PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 04-K / PM III-14 / AD / I / 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

: BUDIONO.
: Praka /31060415060985.
: Tabak TP Ru 1 Ton I Kidemlat (Diperbantukan di Staf
Mindik Sbagdik).
Kesatuan
: Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 27 September 1985.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agama
: Islam.
Tempat tinggal
: Jl. Kapten Piere Tendean RT.02 Asrama Rindam
IX/Udayana, Kediri, Tabanan, Bali.
Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 08 Nopember 2016sampai
dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan KeputusanDanrindam IX/Udayana
selaku Ankum Nomor: Kep/303/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penahanan
Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal
08Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016, bertempat di Ruang
Tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana.
Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 28
Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Danrindam IX/Udayana selaku Ankum Nomor:
Kep/334/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentangPembebasan dari Penahanan
Sementara.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

: Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor: BP-04/A04/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 atas nama Budiono, Praka
NRP.31060415060985.

Memperhatikan : 1.
Keputusan Danrindam IX/Udayanaselaku Papera Nomor:
Kep/416/XII/2016tanggal 30Desember 2016 tentang Penyerahan
Perkara;
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14Denpasar Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10Januari 2017;
3.
Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: Tapkim/04/PM.III14/AD/I/2017 tanggal 19 Januari2017 tentang Penunjukan Hakim;
4.
Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/04/PM.III-14/AD/I/2017
tanggal 20Januari 2017 tentang Hari Sidang;
5.
Surat Kaotmil III-14Denpasar tentang Panggilan untuk
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6.
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14Denpasar Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10Januari 2017 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2

2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar tanggal 27 Februari 2017 yang diajukan kepada Majelis
Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa
1)

Barang-barang :
a) 1 (Satu) unit Mobil Nissan Grand Livina Nopol DK 1904
FG warna hitam lengkap dengan 1 (satu) set kunci, 1 (satu)
buah dongkrak dan 1 (satu) unit tape mobil;
b) 1 (Satu) lembar STNK Nomor B151215344 an. Ida Ayu
Putu Widiyani, S.H.;
c) 1 (Satu) lembar Hand Phone merk Asus;
d) 2 (Dua) buah Sim Card;
e) 2
(Dua) buah Buku Tabungan Bank BNI Norek
0450734630 an. Budiono;
f)
1 (Satu) buah kartu ATM BNI Platinum Nomor
5198930340062560;
Dikembalikan kepada yang berhak.

2)

Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 17
Oktober 2016 sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan
ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atas nama Budiono;
b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi penarikan uang
sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah) dari Bank BRI atas nama Budiono tanggal 17 Oktober
2016;
c)
1 (satu) lembar foto copy kwitansi penarikan uang
sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu
rupiah) dari Bank BRI atas nama Budiono tanggal 18 Oktober
2016;
d) 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran mobil dari PT
BFI Finance Indonesia sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas
juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) No.8065742
tanggal 17 Oktober 2016;
e) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran dari Bank BNI
Cabang Denpasar an. Budiono periode tanggal 16 Oktober
2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
f)
1 (satu) lembar Kwitansi bentuk KU-17 untuk
pembayaran/pengembalian BPD Regsus Babinsa sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Shinta Novita
yang diterima oleh mayor Suwata tanggal 23 Oktober 2016;
g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah
Sakit Tingkat II Udayana Nomor SKD/968/XI/2016 tanggal 08
Nopember atas nama Budiono;
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h) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 20
Oktober 2016 sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) atas nama penyetor Mayor Inf. Suwata;
i)
1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 24
Oktober 2016 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atas
nama penyetor Mayor Inf Suwata;
j)
1 (satu) lembar daftar pengiriman uang melalui salary
crediting Bank BRI siswa Susta Taipan tanggal 19 Oktober
2016;
k)
2 (dua) lembar daftar pengiiriman uang melalui salary
crediting Bank BRI siswa Diktukbasus Babinsa TA. 2016
tanggal 24 Oktober 2016;
l)
1 (satu) lembar gambar foto mobil Nissan Grand Livina
Nopol DK-1904-FG warna hitam dari arah depan dan dari
arah samping;
Dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam
pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Penasehat Hukum
berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer memohon
agar Majelis Hakim menolak Pledooi / Pembelaan Terdakwa.
4. Duplik
Penasehat
Hukum
Terdakwa
yang
pokoknyamenyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap
Pembelaannya.

