris putih;
u) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
v) 3 (buah) kunci duplikat;
w) 1 (satu) buah masker penutup wajah warna ungu;
x) 1 (satu) buah handphone merk nokia RM-761 warna hitam;
y) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel dan XL;
z) 1 (satu) buah handphone merk Mito 135 warna merah;
aa) 1 (satu) buah kartu provider XL.
bb) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
2870 DB Nomor Rangka MH1 JFP 214 GK 313580 Nomor JFP 2E
1313252 dan kunci kontak (dipinjam pakai)oleh Denpom IX/3
Denpasar An. Lettu Cpm David Chritanto, S.H.
Barang tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya
dikembalikan kepada yang berhak.
cc) 1 (satu) buah anak kunci T.
Merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana,
oleh karenanya perlu itentukan statusnya dirampas untuk
dimusnahkan.Perlu ditentukan statusnya
dirampas untuk
dimusnahkan
2. Berupa surat-surat :
a) 1 (satu) lembar SNTK Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147
UU atas nama Ketut Swina;
b) 1 (satu) lembar STNK Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ;
c) 9 (sembilan) buah KTP;
d) 6 (enam) buah SIM;
e) 1 (satu) buah kartu BPJS;
f) 1 (satu) buah kartu ASKES;
g) 1 (satu) kartu JKBM;
h) 1 (satu) lembar Kartu KK atas nama Komang Adi Sudarsana
No.5108092009100008 Tejakula;
i) 1 (satu) buah kartu listrik;
j) 1 (satu) buah kartu nomor unik pendidikan dan tenaga
kependidikan.
Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini ,sehingga oleh
karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang
berhak.
Mengingat :

Ke-satu
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Ke-dua Pasal 480 ke-1
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo UU RI nomor : 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I NYOMAN KARMAYA, Serma
NRP.640505 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
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Ke satu “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu “.
Dan
Ke dua “ Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama “.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok

: Penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan

: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
1)

Barang-barang :
a)

1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU;
b) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK
6147 UU;
c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DK
5696 VJ Nomor MH8FP110X2J 990093 Nomor Mesin E 109ID990093;
d) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ
Nomor Rangka MH1JBP112EK170042 Nomor Mesin JBP 1E1169954
dan Kunci Kontak;
e) 8 (delapan) buah blok kunci sepeda motor;
f) 5 (lima) buah tutup kunci kontak;
g) 29 (dua puluh sembilan) buah kaca spion sepeda motor;
h) 2 (dua) buah gandengan barang sepeda motor:
i) 2 (dua) buah pelek sepeda motor tanpa uji;
j) 2 (dua) buah cakram sepeda motor;
k) 12 (dua belas) buah tutup rantai sepeda motor;
l) 1 (satu) buah tempat oli atas sepeda motor;
m) 2 (dua) buah mantel/jas hujan;
n) 4 (empat) buah dek sepeda motor;
o) 1 (satu) buah bagai sepeda motor;
p) 1 (satu) buah lampu sepeda motor depan;
q) 4 (empat) buah behel sepeda motor;
r) 2 (dua) buah tutup knalpot sepeda motor;
s) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
t) 1 (satu) buah kaos t-shirt warna hitam-hitam bergaris putih;
u) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
v) 3 (buah) kunci duplikat;
w) 1 (satu) buah masker penutup wajah warna ungu;
x) 1 (satu) buah handphone merk nokia RM-761 warna hitam;
y) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel dan XL;
z) 1 (satu) buah handphone merk Mito 135 warna merah;
aa) 1 (satu) buah kartu provider XL.
bb) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol DK
2870 DB Nomor Rangka MH1 JFP 214 GK 313580 Nomor JFP 2E
1313252 dan kunci kontak (dipinjam pakai)oleh Denpom IX/3
Denpasar An. Lettu Cpm David Chritanto, S.H.
Dikembalikan kepada yang berhak.
cc) 1 (satu) buah anak kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan.
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2)

Berupa surat-surat :
a)
1 (satu) lembar SNTK Sepeda Motor Jupiter MX Nopol DK 6147 UU atas
nama Ketut Swina;
b)
1 (satu) lembar STNK Honda Supra 125 Nopol DK 6653 ZJ;
c)
9 (sembilan) buah KTP;
d)
6 (enam) buah SIM;
e)
1 (satu) buah kartu BPJS;
f)
1 (satu) buah kartu ASKES;
g)
1 (satu) kartu JKBM;
h)
1 (satu) lembar Kartu KK atas nama Komang Adi Sudarsana
No.5108092009100008 Tejakula;
i)
1 (satu) buah kartu listrik;
j)
1 (satu) buah kartu nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan.
Dikembalikan kepada yang berhak.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu
rupiah ).
5.

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769
sebagai Hakim Ketua, serta 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, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim
Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H.,M.Sc Mayor Chk (K) NRP.
11040015141281, Panitera Pengganti Teddy Septiana S.H. Kapten Chk NRP.
21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Farma Niyahatul 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
Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348270973
Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

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