pada
pada

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah telah
merugikan kesatuan, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum
yang seringan-ringannya, dan Terdakwa ingin tetap berdinas sebagai
militer.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Kapten Chk Farid
Iskandar, S.H., M.H. NRP.11060001420579; 2. Kapten Chk Ahmad
Farid, S.H. NRP.11080134570185; 3.Lettu Chk Dance Khristof
Bayak, S.H. NRP.21960149101074; dan 4. Lettu Chk Sri Hartata,
S.H. NRP.21990155910378;berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/275/XII/2016 tanggal 07Desember 2016
dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat
Hukum tanggal 07Desember 2016.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Oktober
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2016 dan pada tanggal 18 Oktober 2016, atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2016, bertempat di Kantor BRI Cabang Tabanan di
Tabanan, kemudian di rumah Terdakwa di asrama Rindam
IX/Udayana Kediri Tabanan dan di kantor BFI Finance Indonesia Tbk
Cabang Denpasar di Denpasar setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan”,
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2008
mengikuti Pendidikan Kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam
IX/Udayana. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan
pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Tabak TP Ru 1 Ton I Kidemlat di Rindam
IX/Udayana dengan Pangkat Praka NRP 31060415060985.
2.
Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan sebagai staf Dik
di bagian Mindik Rindam IX/Udayana, sebagai operator komputer
serta mengurus pertanggungjawaban keuangan (wabku) uang harian
maupun Biaya Perjalanan Dinas (BPD) mantan siswa, dalam
tugasnya tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Mayor Inf.
Suwata (Saksi-1) selaku Kasi Mindik.
3.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2016 ketika
Terdakwa dan istrinya Sdri. Novita (Saksi-5) sedang berada di
rumahnya di Asrama Rindam IX/Udayana, Saksi-5 bertanya kepada
Terdakwa “Pak ini orang BFI nanya kapan bayar angsurannya?”
merasa khawatir mobil tersebut akan diambil oleh pihak BFI Finance
kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk menggunakan uang
harian mantan siswa Diktukbasus babinsa untuk membayar
tunggakan angsuran mobil tersebut, kemudian Terdakwa berkata
“Nanti tanggal 18 Oktober 2016” lalu Saksi-5 bertanya “uang dari
mana kita kan tidak punya uang?” dan dijawab oleh Terdakwa “Nanti
ada kok tanggal 18”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-5
tidak bertanya lagi.
4.
Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul
09.30 Wita Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mendampingi
Sertu Sumarji (Saksi-2) pergi ke Bank BRI cabang Tabanan untuk
menyetor uang harian maupun uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa yang berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang sebesar
Rp. 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
dan uang mantan siswa Susta Taipan TA. 2016 sebanyak 20 (dua
puluh) orang sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.
78.950.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah). Uang tersebut akan disetor terlebih dahulu ke rekening titipan
Rindam IX/Udayana dengan nomor rekening 012401000509995 yang
selanjutnya akan ditransfer ke masing-masing rekening para mantan
siswa. Uang tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan
Terdakwa bertugas membawa data rekening para mantan siswa,
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selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan.
5.
Bahwa setelah tiba di Bank BRI Cabang Tabanan Terdakwa
menulis slip penyetoran dengan Nomor Rekening 012401000509995
dengan tujuan Rekening Titipan Rindam IX/Udayana. Setelah
menulis slip setoran selanjutnya Terdakwa memberikan slip setoran
tersebut kepada Saksi-2 untuk dicek ulang, setelah benar kemudian
Terdakwa menyerahkan slip setoran tersebut ke petugas Bank
berikut dengan uang sebesar Rp. 78.950.000,- (tujuh puluh delapan
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut
disetorkan kemudian Terdakwa menyerahkan data rekening para
mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan para mantan siswa Susta
Taipan TA. 2016 kepada Sdri. Ni Made Lely Meiriani (Saksi-3) yang
bertugas sebagai Petugas Dana Jasa (DJS) untuk dilakukan
pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa
nomor rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah
sedangkan untuk uang BPD mantan siswa Susta Taipan TA. 2016
sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) telah berhasil ditransfer. Selanjutnya Terdakwa meminta
Saksi-3 untuk menunda mentransfer ke rekening mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, kemudian Terdakwa dan saksi-2 kembali ke
kantor Rindam IX/Udayana.
6.
Bahwa setelah sampai di Kantor Rindam IX/Udayana sekira
pukul 12.10 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan
singkat ( SMS) yang pada saat itu sedang berada di Pulaki.
Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 bahwa masih ada rekening
mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, kemudian Saksi-1
memberikan petunjuk agar rekening yang salah diperbaiki dulu dan
untuk rekening yang sudah benar agar uangnya langsung ditransfer.
Setelah mendapat petunjuk dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa
memperbaiki data-data rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa
yang salah.
7.
Bahwa setelah selesai memperbaiki data rekening siswa,
kemudian sekira pukul 12.30 wita Terdakwa pergi lagi ke bank BRI
Cabang Tabanan untuk menyerahkan data rekening siswa yang telah
diperbaiki. Setelah sampai di Bank kemudian Terdakwa
menyerahkan data rekening siswa yang telah diperbaiki kepada
Saksi-3, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata masih
ada beberapa rekening mantan siswa yang salah sehingga uangnya
belum bisa ditransfer, kemudian Terdakwa berkata “Bu, ini kan
masih ada yang salah nomor rekeningnya, untuk uang hariannya
saya tarik kembali” kemudian Saksi-3 bertanya “kenapa ditarik
uangnya?” Terdakwa menjawab “karena tidak ada kecocokan” saat
itu Saksi-3 belum memenuhi keinginan Terdakwa untuk menarik uang
mmantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga
puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa berusaha
meyakinkan Saksi-3 agar menyetujui penarikan uang tersebut,
dengan mengaku kalau Terdakwa adalah Bendahara Staf Mindik
Rindam IX/Udayana dan Terdakwa mengatakan bahwa menarik uang
tersebut atas perintah atasannya untuk mempermudah pembuatan
laporan kesatuan. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-3
percaya selanjutnya Terdakwa diminta untuk menandatangani slip
bukti penarikan dari pihak Bank BRI atas nama Terdakwa yang
dilengkapi dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian
slip penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan Bank, setelah
mendapat persetujuan kemudian Terdakwa mengajukan slip
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penarikan tersebut ke bagian teller untuk proses pencairan dana dan
setelah proses selesai, uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh
satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Setelah
mendapatkan uang tersebut Terdakwa lalu pergi meninggalkan bank.
8.
Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016
sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali datang ke Bank BRI
Cabang Tabanan dan menemui Saksi-3, saat itu Terdakwa
mengatakan “Bu, untuk uang BPD yang sebesar Rp. 37.300.000,(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) saya tarik lagi ya Bu”
kemudian Saksi-3 bertanya “Kenapa uangnya ditarik lagi kemarin kan
sudah ditarik” lalu Terdakwa menjawab “Karena ada yang salah
jumlahnya” kemudian Saksi-3 mengatakan “Tidak usah ditarik bapak
datanya diperbaiki dahulu agar uangnya dititip disini dulu” kemudian
dijawab oleh Terdakwa “Ditarik aja Bu” namun Saksi-3 tetap
menahan uang tersebut. Untuk meyakinkan Saksi-3, Terdakwa
mengatakan “Ini kan masih ada kesalahan nanti setelah saya perbaiki
saya setor lagi uangnya” lalu Saksi-3 menjawab “Baiklah pak ini
kemauan Bapak setelah ini saya buatkan administrasinya dulu”
kemudian setelah proses administrasinya selesai uang sebesar Rp.
37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa
lalu pergi meninggalkan Bank.
9.
Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira
pukul 10.00 Wita Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2
bahwa uang sebesar Rp. 78.950.000,- (tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa
transfer ke masing-masing rekening mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016, kecuali 2 (dua)
orang mantan siswa yang belum berhasil ditransfer yaitu Serda Okto
Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar dengan jumlah uang
sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) sehingga sisa uang Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) tersebut masih disimpan Terdakwa di
rumahnya.
10. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul
14.15 Wita Saksi-1 kembali dari Pulaki dan memerintahkan Saksi-2
melalui telpon untuk mengambil uang BPD milik mantan siswa Serda
Okto Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar dengan jumlah uang
sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa
dan meminta uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan
uangnya kepada saksi-2 dengan disertai data rekening dari 2 (dua)
orang mantan siswa tersebut. Kemudian sekira pukul 14.45 Wita
Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendapat telepon serta beberapa
SMS dari para mantan siswa kalau uang BPD belum mereka terima.
Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan untuk mentransfer uang BPD milik mantan siswa
Serda Okto Bernadus Uly sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dan Serda Nyoman Lancar sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah). Saat berada di Bank, petugas bank
menyampaikan bahwa Terdakwa telah menarik kembali uang
sebesar Rp. 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) dengan 2 (dua) kali penarikan masing-masing penarikan
pertama tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga
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puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua tanggal 18
Oktober 2016 sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga
ratus ribu rupiah).
12. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 20
Oktober 2016 sekira pukul 15.15 Wita Saksi-1 menelpon dan
memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk datang ke Bank BRI
Cabang Tabanan, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di
Bank, selanjutnya Saksi-1 bertanya “Bud, kenapa uang BPD siswa
belum ditransfer, tapi malah ditarik kembali, sedangkan laporanmu
sudah ditransfer” saat itu Terdakwa mengakui memang benar telah
menarik uang tersebut dan uangnya disimpan di rumahnya.
Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke rumah
Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana, setelah sampai di asrama
Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke rumah sedangkan Saksi-1
menunggu di Pos Proovost , beberapa saat kemudian Terdakwa dan
Saksi-2 keluar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing,
saat melintas di depan pos provoost Saksi-1 menghentikan dan
menanyakan hendak pergi kemana kemudian Saksi-2 menyampaikan
kalau uang BPD mantan siswa yang telah ditarik oleh Terdakwa
disimpan di rumah orang tuanya di Denpasar, selanjutnya setelah
dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa ternyata
uangnya tidak ada. Terdakwa berbohong dengan mengatakan kalau
uang tersebut disimpan di rumah orang tuanya, hal tersebut
dilakukan agar ketika orang tua Terdakwa mengetahui anaknya
sedang mendapat masalah maka orang tuanya akan ikut membantu,
namun ternyata orang tua Terdakwa tidak memiliki uang sehingga
tidak bisa membantu.
13. Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian Saksi-1
melaporkan kepada Letkol Inf Kusdiro selaku Kabag Dik, selanjutnya
Letkol Inf Kusdiro memanggil Terdakwa dan Sdri. Shinta Novita
(Saksi-5) untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan
diketahui bahwa uang harian dan BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa tarik tersebut Terdakwa
setorkan ke rekening Bank BNI miliknya kemudian Terdakwa
gunakan antara lain untuk :
Pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2016Terdakwa bermain judi online sebesar Rp.51.816.500,(lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri
Tabanan;
Sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan
untuk membeli pulsa dan bensin;
Pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke
rekening suami Sdri. Ni Made Suwitri (Saksi-4) melalui kartu ATM
BNI milik Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar
Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa membayar angsuran
mobil Nissan Grand Livina selama 3 (tiga) bulan sebesar
Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus
rupiah) bertempat di kantor BFI Finance Indonesia Tbk Cabang
Denpasar;
Sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan
keluarga;
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa
dimintai pertanggungjawaban dengan membuat Surat Pernyataan
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tertanggal 20 Oktober 2016 tentang kesanggupan untuk
mengembalikan uang sebesar Rp.67.325.000,-(Enam puluh tujuh juta
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan batas waktu sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2016. Pada tanggal 23 Oktober 2016
Saksi-5 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah) kepada Saksi-1 sedangkan untuk kekurangan
pembayaran uang BPD mantan siswa Saksi-1 menanggulanginya
dengan cara meminjam uang modal usaha milik istrinya sebesar
Rp.40.325.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah), meminjam dari anggota Pelda Ketut Suarningsih sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan meminjam pada Saksi-2
sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang total berjumlah
Rp.57.325.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 uang
tersebut Saksi-1 transfer ke masing-masing rekening mantan siswa
Diktukbasus Babinsa.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa untuk kepentingan
pribadinya, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu
karena uang tersebut diperuntukkan bagi para mantan siswa yang
telah selesai melaksanakan pendidikan.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober dua ribu
enam belas, kemudian pada tanggal delapan belas bulan Oktober
2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di
kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tabanan di Tabanan
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah
hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :
”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang”,
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2008
mengikuti Pendidikan Kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam
IX/Udayana. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan
pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Tabak TP Ru 1 Ton I Kidemlat di Rindam
IX/Udayana dengan Pangkat Praka NRP 31060415060985.
2.
Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan sebagai staf Dik
di bagian Mindik Rindam IX/Udayana, sebagai operator komputer
serta mengurus pertanggungjawaban keuangan (wabku) uang harian
maupun Biaya Perjalanan Dinas (BPD) mantan siswa, dalam
tugasnya tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Mayor Inf.
Suwata (Saksi-1) selaku Kasi Mindik.
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3.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2016 ketika
Terdakwa dan istrinya Sdri. Novita (Saksi-5) sedang berada di
rumahnya di Asrama Rindam IX/Udayana, Saksi-5 bertanya kepada
Terdakwa “Pak ini orang BFI nanya kapan bayar angsurannya?”
merasa khawatir mobil tersebut akan diambil oleh pihak BFI Finance
kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk menggunakan uang
harian mantan siswa Diktukbasus babinsa untuk membayar
tunggakan angsuran mobil tersebut, kemudian Terdakwa berkata
“Nanti tanggal 18 Oktober 2016” lalu Saksi-5 bertanya “uang dari
mana kita kan tidak punya uang?” dan dijawab oleh Terdakwa “Nanti
ada kok tanggal 18”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-5
tidak bertanya lagi.
4.
Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul
09.30 Wita Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mendampingi
Sertu Sumarji (Saksi-2) pergi ke Bank BRI cabang Tabanan untuk
menyetor uang harian maupun uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa yang berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
dan uang mantan siswa Susta Taipan TA. 2016 sebanyak 20 (dua
puluh) orang sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya berjumlah sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah). Uang tersebut akan disetor terlebih dahulu ke rekening
titipan
Rindam
IX/Udayana
dengan
nomor
rekening
012401000509995 yang selanjutnya akan ditransfer ke masingmasing rekening para mantan siswa. Uang tersebut diserahkan
Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Terdakwa bertugas membawa data
rekening para mantan siswa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2
bersama-sama pergi ke Bank BRI Cabang Tabanan.
5.
Bahwa setelah tiba di Bank BRI Cabang Tabanan Terdakwa
menulis slip penyetoran dengan Nomor Rekening 012401000509995
dengan tujuan Rekening Titipan Rindam IX/Udayana. Setelah
menulis slip setoran selanjutnya Terdakwa memberikan slip setoran
tersebut kepada Saksi-2 untuk dicek ulang, setelah benar kemudian
Terdakwa menyerahkan slip setoran tersebut ke petugas Bank
berikut dengan uang sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut
disetorkan kemudian Terdakwa menyerahkan data rekening para
mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan para mantan siswa Susta
Taipan TA. 2016 kepada Sdri. Ni Made Lely Meiriani (Saksi-3) yang
bertugas sebagai Petugas Dana Jasa (DJS) untuk dilakukan
pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa
nomor rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah
sedangkan untuk uang BPD mantan siswa Susta Taipan TA. 2016
sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) telah berhasil ditransfer. Selanjutnya Terdakwa meminta
Saksi-3 untuk menunda mentransfer ke rekening mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, kemudian Terdakwa dan saksi-2 kembali ke
kantor Rindam IX/Udayana.
6.
Bahwa setelah sampai di Kantor Rindam IX/Udayana sekira
pukul 12.10 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan
singkat (SMS) yang pada saat itu sedang berada di Pulaki. Terdakwa
melaporkan kepada Saksi-1 bahwa masih ada rekening mantan
siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, kemudian Saksi-1
memberikan petunjuk agar rekening yang salah diperbaiki dulu dan
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untuk rekening yang sudah benar agar uangnya langsung ditransfer.
Setelah mendapat petunjuk dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa
memperbaiki data-data rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa
yang salah.
7.
Bahwa setelah selesai memperbaiki data rekening siswa,
kemudian sekira pukul 12.30 wita Terdakwa pergi lagi ke bank BRI
Cabang Tabanan untuk menyerahkan data rekening siswa yang telah
diperbaiki. Setelah sampai di Bank kemudian Terdakwa
menyerahkan data rekening siswa yang telah diperbaiki kepada
Saksi-3, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata masih
ada beberapa rekening mantan siswa yang salah sehingga uangnya
belum bisa ditransfer, kemudian Terdakwa berkata “Bu, ini kan
masih ada yang salah nomor rekeningnya, untuk uang hariannya
saya tarik kembali” kemudian Saksi-3 bertanya “kenapa ditarik
uangnya?” Terdakwa menjawab “karena tidak ada kecocokan” saat
itu Saksi-3 belum memenuhi keinginan Terdakwa untuk menarik uang
mmantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.31.300.000,-(tiga
puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa berusaha
meyakinkan Saksi-3 agar menyetujui penarikan uang tersebut,
dengan mengaku kalau Terdakwa adalah Bendahara Staf Mindik
Rindam IX/Udayana dan Terdakwa mengatakan bahwa menarik uang
tersebut atas perintah atasannya untuk mempermudah pembuatan
laporan kesatuan. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-3
percaya selanjutnya Terdakwa diminta untuk menandatangani slip
bukti penarikan dari pihak Bank BRI atas nama Terdakwa yang
dilengkapi dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian
slip penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan Bank, setelah
mendapat persetujuan kemudian Terdakwa mengajukan slip
penarikan tersebut ke bagian teller untuk proses pencairan dana dan
setelah proses selesai, uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh
satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Setelah
mendapatkan uang tersebut Terdakwa lalu pergi meninggalkan bank.
8.
Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016
sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali datang ke Bank BRI
Cabang Tabanan dan menemui Saksi-3, saat itu Terdakwa
mengatakan “Bu, untuk uang BPD yang sebesar Rp.37.300.000,-(tiga
puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) saya tarik lagi ya Bu”
kemudian Saksi-3 bertanya “Kenapa uangnya ditarik lagi kemarin
kan sudah ditarik” lalu Terdakwa menjawab “Karena ada yang salah
jumlahnya” kemudian Saksi-3 mengatakan “Tidak usah ditarik bapak
datanya diperbaiki dahulu agar uangnya dititip disini dulu” kemudian
dijawab oleh Terdakwa “Ditarik aja Bu” namun Saksi-3 tetap
menahan uang tersebut. Untuk meyakinkan Saksi-3, Terdakwa
mengatakan “Ini kan masih ada kesalahan nanti setelah saya perbaiki
saya setor lagi uangnya” lalu Saksi-3 menjawab “Baiklah pak ini
kemauan Bapak setelah ini saya buatkan administrasinya dulu”
kemudian setelah proses administrasinya selesai uang sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut
Terdakwa lalu pergi meninggalkan Bank.
9.
Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira
pukul 10.00 Wita Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2
bahwa uang sebesar Rp. 78.950.000,- (tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa
transfer ke masing-masing rekening mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016, kecuali 2 (dua)
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orang mantan siswa yang belum berhasil ditransfer yaitu Serda Okto
Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar dengan jumlah uang
sebesar Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) sehingga sisa uang Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) tersebut masih disimpan Terdakwa di
rumahnya.
10. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul
14.15 Wita Saksi-1 kembali dari Pulaki dan memerintahkan Saksi-2
melalui telpon untuk mengambil uang BPD milik mantan siswa Serda
Okto Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar dengan jumlah uang
sebesar Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa
dan meminta uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan
uangnya kepada saksi-2 dengan disertai data rekening dari 2 (dua)
orang mantan siswa tersebut. Kemudian sekira pukul 14.45 Wita
Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendapat telepon serta beberapa
SMS dari para mantan siswa kalau uang BPD belum mereka terima.
Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan untuk mentransfer uang BPD milik mantan siswa
Serda Okto Bernadus Uly sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dan Serda Nyoman Lancar sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah). Saat berada di Bank, petugas bank
menyampaikan bahwa Terdakwa telah menarik kembali uang
sebesar Rp. 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) dengan 2 (dua) kali penarikan masing-masing penarikan
pertama tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga
puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua tanggal 18
Oktober 2016 sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga
ratus ribu rupiah).
12. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 20
Oktober 2016 sekira pukul 15.15 Wita Saksi-1 menelpon dan
memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk datang ke Bank BRI
Cabang Tabanan, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di
Bank, selanjutnya Saksi-1 bertanya “Bud, kenapa uang BPD siswa
belum ditransfer, tapi malah ditarik kembali, sedangkan laporanmu
sudah ditransfer” saat itu Terdakwa mengakui memang benar telah
menarik uang tersebut dan uangnya disimpan di rumahnya.
Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke rumah
Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana, setelah sampai di asrama
Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke rumah sedangkan Saksi-1
menunggu di Pos Proovost , beberapa saat kemudian Terdakwa dan
Saksi-2 keluar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing,
saat melintas di depan pos provoost Saksi-1 menghentikan dan
menanyakan hendak pergi kemana kemudian Saksi-2 menyampaikan
kalau uang BPD mantan siswa yang telah ditarik oleh Terdakwa
disimpan di rumah orang tuanya di Denpasar, selanjutnya setelah
dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa ternyata
uangnya tidak ada. Terdakwa berbohong dengan mengatakan kalau
uang tersebut disimpan di rumah orang tuanya, hal tersebut
dilakukan agar ketika orang tua Terdakwa mengetahui anaknya
sedang mendapat masalah maka orang tuanya akan ikut membantu,
namun ternyata orang tua Terdakwa tidak memiliki uang sehingga
tidak bisa membantu.
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13. Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian Saksi-1
melaporkan kepada Letkol Inf Kusdiro selaku Kabag Dik, selanjutnya
Letkol Inf Kusdiro memanggil Terdakwa dan Sdri. Shinta Novita
(Saksi-5) untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan
diketahui bahwa uang harian dan BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesar Rp. 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa tarik tersebut Terdakwa
setorkan ke rekening Bank BNI miliknya kemudian Terdakwa
gunakan antara lain untuk :
Pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2016Terdakwa bermain judi online sebesar Rp. 51.816.500,(lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)
bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri
Tabanan.
Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan
untuk membeli pulsa dan bensin.
Pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mentransfer ke
rekening suami Sdri. Ni Made Suwitri (Saksi-4) melalui kartu ATM
BNI milik Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa membayar angsuran
mobil Nissan Grand Livina selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.
12.508.500,- (dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus
rupiah) bertempat di kantor BFI Finance Indonesia Tbk Cabang
Denpasar.
Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk
keperluan keluarga.
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa
dimintai pertanggungjawaban dengan membuat Surat Pernyataan
tertanggal 20 Oktober 2016 tentang kesanggupan untuk
mengembalikan uang sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan batas waktu sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2016. Pada tanggal 23 Oktober 2016
Saksi-5 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah) kepada Saksi-1 sedangkan untuk kekurangan
pembayaran uang BPD mantan siswa Saksi-1 menanggulanginya
dengan cara meminjam uang modal usaha milik istrinya sebesar
Rp.40.325.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah), meminjam dari anggota Pelda Ketut Suarningsih sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminjam pada Saksi-2
sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang total berjumlah Rp.
57.325.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 uang
tersebut Saksi-1 transfer ke masing-masing rekening mantan siswa
Diktukbasus Babinsa.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan
2 sebagai rekan kerja Terdakwa merasa dirugikan karena
bertanggungjawab untuk menggantikan uang BPD mantan
Diktukbasus Babinsa yang telah digunakan Terdakwa
kepentingan pribadinya.

Saksiharus
siswa
untuk

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam :
Pertama : Pasal 372 KUHP
Atau
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Kedua : Pasal 378KUHP
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan
sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam
dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan
dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak
keberatan atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, namun
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap
Dakwaan Oditur Militer, karena menurut Penasehat Hukum Dakwaan
Oditur Militer tersebut kabur, dengan alasan-alasan yang intinya
sebagai berikut:
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak merumuskan unsurunsur dari delik yang didakwakan pada Terdakwa, yaitu Pasal 372
KUHP dan atau Pasal 378 KUHP, dimana perbuatan pidana yang
ada dalam Pasal 372 KUHP dengan Pasal 378 KUHP itu berbeda,
yang mana Dakwaan Oditur Militer menggunakan bentuk dakwaan
alternative.
Bahwa di dalam uraian Dakwaan Oditur Militer, di mana
Terdakwa didakwa Pasal 372 KUHP dengan uraian mulai dari poin A
sampai dengan poin O sama persis (copy paste) dengan dakwaan
Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dakwaan Pasal 378 KUHP,
yaitu poin A sampai dengan poin O.
Oditur Militer tidak memperhatikan jika unsur delik yang satu
dengan delik yang lain dalam dakwaan adalah berbeda. Artinya
uraian dakwaan kedua tidak boleh hanya menunjuk pada uraian
dakwaan sebelumnya (dakwaan pertama), karena unsur-unsurnya
berbeda. Hal itu berarti Oditur Militer tidak mampu menguraikan
dakwaan secara jelas.
Oleh karena itu Penasehat Hukum
berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas,
dan lengkap sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal
143 ayat (2) huruf b KUHAP.
Apabila surat dakwaan itu tidak cermat, berarti surat dakwaan
tersebut tidak jelas. Demikian juga halnya apabila surat dakwaan
tidak jelas sudah dapat dipastikan bahwa surat dakwaan tersebut
tidak lengkap. Oleh karena surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas,
dan tidak lengkap, maka surat dakwaan tersebut menjadi kabur
(obscuur libel), sehingga meneurut ketentuan Pasal 143 ayat (3)
KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hokum.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan :
a. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima Eksepsi / Nota
keberatan Penasehat Hukum;
b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/I/2016
tanggal 10 Januari 2017 yang dibacakan tanggal 01 Februari 2017
batal demi hokum;

Menimbang

: Bahwa terhadap Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan tertulis yang
dibacakan Oditur Militer di depan persidangan tanggal 08 Februari
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2017, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Surat
Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/I/2017 tanggal 10 Januari
2017 telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 130
khususnya ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan Pasal
130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut telah dipenuhi
semuanya dalam surat dakwaan yang disusun Oditur Militer.
Berdasarkan uraian tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa
alasan atau dasar eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum
Terdakwa tidak sesuai dengan maksud ketentuan undang-undang.
Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Miliiter
III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan
selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer III-14
Denpasar menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan
melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.
Menimbang: Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi
Penasehat Hukum Terdakwa, dan Tanggapan Oditur Militer atas
EksepsiPenasehat Hukum tersebut di atas, dan juga setelah
memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan
surat dakwaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai
berikut :
Bahwaterhadap keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan
bahwa Dakwaan Oditur Militer Kabur (Obscuur Libel) karena dalam
dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dengan
uraian mulai dari poin A sampai dengan poin O sama persis (copy
paste) dengan dakwaan Pasal 378 KUHP, yaitu poin A sampai
dengan poin O, sehingga Oditur Militer tidak mampu menguraikan
dakwaan secara jelas, yang berakibat surat dakwaan Oditur Militer
tidak cermat, jelas, dan lengkap, Majelis Hakim berpendapat sebagai
berikut :
- Bahwa dalam Pasal 130 ayat (2) Undang Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa Surat
Dakwaan Oditur Militer harus diberi tanggal dan ditanda-tangani,
serta berisi: a. tentang uraian identitas Terdakwa, dan b. mengenai
uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah batal demi
hukum.
- Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2)
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dianggap obscure libeli (kabur) atau confuse (membingungkan) atau
misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk
melakukan pembelaan diri.
- Walaupun konsekuensi dari dakwaan yang uraian faktanya tidak
cermat, jelas, dan lengkap adalah batal demi hukum, namun ternyata
undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian
“uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap” dalam surat dakwaan.
Oleh karena itu pengertian secara cermat, jelas, dan lengkap tersebut
harus dicari dengan menafsirkan pengertian kata tersebut sesuai tata
cara penafsiran yang sistematis, yaitu setelah dicari dalam
penjelasan undang-undang tidak ada, maka dicari dalam
yurisprudensi-yurisprudensi maupun dalam doktrin yang ditulis para
ahli berkaitan dengan hal tersebut.
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- Menurut Harun M. Husein dalam bukunya: SURAT DAKWAAN,
Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya”, yang telah
dikutip dalam buku: PEDOMAN PEMBUATAN DAKWAAN yang
dikeluarkan Kejaksaan Agung RI, dan dipedomani oleh Oditurat
Jenderal TNI, yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian
Jaksa (Oditur) dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang
didasarkan kepada UU yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak
terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan
batalnya Surat Dakwaan atau Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan,
yaitu antara lain:
a. Apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat;
b. Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;
c. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;
d. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem.
- Sedang yang dimaksud “jelas” adalah penuntut umum harus
mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus
memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukan
Terdakwa).
- Yang dimaksud “lengkap” adalah uraian surat dakwaan harus
mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang secara
lengkap.
- Menurut
Yahya
Harahap
dalam
buku
“Pembahasan
Permasalahan dan penerapan KUHAP” hlm.132 s/d 133, dikatakan
bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan
lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Artinya, Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan
jelas, yaitu :
- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang
didakwakan harus cermat disebut satu persatu;
- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas “cara” tindak pidana
dilakukan, karena surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana
cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dianggap sangat merugikan
kepentingan Terdakwa untuk membela diri. Idealnya dijelaskan
secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut
cukup garis besarnya saja, yaitu asalkan dari uraian itu terang dan
jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana tersebut
dilakukan secara utuh.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14Denpasar Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10 Januari 2017,
Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:
Dakwaan Alternatif Pertama, Pasal372 KUHP;atau Dakwaan
Alternatif Kedua, Pasal 378 KUHP.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, kemudian dikaitkan dengan
Surat Dakwaan Oditur Militerpada Oditurat Militer III-14Denpasar
Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa mengenai uraian identitas Terdakwa,
dan mengenai uraian fakta telah ditulis secara cermat, jelas, dan
lengkap, sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukanjuga telah ditulis secara lengkap.Dengan demikian dilihat
dari sisi uraian identitas dan uraian fakta, Majelis Hakim menilai surat
dakwaan telah cukup cermat, jelas, dan lengkap.
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- Kemudian mengenai penerapan ataupun penulisan pasaltindak
pidana yang didakwakan juga telah dituliskan secara jelas dan
lengkap oleh Oditur Militer.
- Selanjutnya dilihat dari sisi pertanggung-jawaban pidana,
Terdakwa sehat, normal, bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga
Terdakwa dapat dipertangggung-jawabkan secara pidana atas
perbuatan yang telah dilakukannya.
- Kemudian perkara tersebut juga belum kadaluarsa, dan perkara
tersebut juga belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam arti tidak nebis in idem.
- Sedangkan mengenai uraian fakta dalam Dakwaan Alternatif
Pertama yang sama persis dengan uraian fakta dalam Dakwaan
Alternatif Kedua, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak
dilarang oleh undang-undang, karena memang faktanya demikian.
Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini
berarti bahwa dengan fakta yang demikian Oditur Militer masih raguragu mengenai Pasal yang paling tepat dalam undang-undang yang
telah dilanggar oleh Terdakwa, dan itu akan terlihat lebih jelas setelah
dilakukan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer
mencantumkan juga pasal alternatif dalam surat dakwaan.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwaSurat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14Denpasar Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, telah
disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sehingga surat dakwaan
tersebut sah dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
Kemudian dengan mengingat ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan Pasal
145 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta Pasal 372 KUHP atau Pasal
378 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan,
Majelis Hakim memutuskan dengan menetapkan sebagai berrikut :
1. Menolak Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14 Denpasar Nomor:Sdak/03/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undangundang.
3. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-14Denpasar melanjutkan
persidangan
perkara
TerdakwaPraka
Budiono
NRP.31060415060985.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I

: Nama lengkap: NI MADE SUWITRI; Pangkat/NIP: PNS II/c /
197405191996032001; Jabatan:Turyan Kima Dodikjur;Kesatuan:
Rindam IX/Udayana;Tempat, tanggal lahir: Tabanan, 19 Mei 1974;
Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin:Perempuan;Agama:
Hindu; Tempat tinggal: Banjar Sanggulan BTN Puskopad III, Desa
Jadi, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2010 karena
sama-sama berdinas di Rindam IX/Udayana, Saksi bertugas di Staf
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Setum Dodikjur, sedangkan Terdakwa di Staf Mindik Dodikjur, dan
Saksi tidakada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Rindam-IX/Udayana membawahi Dodikjur
(dipimpin Letkol), Dodik Bela Negara (dipimpin Letkol), Denma
Rindam (dipimpin Mayor), dan Kidemlat (dipimpin Kapten). Terdakwa
sebenarnya anggota Kidemlat, namun Terdakwa diperbantukan di
Staf Mindik Dodikjur bagian antar surat.
3. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa meminjam uang kepada
Saksi dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.200.000,-(dua ratus
ribu rupiah), Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah), dengan alasan untuk membeli susu anaknya.
Pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak dikenai
bunga dan tanpa jaminan karena pengembalian utang Terdakwa
selalu tepat waktu, dan hanya kadang-kadang Saksi diberi uang lebih
sebagai ucapan terima kasih.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa meminjam uang
kepada Saksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
dengan alasan untuk modal usaha bisnis baju muslim isteri Terdakwa
dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Nissan
Livina X-Gear 1,5 A/T warna hitam metalikNopol DK-1904-FG atas
nama Ida Ayu Putu Widiyani, S.H., danuang pinjaman tersebut
langsung Saksi serahkan secara cash pada hari itu juga di rumah
Saksi di Banjar Sanggulan BTN Puskopad III, Desa Jadi, Kec. Kediri,
Kab. Tabanan, disertai kwitansi, dan disaksikan oleh suami Saksi
atas nama Ida Wayan Gede dan anak perempuan Terdakwa. Pada
waktu itu disepakati bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang
Saksi setelah mempunyai uang, dan selama Terdakwa belum bisa
mengembalikan uang pinjaman, mobil Nissan jaminan akan terus
digunakan oleh Saksi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2016Terdakwa mengembalikan sebagian
uang Saksi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan kemudian
pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa mengembalikan lagi
sebagian uang Saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu
rupiah),sehingga dari uang yang dipinjam Terdakwa sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah
mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi sebesar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar
Rp.17.500.000,- (tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) sampai
dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa, dan setiap kali Saksi
menagih, Terdakwa selalu mengatakan bahwa nanti akan dibayar.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 mobil Nissan Livina XGear 1,5 A/T warna hitam metalikNopol DK-1904-FG yang
dijaminkan Tedakwa pada Saksi telah ditarik oleh Plh. Kasi Pam
Rindam-IX/Udayana Mayor Inf Supriyadi Wibowo dengan alasan
Terdakwa
diduga
menggunakan
uang
Beaya
Dinas
Perjalananmantan Siswa Diktukbasus Babinsa TNI AD TA. 2016
untuk membayar angsuran mobil yang dijaminkan Terdakwa pada
Saksi tersebut.
Atas keterangan Saksi-I
membenarkan seluruhnya.
Saksi–II

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: SHINTA NOVITA; Pekerjaan: Karyawan Bank BPR
Sidho Artha Jl. Raya Sukowati, Gianyar; Tempat, tanggal lahir:
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Surabaya, 29 Nopember 1988; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis
kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.02 Asrama
Rindam IX/Udayana, Kediri,Kab. Tabanan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah
suami Saksi yang menikah pada tanggal 28 Februari 2012. Dari
pernikahannya dengan Terdakwa tersebut, sekarang Saksi dikaruniai
dua orang anak usia 4 tahun dan 2 tahun, dan sekarang Saksi
sedang hamil.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi bekerja di
Bank BCA dengan gaji sekira Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
Kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa yang saat itu gajinya
juga sekira Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
3. Bahwa pada mulanya gaji Saksi dan Terdakwa tersebut cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi. Namun setelah
Saksi melahirkan anak yang kedua, dan kemudian Saksi tidak lagi
bekerja di Bank BCA, gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup rumah tangga Saksi dan Terdakwa, sehingga waktu
itu Saksi sering dibantu oleh orang tua Saksi.
4. Bahwa untuk menutupi kekurangan gaji Terdakwa, Saksi lalu
mencoba usaha menjual baju muslim, dan kemudian mulai bulan
April 2015 Saksi bekerja di BPR Sidho Artha Jl. Raya Sukowati
Gianyar dengan gaji Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu
rupiah).
5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengajukan kredit
mobil Nissan Livina X-Gear tahun 2011 warna hitam metalikNopol
DK-1904-FG yang akan disewakan guna menambah penghasilan
Terdakwa, dengan angsuran sebesar Rp.3.631.000,-(tiga juta enam
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap bulan selama empat ttahun.
Angsuran mobil tersebut dibayar dari uang hasil penyewaan mobil
Livina X-Gear.
6. Bahwa oleh karena mobil Livina X-Gear No.Pol DK-1904-FG oleh
Terdakwa digadaikan kepada Sdri. Ni Made Suwitri sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sehingga mobil tersebut
tidak biisa menghasilkan uang sewa, maka mulai bulan Agustus 2016
angsuran mobil Livina X-Gear mulai tidak terbayar.
7. Bahwa pada awal Oktober 2016, ketika Terdakwa sedang tidak
berada di rumah, karyawan BFI tempat Terdakwa mengajukan kredit
mobil Livina X-Gear datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran
kredit mobil selama tiga bulan mulai bulan Agustus s/d Oktober 2016
yang belum dibayar.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2016 ketika
Terdakwa sudah pulang ke rumah, Saksi lalu bertanya kepada
Terdakwa tentang pembayaran angsuran mobil:”Pak, ini orang BFI
tadi datang menanyakan kapan bayar angsurannya”, yang dijawab
Terdakwa: ”Nanti, tanggal 18 Oktober 2016”, kemudian Saksi
bertanya lagi:”Uang darimana, kitakan tidak punya uang”, lalu
Terdakwa menjawab:”Nanti ada kok, tanggal 18”. Setelah mendengar
jawaban Terdakwa tersebut,Saksi lalu tidak bertanya lagi pada
Terdakwa.
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9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa
menjemput Saksi di tempat kerja Saksi di BPR Sadhu Arta Jl. Raya
Sukawati,Gianyar. Pada waktu itu Saksi melihat tingkah laku
Terdakwa seperti sedang ada masalah. Setelah Saksi dan Terdakwa
sampai di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke
Kantor Mindik Rindam IX/Udayana.
10. Bahwa setelah sampai di Kantor Mindik Rindam IX/Udayana
Saksi bertemu dengan Mayor Inf Suwata, Sertu Sumardi, Pelda Ketut
Suarningsih, dan Ibu Pelda Ketut Suarningsih, selanjutnya Mayor Inf
Suwata dan Ibu Pelda Ketut Suarningsih memberitahu Saksi kalau
Terdakwa telah mengambil uang Beaya Perjalanan Dinas
(BPD)mantan Siswa Diktukbasus Babinsa TNI AD TA. 2016
seluruhnya sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus
dua puluh lima ribu rupiah).
Beberapa saat kemmudian lalu
dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwaTerdakwa menarik
uang BPD mantan Siswa Diktukbasus Babinsa TNI AD TA. 2016
sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali penarikan dari rekening milik
Kantor Mindik Rindam IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan.
Pada waktu diperiksa Terdakwa mengaku uang tersebut digunakan
untuk pembayaran tunggakan angsuran mobil Livina X-Gear selama
3 (tiga) bulan sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus
delapan ribu lima ratus rupiah) ke PT BFI Finance Indonesia
Tbk,untuk mengangsur pinjaman uang ke Sdri. Ni Made Suwitri
sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk
keperluan keluarga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan
sisanyauntuk bermain Forex (Transaksi perdagangan mata uang
asing) dan judi on line. Setelah selesai pemeriksaan, kemudian
Saksi dan Terdakwa membuat dan menandatanganiSurat
Pernyataan tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang
sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah). Setelah selesai pemeriksaan Saksi kembali pulang
ke rumah Saksi, sedangkan Terdakwadiamankan di ruang tahanan
Rindam IX/Udayana.
12. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Saksi kembali ke Kantor
Rindam IX/Udayana untuk mengembalikan sebagian uang yang telah
Terdakwa ambil. Pada waktu itu Saksi baru bisa mengembalikan
uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah).Uang tersebut Saksi dapat dari meminta bantuan kepada Ibu
kandung Saksi. Dan saat Saksi berada di Kantor Rindam
IX/Udayana, Saksi diberitahu oleh pihak Rindam IX/Udayana kalau
uang yang telah ditarik Terdakwa tersebut disimpan di dalam
rekening Bank BNI milik Terdakwa.
13. Bahwa Saksi menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut
melanggar hukum dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas
perbuatannya, namun Saksi berharap ada kebijaksanaan mengingat
anak Saksi masih kecil dan Saksi sedang hamil muda.
Atas
keterangan
Saksi-IItersebut
membenarkan seluruhnya.
Saksi –III

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: SUWATA;Pangkat/NRP: Mayor Inf/571916;
Jabatan:Kasi Mindik Sbagdik;Kesatuan: Rindam IX/Udayana;Tempat,
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tanggal lahir: Trenggalek, 13 Januari 1965; Kewarganegaraan:
Indonesia; Jenis kelamin:Laki-laki;Agama: Islam; Tempat tinggal:
Asrama Rindam IX/Udayana Jalan S. Parman H4 Kediri, Tabanan,
Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tahun 2010, namun
tidak begitu kenal karena saat itu Saksi bertugas di Baglat Opsdik
Rindam IX/Udy. Kemudian sejak Mei 2016 setelah Saksi menjabat
Kasimindik Bagdik, Saksi menjadi kenal lebih dekat dengan
Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa satu kantor di Bagdik Rindam
IX/Udy, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada bulan Desember 2015,secara administrasi Saksi
ditugaskan di Staf Mindik Rindam IX/Udayana dan sekira bulan Mei
2016 Saksi mulai bertugas di Staf Mindik Rindam IX/Udayana
bersama dengan Terdakwa.
3.
Bahwa sehari-hari Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kompi
Demlat Rindam IX/Udayana, kemudian selesai apel pagi Terdakwa
diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas di kantorStaf Mindik
Rindam IX/Udayana sebagai operator umum yang bertugas antara
lain mengetik pertanggungjawaban keuangan (Wabku), Ijazah, daftar
nilai siswa dan sertifikat.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul
15.00 Wita Saksi menerima cek dari Perwira Keuangan (Paku) Mayor
Cku Sri Agustini sebesar Rp.182.750.000,-(seratus delapan puluh
dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk BPD siswa
Susbasenban, Susbatih Muda, Susbabinsayang berjumlah 94
(sembilan puluh empat) siswa dengan besaran uang BPD masingmasing siswa berbeda-beda tergantung jarak asal kesatuannya.
5.
Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul
15.20 Wita Saksi mencairkan dana tersebut, dan selanjutnya oleh
karena BPD Susbasenban dan Susbatih Muda tersebut anggarannya
merupakan pinjaman dari Koperasi Rindam IX/Udayana, kemudian
uang sebesar Rp.103.800.000,-(seratus tiga juta delapan ratus ribu
rupiah) ditransfer ke Koperasi Rindam IX/Udayana, sedangkan
sisanya sebesar Rp.78.950.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan
ratus lima puluh rupiah) Saksi tarik secara tunai dan disimpan di
rumah Saksi.
6.
Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul
09.30 Wita, ketika Saksi berada di Kantor Rindam IX/Udayana, Saksi
memerintahkan anak buah Saksi di Simindik atas nama Sertu
Sumarji untuk mentransfer uang BPD Diktukbasus Babinsa dan
Susta Taipan ke Bank BRI Cabang Tabanan sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) ke rekening para mantan siswa dengan didampingi oleh
Terdakwa, karena Terdakwa yang mengetahui data-data dan nomor
rekening semua mantan siswa.
7.
Bahwa kemudianTerdakwa dan Sertu Sumarjipergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan untuk mentransfer uang mantan siswa sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) ke rekening titipan Rindam IX/Udayana dengan Nomor
Rekening 012401000509995 yang bukti transfernya ditandatangani
oleh Terdakwa. Beberapa waktu kemudian sekira pukul 12.10 Wita,
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ketika Saksi sedang mengurus tamu dari Kostrad dan Pusenif di
Dodik Pulaki, Saksi menerima pesan singkat (SMS) dari HP
Terdakwa yang melaporkan bahwa ada beberapa nomor rekening
mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah sehingga tidak bisa
ditransfer. Atas laporan Terdakwa tersebut Saksi lalu memerintahkan
Terdakwaagar mentransfer dulu uang ke mantan siswa yang nomor
rekeningnya sudah benar, sedangkan untuk mantan siswa yang
nomor rekeningnya masih salah agar diperbaiki dulu.
8.
Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016
Saksi menerima SMS dari HP Terdakwa yang melaporkan bahwa
beberapa nama mantan siswa atas nama Serda Zeferino, Serda Jose
Abdullah, Serda Bahran, Serda Jumadi telah berhasil ditransfer,
sedangkan mantan siswa atas nama Serda Okto Bernadus Uly dan
Serda Nyoman Lancar belum bisa ditransfer.
9.
Bahwa setelah kembali dari Dodik Pulaki,pada tanggal 20
Oktober 2016 Saksi mendapat kabar dari mantan siswa Diktukbasus
Babinsa atas nama Selmeneser Lalang P dari Alor yang mengatakan
bahwa uang yang ditransfer belum diterima. Saksi juga mendapat
telepon dan beberapa SMS dari mantan siswa Diktukbasus Babinsa
yang melaporkan bahwa uang BPD belum mereka terima.
10. Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 20
Oktober 2016 Saksipergi ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk
mengecek kebenaran informasi dari beberapa mantan siswa
Diktukbasus Babinsa tersebut, dan sekaligus Saksi juga mentransfer
uang BPD milik Serda Okto Bernadus Uly sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) danSerda Nyoman Lancar sebesar Rp.275.000,(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum bias ditransfer
oleh Terdakwa.
Setelah Saksi berada di Bank BRI Cabang
Tabanan,Petugas bank menyampaikan kalau uang yang sebelumnya
telah ditransfer oleh Terdakwa telah ditarik kembali oleh Terdakwa
sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) dengan 2 (dua) kali penarikan, masing-masing penarikan
pertama tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh
satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan penarikan kedua tanggal 18
Oktober 2016 sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus
ribu rupiah) dengan disertai kuitansi yang dikeluarkan oleh Bank BRI,
sedangkan sisanya sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer ke masing-masing rekening
mantan Siswa Susta Taipan.
11. Bahwa mengetahui kenyataan tersebut, Saksi lalu menelepon
dan memerintahkan Terdakwa dan Sertu Sumarjiagar segera datang
ke Bank BRI Cabang Tabanan. Kemudian setelah Terdakwa dan
Sertu Sumarjidating ke Bank BRI Cabang Tabanan, Saksi lalu
menanyakan kebenaran tentang informasi yang diberikan oleh
petugas bank bahwa Terdakwa telah menarik kembali uang milik
mantan siswa. Atas pertanyaan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui
bahwa memang benar Terdakwa telah menarik kembali uang
tersebut dan uangnyasaat itu katanya masih disimpan di rumah
Terdakwa.
12. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi
bersama dengan Terdakwa dan Sertu Sumarji pergi ke rumah
Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana. Setelah sampai di Asrama
Rindam IX/Udayana,Terdakwa dan Sertu Sumarji masuk ke dalam
rumah Terdakwa,sedangkan Saksi menunggu di Pos Provoost yang
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tidak jauh dari rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian Saksi
melihat Terdakwa dan Sertu Sumarji keluar dengan menggunakan
sepeda motor masing-masing,dan saat mereka melintas di depan
Pos Provoost, Saksi menghentikan mereka, lalu Saksibertanya
kepada mereka mau pergi kemana?, yang dijawab oleh Sertu Sumarji
bahwa uang BPD yang telah ditarik oleh Terdakwakatanya disimpan
di rumah orang tua Terdakwa di Denpasar.Namun setelah dilakukan
pengecekan di rumah orang tua Terdakwa di Denpasar, ternyata
uang yang dimaksud Terdakwa tidak ada.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Saksi datang
ke Bank BRI Cabang Tabanan lalu menanyakan kepada Kepala Bank
yang namanya Saksi tidak ingat lagi terkait tentang penarikan uang
sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) yang telah dilakukan olehTerdakwa. Atas pertanyaan Saksi
tersebut, Kepala Bank menyampaikan bahwa pada waktu melakukan
penarikan uang sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengaku kepada pihak
bank bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Staf Mindik Rindam
IX/Udayana, dan Terdakwa menarik uang tersebut atas perintah
Atasannya, sehingga petugas bank percaya dan menyetujui
penarikan uang tersebut.
14. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui kalau uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsasebesar Rp.68.600.000,-(enam
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan
untuk bermain Judi Forex, yaitu judi dengan nilai mata uang asing.
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi
melapor kepada Kabagdik Letkol Inf Kusdiro, dan selanjutnya Letkol
Inf Kusdiro memanggil Terdakwa dan istrinya atas nama Sdri. Sinta
Novita,dan memberi tahu kedua orang tua Terdakwa maupun Sdri.
Sinta Novitaagar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan
membuat Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk
mengembalikan uang sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Namun sampai batas waktu
yang telah ditentukan,Terdakwa baru bisa mengembalikan uang
sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
16. Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa, Saksi menanggulanginya
dengan cara meminjam uang modal usaha milik istri Saksi sebesar
Rp.40.325.000,-(empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah), meminjam dari anak buah Saksi atas nama Pelda Ketut
Suarningsih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan
meminjam pada Sertu Sumarji sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta
rupiah) hingga jumlah keselurahannya terkumpul dana sebesar
Rp.57.325.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah) yang kemudian Saksi transfer ke rekening masing-masing
mantan siswa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016.
17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berharap dalam melakukan
penarikan uang dari Bank BRI agar dilengkapi dengan Surat Perintah
Danrindam IX/Udayana dengan menggunakan slip dari satuan yang
disertai tanda tangan Kabag dan Kasi serta stempel Kesatuan dan
juga dilengkapi KTP yang berlaku milik Kabag dan Kasi.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.

tersebut

di

atas,

Terdakwa
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Saksi – IV

: Namalengkap: SUMARJI; Pangkat/NRP:Sertu/31970141720377;
Jabatan:Baur
Mindik
Sbagdik;Kesatuan:
Rindam
IX/Udayana;Tempat, tanggal lahir: Sragen, 15 Maret 1977;
Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin:Laki-laki;Agama: Islam;
Tempat tinggal: Asrama Rindam IX/Udayana Rt 5 Jalan Tendean
Kediri, Tabanan, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwapada tahun 2014
ketika Saksi baru berpindah dinas dari Hubdam IX/Udy ke Rindam
IX/Udy sebagai Turminlai Bagdik Rindam IX/Udy, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebagai Baturminlai, tugas dan tanggung jawab Saksi
sehari-hari secara kedinasan adalah menghimpun nilai para siswa,
menyiapkan bahan untuk sidang Wanhandik, pembuatan
ijazah/sertifikat, membuat Sprint pengembalian siswa, pengawas
ujian, dan melaksanakan tugas-tugas lain dari Kasimindik.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul
09.30 Wita Saksi diperintahkan oleh Kasi Mindik Mayor Inf Suwata
agarSaksi dengan dibantu Terdakwa untuk mentransfer uang Beaya
Perjalanan Dinas (BPD) mantan siswa Diktukbasus Babinsa TNI AD
Tahun 2016 yang belum diberikan sebanyak 94 (sembilan puluh
empat) orang mantan siswaseluruhnya sebesar Rp.68.600.000,(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan 20 (dua puluh)
orang mantan siswa Susta Taipan Tahun 2016 seluruhnya sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang
jumlah keseluruhannyasebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut
oleh Mayor Inf Suwatadiberikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan
Terdakwabersama-sama berangkat ke Bank BRI Cabang Tabanan.
4. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Tabanan pada sekira
pukul 10.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menulis di kertas Slip
Setoran dikirim ke nomor rekening atas nama Titipan Rindam
IX/Udayana, lalu Slip Setoran tersebut Saksi dan Terdakwa serahkan
ke Teller berikut uang tunai sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa setelah Petugas Teller selesai memasukkan uang ke
Rekening Titipan Rindam IX/Udayana, kemudian Saksi dan
Terdakwa diberi Slip Bukti Setoran, lalu Terdakwa menyerahkan data
rekening mantan siswa melalui Flashdisk kepada karyawan bank,
kemudian Terdakwa meminta karyawan bank tersebut untuk
mengecek nama dan nomor rekening mantan siswa tersebut. Setelah
data dalam Flashdisk diperiksa, ternyata ada beberapa data nomor
rekening mantan siswa yang salah. Sedangkan untuk uang BPD
Susta Taipan Tahun 2016 sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) telah berhasil ditransfer ke nomor
rekening masing-masing mantan siswa. Oleh karena masih ada data
rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, maka
pengiriman uang ke mantan siswa Diktukbasus ditunda sementara
karena datanya masih akan diperbaiki oleh Terdakwa,
danselanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali ke Rindam
IX/Udayana.
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6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Rindam
IX/Udayana, Terdakwalalu melaporkan masih adanya data nomor
rekening yang salah tersebut kepada Mayor Inf Suwata melalui pesan
singkat (SMS),kemudianMayor Inf Suwata memberikan petunjuk
kepada Terdakwa agar nomor rekening yang salah tersebut
diperbaiki, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali melakukan
kegiatan masing-masing. Setelah jam istirahat selesai, Saksi tidak
melihat lagi Terdakwa di kantor.
7. Bahwa pada besoknya hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016
sekira pukul 13.15 Wita Saksi menanyakan kepada Terdakwa
tentang penyelesaian nomor rekening mantan siswa yang salah
kemarin, yang dijawab Terdakwa bahwa datanya sudah diperbaiki
dan uang BPD mantan siswa telah Terdakwa transfer ke masingmasing rekening mantan siswa, dan hanya tinggal 2 (dua) orang
siswa yang belum selesai, yaitu Serda I Nyoman Lancar dan Serda
Okto Bernadus Oly. Terdakwa juga mengatakan kalau masalah
tersebut sudah Terdakwalaporkan kepada Mayor Inf Suwata, dan
Mayor Inf Suwata memberi petunjuk agarditransfer dulu uangnya ke
nomor rekening yang sudah benar, sedangkan dua orang lagi yang
rekeningnya masih salah menyusul.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul
14.30 Wita,Kasimindik Mayor Inf Suwata memerintahkan Saksi
melalui telepon agar mengambil uang BPD siswa sebesar
Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang
merupakan uang BPD 2 (dua) orang mantan siswa yang nomor
rekeningnya masih salah di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi pergi
ke rumah Terdakwa dan menyampaikan perintah Mayor Inf Suwata
tersebut bkepada Terdakwa,lalu kemudian Terdakwa menyerahkan
uang yang Saksi minta dengan disertai selembar kertas yang berisi
data 2 (dua) orang mantan siswa, dan selanjutnya pada sekira pukul
14.45 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mayor Inf
Suwata, dan kemudian Mayor Inf Suwatamentransfer uang tersebut
ke rekening 2 (dua) orang mantan siswa Serda I Nyoman Lancar dan
Serda Okto Bernadus Oly.
9. Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.15 Wita Mayor Inf Suwata
menelepon Saksi memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk datang
ke Bank BRI Cabang Tabanan. Setelah Saksi dan Tersangka sampai
di halaman depan kantor Bank BRI dan bertemu dengan Mayor Inf
Suwata, selanjutnya Mayor Inf Suwata bertanya kepada
Terdakwa:”Bud, kenapa uang BPD siswa belum ditransfer, tapi malah
ditarik kembali, sedangkan laporanmu sudah ditransfer?”.
10. Bahwa ternyata uang BPD 92 (sembilan puluh dua orang)
mantan siswa DiktukbasusBabinsa Tahun 2016 yang telah disetorkan
ke Rekening Titipan Rindam IX/Udayana tersebut oleh
Terdakwatelah ditarik kembali tanpa sepengetahuan Terdakwa
maupun Mayor Inf Suwata dengan dua kali penarikan,yaitu penarikan
pertama tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.13 Wita sebesar
Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan
penarikan kedua tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 13.01 Wita
sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah),
dan ketika melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Tabanan
tersebutTerdakwa mengaku sebagai Bendahara RindamIX/Udayana,
sehingga pihak Bank percaya dan menyetujui penarikan dana
tersebut.
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11. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui kalau uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut sebagian ditransfer ke
Rekening Bank BNI milik Terdakwa, dan sisanya digunakan untuk
bermain Judi Forex.
12. Bahwa kemudian untuk menutupi kekurangan pembayaran uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, Saksi menanggulanginya
dengan cara memberikan bantuan dana sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) yang Saksi peroleh dari uang tabungan Saksi dan
juga modal usaha kelontong milik istri Saksi, sedangkan sisanya
ditanggulangi oleh Mayor Inf Suwata.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ditipu
dan dirugikan, dan Saksi berharap agar Tersangka diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi – V

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: NI MADE LELY MEIRIANI; Pekerjaan:Karyawan
Bank BRI Cabang Tabanan;Tempat, tanggal lahir: Tabanan, 12 Mei
1978;
Kewarganegaraan:
Indonesia;
Jenis
kelamin:Perempuan;Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl. Yos Sudarso
No.16, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali.
Bahwa Saksi-V telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun Saksi-V tidak bisa hadir di persidangan dengan
alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31
Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan
Saksi-V di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara
Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi-V
menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak terlalu kenal, tetapi Saksi tahu dengan
Terdakwa sejak bulan Agustus 2016, karena Terdakwa sering datang
ke Bank BRI Cabang Tabanan tempat Saksi bekerja untuk
menyetorkan ataupun mentransfer uang Rindam IX/Udy, dan Saksi
tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwadi Bank BRI Cabang Tabanan, Saksi bertugas sebagai
Petugas Dana Jasa (DJS) dengan tugas dan tanggung jawabantara
lain menjalankan Salary Crediting yang cara kerjanya yaitu pertamatama Saksi menerima dana dari nasabah yang telah memiliki kerja
sama dengan pihak Bank BRI Cabang Tabanan untuk di setor ke
rekening titipan BRI, selanjutnya setelah data-data yang diberikan
semuanya benar dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang
mempunyai dana, baru kemudian Saksi mengirim dana-dana tersebut
ke masing-masing rekening penerima.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.30
Wita,Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumarji datang ke Bank BRI
Cabang Tabanan untuk menyetor uang Biaya Perjalanan Dinas
(BPD) dan Uang Harian Rindam IX/Udy seluruhnya sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) ke rekening titipan Rindam IX/Udy, dan selanjutnya
sekira pukul 10.37 Wita uang tersebut berhasil disetorkan ke rekening
titipan Rindam IX/Udy yang dilengkapi dengan bukti setoran dari
Bank BRI tertulis atas nama Budiono (Terdakwa).
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4. Bahwa setelah uang sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam
Rekening Titipan Rindam IX/Udy di BRI Tabanan, selanjutnya uang
tersebut akan disalurkan menjadi dua pos, yaitu yang pertama dana
sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) untuk uang BPD dan uang Harian Siswa Susta Taipan TA.
2016 dengan jumlah penerima sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan
yang kedua dana sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian dan uang BPD
Diktukbasus Babinsa TA. 2016 dengan jumlah penerima sebanyak 94
(sembilan puluh empat) orang.
5. Bahwa pada waktu itu uang untuk Siswa Susta Taipan TA. 2016
sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) telah disalurkan ke masing-masing rekening penerima pada
tanggal 17 Oktober 2016, sedangkan uang untuk BPD Diktukbasus
Babinsa TA. 2016 sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah) belum bisa dikirim, karena masih ada sekira
10 (sepuluh) data rekening penerima yang masih ada kesalahan.
6. Bahwa masih adanya kesalahan tersebut kemudian Saksi
sampaikan kepada Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa
mengatakan kalau Terdakwa akan memperbaikinya terlebih dahulu,
dan Terdakwa akan datang lagi ke Bank pada hari itu juga atau pada
esok hari setelah selesai memperbaiki data yang salah.Selanjutnya
Terdakwa dan Sdr. Sumarji pergi meninggalkan Bank.
7. Bahwa beberapa saat kemudian masih pada hari yang sama
sekira pukul 13.13 Wita, Terdakwa datang lagi ke Bank dengan
membawa data-data yang sudah diperbaiki, namun setelah dilakukan
pengecekan ternyata data-data rekening yang sudah diperbaiki
tersebut masih juga ada yang salah, lalukemudian hal tersebut Saksi
sampaikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan
kepada Saksi kalau uang harian sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh
satu juta tiga ratus ribu rupiah) agar pengirimannya ditunda sampai
menunggu data-datanya diperbaiki, kemudianSaksi menyarankan
kepada Terdakwa agar data-data nomor rekening yang sudah benar
ditransfer saja terlebih dahulu, baru kemudian data-data yang salah
menyusul, sambil menunggu proses perbaikan. Atas saran Saksi
tersebut
Terdakwa
menolaknya
dan
mengatakan
kalau
Terdakwaadalah bendahara, dan atas perintah atasannya Terdakwa
hendak menarik uang tersebut secara tunai dengan alasan masih
ada data yang dikoreksi serta untuk mempermudah pembuatan
laporan kesatuan.Atas alasan tersebut kemudian Saksi percaya dan
menyetujuinya.
8. Bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan penarikan uang
harian Siswa Diktukbasus Babinsa TA. 2016 sebesar Rp.
31.300.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut
yaitu pertama-tama Tersangka menandatangani bukti penarikan atas
nama Terdakwadengan bermaterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah)
kemudian bukti penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan Saksi,
setelah mendapat persetujuan kemudian Tersangka mengajukan Slip
Penarikan ke bagian teler untuk diproses pencairannya. Setelah
Terdakwa mendapatkan uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi
meninggalkan bank.
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 08.38 Wita
Terdakwa datang lagi ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk
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melakukan penarikan secara tunai uang BPD Siswa Diktukbasus
Babinsa TA.2016 sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga
ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah
ditarik Terdakwa sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi sebagai karyawan bank tidak pernah menerima
sesuatu, baik berupa benda maupun uang sebagai ucapan
terimakasih dari Terdakwa dalam melakukan pencairan uang
tersebut, karena hal tersebut dilarang oleh pihak Bank BRI.
Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam IX/Udayana,
Buleleng,
Bali.
Setelah
lulus
dilantik
dengan
Pangkat
PradaNRP.31060415060985, oleh karena saat Dik Sartaaif Terdakwa
sakit, maka Terdakwa diistirahatkan dan ditempatkan di RindamIX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik
Sartaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana. Setelah selesai Dik
sartaif, Terdakwa tetap berdinas di Rindam-IX/Udayana bertugas
sebagai Tabakpan Ton 1 Kidemlat Rindam IX/Udayana. Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan
pangkat Praka masih berdinas di Kidemlat Rindam IX/Udayana yang
diperbantukan di Staf Dik Bagmindik Rindam IX/Udayana.
2. Bahwa Terdakwa diperbantukan di Staf Dik Bagian Mindik
Rindam IX/Udayana sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
Pada waktu diperbantukan di Staf Mindik, tugas sehari-hari
Terdakwa adalah sebagai Operator Komputer untuk mengerjakan
memasukkan nilai, mengetik naskah ujian, mengeprint ijazah,
membuat dan memasukkan data rekening para siswa, membuat
laporan pembukaan dan penutupan pendidikan, mengerjakan bahan
sidang Wanhandik. Kemudian mulai bulan Julitahun 2016, oleh
karena Bendahara yang lama yang biasa mengerjakan Wabku
pindah satuan dan Bendahara yang baru (Sertu Eka) belum
menguasai masalah keuangan, Terdakwa oleh Kasimindik Mayor Inf
Suwata diberi tugas untuk mengurus Pertanggung-jawaban
Keuangan (Wabku) uang harian maupun beaya perjalanan dinas
siswa. Pada waktu itu semua Wabku yang mengerjakan Terdakwa,
sedangkan Bendahara yang baru tinggal tanda-tangan saja. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada
Kasimindik Rindam-IX/Udayana.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Suwata sejak bulan
Mei 2016 karena sama-sama berdinas di Rindam IX/Udayana, Mayor
Inf Suwata sebagai Kasi Mindik dan Terdakwa sebagai Staf Mindik.
Sedangkan dengan Sertu Sumarji Terdakwa kenal sejak tahun 2014
karena sama-sama berdinas di Staf Mindik Rindam IX/Udayana, dan
dengan PNS Suwitri Terdakwa kenal sejak tahun 2010 karena samasama berdinas di Rindam IX/Udayana, dan dengan Sdri. Ni Made
Lely Meiriani Terdakwa kenal sejak bulan Agustus 2016 karena
urusan pekerjaan, yaitu mentransfer dana kantor melalui Bank BRI
Cabang Tabanan namun tidak akrab.
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4. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD Terdakwamenerima penghasilan
(gaji dan renumerasi) setiap bulan sekira sebesarRp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tahun 2015
terdakwa meminjam uang ke BRI Tabanan sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar sekira
Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 12 tahun,
sehingga sejak itu Terdakwa mempunyai tanggunganhutang yang
setiap bulan dipotong dari gaji/penghasilan Terdakwa, yaitu: pinjaman
BRI sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
potongan Koperasi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
hutang Persit sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), arisan
Persit sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), potongan TWP
sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan terkadang
mengambil barang ke Koperasi kurang lebih sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang Terdakwa
terima setiap bulan sekira sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus
ribu rupiah). Kemudian penghasilan istri Terdakwa sebagai karyawan
BPR setiap bulan sekira sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),
sehingga jumlah sisa penghasilan bersih Terdakwa dan isterisetiap
bulannya sekira sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu
rupiah).
5. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa membeli secara kredit
mobil Nissan Livina X-Gear Tahun 2011 warna hitam metalik No.Pol.
DK-1904-FG melalui Perusahaan Leasing PT BFI Finance Indonesia
Tbk, dengan membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,-(tiga
puluh juta rupiah), angsuran sebesar Rp.3.630.691,-(tiga juta enam
ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap
bulan selama 4 (empat) tahun TMT April 2016. Untuk membayar
angsuran mobil tersebut, Terdakwa dibantu oleh mertua Terdakwa
sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan
kekurangannya Terdakwa ambilkan dari uang hasil penyewaan mobil
tersebut. Terdakwa menyewakan mobil Grand Livina yyang dibeli
secara kredit tersebut dengan harga sewa sebesar Rp.150.000,- s/d
Rp.200.000,- setiap hari.
Namun tidak setiap hari ada yang
menyewa mobil Terdakwa tersebut.
6. Bahwa oleh karena isteri Terdakwa membutuhkan uang untuk
menambah modal usaha menjual baju muslim, maka pada tanggal 26
April 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua
puluh lima juta rupiah) kepada PNS Ni Made Suwitri dengan
menyerahkan sebuah mobil Nissan Grand LivinaTahun 2011 No.Pol.
DK-1904-FGsebagai jaminan hutang.
7. Bahwa oleh karena mobil Grand LivinaTahun 2011 No.Pol. DK1904-FG yang biasa Terdakwa sewakan telah dijadikan sebagai
jaminan hutang Terdakwa pada PNS Ni Made Suwitri, sehingga mobil
tidak lagi menghasilkan uang sewa, maka pembayaran angsuran
mobil ke PT BFI Finance Indonesia Tbk menjadi tersendat dan tidak
terbayar.
8. Bahwa oleh karena sudah dua bulan (Agustus-September 2016)
Terdakwa tidak membayar angsuran mobil, pada tanggal 15
September 2016 Terdakwa ditelepon oleh PT BFI Finance Indonesia
Tbk yang meminta Terdakwa agar segera melunasi angsuran mobil
yang belum di bayar. Oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang
untuk membayar dua bulan anngsuran mobil yang belum terbayar,
maka Terdakwa tidak bisa membayar angsuran yang diminta oleh PT
BFI Finance Indonesia Tbk.
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9. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa ditelepon lagi
oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk yang meminta Terdakwa agar
segera melunasi tiga bulan angsuran mobil yang belum di bayar, dan
jika tidak dibayar mobil akan ditarik oleh pihak leasing. Oleh karena
Terdakwa tidak ingin mobilnya ditarik oleh pihak leasing, dan pada
tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa akan mengirimkan uang harian
maupun uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan siswa
Susta Taipan T.A. 2016 sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa lalu
mengatakan pada pihak leasing PT BFI Finance Indonesia bahwa
Terdakwa akan membayar tungggakan angsuran mobil pada tanggal
17 Oktober 2016. Terdakwa menjanjikan akan membayar tunggakan
angsuran mobil pada ttanggal 17 Oktober 2016, karena rencananya
Terdakwa akan membayar tunggakan angsuran mobil tersebut
dengan menggunakan terlebih dahulu sebagian uang harian dan
uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa
Susta Taipan TA. 2016.
10. Bahwa selama diperbantukan di Staf Mindik Rindam IX/Udayana,
setiap tahun Terdakwa biasa membuat pertanggung-jawaban
keuangan sebesar sekira Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),
yang merupakan beaya perjalanan dinas atau beaya pengembalian
mantan siswa yang melaksanakan berbagai pendidikan (Secata,
Secaba, kursus-kursus, dan lain-lain) di Rindam IX/Udayana untuk
kembali ke satuan masing-masing. Biasanya setelah siswa selesai
pendidikan, uang harian maupun uang perjalanan dinas belum turun,
sehingga untuk sementara mantan siswa dipinjami uang sebesar satu
kali ongkos pulang. Setelah anggaran perjalanan dinas siswa turun,
kekurangannya dikirimkan dengan cara ditransfer ke nomor rekening
masing-masing mantan siswa.
11. Bahwa oleh karena Terdakwa sedang kesulitan keuangan,sejak
tahun 2016 Terdakwamulai gemar bermain judi Online dengan
harapan jika menang bisa mendapat uang untuk memenuhi
kebutuhan Terdakwa.Selama bermain judi Online, Terdakwa kadang
menang dan kadang kalah, tetapi lebih sering kalah.
12. Bahwa pada sekira tanggal 15 Oktober 2016, setelah Terdakwa
sampai
di
rumah
setelah
pulang
kerja,Istri
TerdakwamemberitahuTerdakwa bahwatadi orang BFI Finance
menanyakan kapan akan membayar angsurannya. Oleh karena
Terdakwa mempunyai rencana akan menggunakan terlebih dahulu
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa untuk membayar
angsuran mobil, maka Terdakwa mengatakan kepada
isteri
Terdakwa:”Tenang Bunda, nanti tanggal 17 Oktober 2016 ada
uangnya”, laluIsteri Terdakwa bertanya:”Uang dari mana, kita kan
tidak punya uang?”, yang dijawab Terdakwa:”Nanti ada aja
uang”,laluIsteri Terdakwa mengatakan:”Ya udah”.
13. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita
Terdakwa diperintahkan oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata untuk
mendampingi Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk
melakukan penyetoran uang harian maupun kekurangan uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang berjumlah 94 (sembilan
puluh empat) orang sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan
juta enam ratus ribu rupiah), dan uang harian serta uang BPD
mantan siswa Susta Taipan T.A. 2016 sebanyak 20 (dua puluh)
orang sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
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rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)ke nomor rekening
titipan Rindam-IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan dengan
Nomor Rekening 012401000509995, yang rencananya akan
ditransfer ke nomor rekening masing-masing mantan siswa. Pada
waktu itu yang menerima dan membawa uangnyaadalah Sertu
Sumarji,sedangkan Terdakwayang mengetik dan membawadata para
mantan siswa, dan selanjutnya Terdakwadan Sertu Sumarji bersamasama pergi ke Bank BRI Cabang Tabanan.
14. Bahwa setelah Terdakwa dan Sertu Sumarji sampai di Bank BRI
Cabang Tabanan, kemudian Terdakwa menulis Slip Penyetoran uang
ke Nomor Rekening 012401000509995 yang merupakan nomor
rekening untuk menampung uang titipan milik Rindam IX/Udayana di
BRI Tabanan. Setelah menulis Slip Penyetoran uang, selanjutnya
Terdakwa memberikan Slip Penyetoran uang tersebut kepada Sertu
Sumarji untuk dicek ulang. Setelah dicek tidak ada kesalahan,
kemudian Terdakwa menyerahkan Slip penyetoran uang tersebut ke
petugas bank berikut dengan uangnya. Setelah uang tersebut disetor,
kemudian Terdakwa menyerahkan daftarnomor rekening para
mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan
T.A. 2016 kepada Petugas Bank atas namaSdri. Ni Made Lely
Meiriani untuk dilakukan pengecekan.
15. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Sdri. Ni Made Lely
Meiriani, ternyata masih ada sekira 9 (sembilan) nomor rekening
mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, sehingga Terdakwa
meminta Sdri. Ni Made Lely Meiriani untuk menunda proses transfer
ke rekening mantan siswaDiktukbasus Babinsa maupun ke mantan
siswa Susta Taipan, karena Terdakwa akan melaporkan terlebih
dahulu kepada Kasimindik Mayor Inf Suwata di Rindam IX/Udayana.
16. Bahwa setelah sampai di Kantor Rindam IX/Udayana,Terdakwa
lalu melaporkan melalui SMS ke Kasimindik Mayor Inf Suwata bahwa
masih ada nomor rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang
salah, sehingga proses transfernya ditunda. Atas laporan Terdakwa
tersebut, Kasimindik Mayor Inf Suwata lalu memberikan petunjuk
agar rekening yang salah diperbaiki dulu, dan untuk rekening yang
sudah benar uangnya langsung ditransfer. Setelah mendapat
petunjuk dari Kasimindik Mayor Inf Suwata, selanjutnya Terdakwa
langsung memperbaiki data-data nomor rekening mantan siswa yang
salah.
17. Bahwa setelah Terdakwa selesai memperbaiki data nomor
rekening siswa Diktukbasus Babinsa, kemudianpada sekira pukul
12.30 Wita Terdakwadatang lagi sendirian tanpa ditemani Sertu
Sumarji ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk menyerahkan data
nomor rekening siswa yang sudah diperbaiki. Namun oleh karena
Terdakwa ingin menggunakan terlebih dahulu uang harian dan uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa untuk membayar tunggakan
angsuran mobil Terdakwa dan juga untuk keperluan yang lain, maka
Terdakwa sengaja tidak memperbaiki semua nomor rekening yang
salah dengan harapan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa tidak jadi ditransfer sehingga bisa ditarik lagi
dan kemudian akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
18.Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Tabanan, kemudian
Terdakwa menyerahkan data nomor rekening mantan siswa yang
sebagian telah diperbaiki kepada Sdri. Ni Made Lely Meiriani.
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Setelah dilakukan pengecekan oleh Sdri. Ni Made Lely Meiriani,
sesuai harapan Terdakwa ternyata masih ada 5 (lima) data nomor
rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, sehingga
uangnya belum bisa ditransfer ke nomor rekening mantan siswa
Diktukbasus Babinsa yang masih ada kesalahan tersebut.
Sedangkan uang harian maupun uang BPD mantan siswa Susta
Taipan T.A. 2016 yang telah disetor sebelumnya seluruhnya sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),pada
hari itu juga sekira pukul 13.25 Wita langsung diproses transfer ke
rekening masing-masing mantan siswa Susta Taipan T.A. 2016.
19. Bahwa kemudian dengan alasan karena masih ada data nomor
rekening siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, maka Terdakwa lalu
berusaha menarik kembali uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, dengan mengatakan kepada Sdri. Ni Made
Lely Meiriani:”Bu, inikan masih ada yang salah nomor
rekeningnya,untuk uang hariannya saya tarik kembali saja”,yang
dijawab Sdri. Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa ditarik uangnya”,
dijawab oleh Terdakwa:”Karena tidak ada kecocokan”.
20. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut,pada waktu itu Sdri.
Ni Made Lely Meiriani belum mau memenuhipermintaan Terdakwa
untuk menarik uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),
dan Sdri. Ni Made Lely Meiriani menyarankan agar Terdakwa
memperbaiki dulu data nomor rekening yang salah tanpa harus
menarik kembali uangnya.
NamunTerdakwa terus berusaha
meyakinkan Sdri. Ni Made Lely Meiriani agar menyetujui keinginan
Terdakwa untuk menarik kembali uang harian dan uang BPD mantan
siswa Diktukbasus Babinsa, dengan memberikan alasan bahwa
Terdakwa adalah Bendahara,danTerdakwa menarik uang tersebut
adalahatas perintah atasannya.
21. Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Sdri.
Ni Made LelyMeiriani lalu menyetujui permintaan Terdakwa, dan
selanjutnya Terdakwa diminta untuk menandatangani Slip Bukti
Penarikan dari pihak Bank BRI atas nama Terdakwa yang dilengkapi
dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah). Kemudian Slip
Penarikan uang diproses, dan setelah proses selesai, uang sebesar
Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa.
22. Bahwa setelah uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
berada di tangan Terdakwa, kemudian pada hari itu jugatanggal 17
Oktober 2016 Terdakwa lalu menyetorkan sebagian uang harian
mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.15.000.000,-(lima
belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Terdakwa.
Setelah uangnya masuk ke nomor rekening BNI Terdakwa, kemudian
Terdakwa mentransfer sebagian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta
lima ratus ribu rupiah) ke rekening suami PNS Ni Made Suwitri
melalui ATM BNI Terdakwa untuk membayar sebagian hutang
Terdakwa pada PNS Ni Made Suwitri, dan selanjutnya Terdakwa
pergi meninggalkan Bank BRI Tabanan untuk kemudian Terdakwa
pergi menuju ke Kantor Leasing PT BFI Finance Indonesia Cabang
Denpasar unttuk membayar tunggakan angsuran mobil.
23. Bahwa setelah sampai di Kantor Leasing PT BFI Finance
Indonesia Cabang Denpasar, Terdakwa lalu menggunakan sebagian
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uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut
untukmembayar tunggakan angsuran mobil Terdakwa selama tiga
bulan berikut denda, seluruhnya sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas
juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya
Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam
IX/Udayana, Tabanan.
24. Bahwa setelah sampai di rumah, dengan harapan Terdakwa
akan mendapatkan uang guna mengembalikan uang harian mantan
siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah terpakai, maka Terdakwa lalu
bermain judi on line melalui HP Terdakwa, dengan cara Terdakwa
mendaftar ke akun Ibet 44 melalui HP merk Azus milik Terdakwa,
kemudian untuk mendepositkan dananya, Terdakwa mendaftarkan
Rekening Bank BNI milik Terdakwa ke akun tersebut, dan kemudian
Terdakwa mengirimkanuang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta
rupiah) melalui transfer ATM BNI Terdakwa ke Rekening BNI milik
Sdr. Soni selaku ‘bandar’ dengan Nomor Rekening: 360923802.
Setelah uang dikirimkan, selanjutnya Terdakwa membuka website
Sbobet untuk bermain judi Online jenis kartu poker. Jika dalam
permainan judi tersebut Terdakwa menang, maka dana bisa diambil,
namun jika kalah uang yang ada di dalam deposit langsung habis
(diambil oleh Sdr. Soni selaku bandar). Pada waktu itu Terdakwa
kalah dalam bermain judi on line, sehingga uang sebesar
Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang Terdakwa masukkan ke
dalam deposit langsung habis.
25. Bahwa setelah uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
habis terpakai oleh Terdakwa, kemudian pada besok paginya tanggal
18 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke
Bank BRI Cabang Tabanan untuk mengambil lagi uang BPD
Diktukbasus Babinsa yang masih ada di Rekening titipan Rindam
IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan. Setelah sampai di Bank
BRI Cabang Tabanan, Terdakwa langsung menemui Sdri. Ni Made
Lely Meiriani dan mengatakan:”Bu, untuk uang BPD yang sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Saya tarik lagi
Bu”, yang dijawab oleh Sdri. Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa uangnya
ditarik lagi, kemarinkan sudah ditarik”,dijawab Terdakwa: ”Karena ada
yang salah jumlahnya”. Atas jawaban Terdakwa tersebut, Sdri. Ni
Made Lely Meiriani lalu mengatakan kepada Terdakwa:”Tidak usah
ditarik Bapak, datanya diperbaiki dulu,biar uangnya dititip disini dulu”,
lalu Terdakwa mengatakan: ”Ditarik aja Bu”.
26. Bahwa oleh karena Sdri. Ni Made Lely Meiriani masih tetap
menahan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, maka
Terdakwa lalu berusaha meyakinkan Sdri. Ni Made Lely Meiriani
dengan mengatakan:”Inikan masih ada kesalahan, nanti setelah saya
perbaiki saya setor lagi uangnya”, lalu Sdri. Ni Made Lely Meiriani
menjawab:”Baiklah Pak, ini kemauan Bapak, setelah ini saya buatkan
administrasinya dulu”. Beberapa saat kemudian setelah proses
administrasinya selesai, uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu
rupiah) dapat diambil oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi
meninggalkan Bank BRI Cabang Tabanan untuk kemudian Terdakwa
menyetorkan secara tunai sebagian uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
ke nomor rekening BNI atas nama Tertdakwa. Sedangkan sisa uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.7.300.000,-
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(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk
kepentingan yang lain.
27. Bahwa pada hari itu juga tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul
11.00 Wita ketika Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat
siang, Terdakwa kembali bermain judi Online melaui HP Terdakwa
dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya, yaitu Terdakwa
mendepositkan uangnya ke nomor rekening BNI 360923802 milik
Sdr. Soni, dengan harapan Terdakwa akan menang dan
mendapatkan uang guna mengembalikan uang mantan siswa
Diktukbasus Babinsa yang sudah Terdakwa gunakan tanpa
sepengetahuan pemiliknya. Namun setelah bermain judi online
hingga sekira pukul 12.00 Wita, dilanjutkan pukul 14.00 Wita sampai
dengan pukul 15.00 Wita, ternyata Terdakwa kalah lagi hingga uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang ada dalam rekening
BNI Terdakwa habis.
28. Bahwa dengan demikianTerdakwa telah menggunakan uang
harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa tanpa
seizin ataupun sepengetahuanpemiliknya, seluruhnya sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari: a. uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
dan b. uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Uang milik
mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut oleh Terdakwa
digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu antara lain :
- Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus
rupiah) digunakan untuk membayar tunggakan tiga bulan angsuran
mobil Nissan Grand Livina Nopol. DK-1904-FG berikut dendanya;
- Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer
ke rekening suami PNS Ni Made Suwitri melalui Kartu ATM BNI milik
Terdakwa untuk membayar sebagian hutang Terdakwa kepada PNS
Ni Made Suwitri;
- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk
membeli pulsa dan bensin;
- Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga;
dan
- Rp.51.816.500,-(lima puluh satu juta delapan ratus enam belas
ribu lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online
dan Terdakwa kalah.
29. Bahwa walaupun Terdakwa telah menggunakan uang harian dan
uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, namun untuk
menutupi kesalahannya pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul
10.00 Wita Terdakwa melaporkan kepada Kasimindik Mayor Inf
Suwata dan Bendahara Sertu Sumarji bahwa uang harian dan uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta
TaipanT.A. 2016 seluruhnya sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berhasil
Terdakwa transfer ke nomor rekening masing-masing mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016,
kecuali uang milik 2 (dua) orang mantan siswa yang belum berhasil
ditransfer, yaitu Serda Okto Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar
dengan jumlah uang sebesarRp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah),danselanjutnya sisa uang sebesar
Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik
kedua orang mantan siswa tersebut Terdakwa kembalikan kepada
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Sertu Sumarji untuk diserahkan kepada Kasimindik Mayor Inf
Suwata.
30. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 perbuatan Terdakwayang
telah menggunakan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan tersebut
diketahui oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata, kemudian Kasimindik
Mayor Inf Suwata memanggil Terdakwa dan kemudian menanyakan
tentang keberadaan uang milik mantan siswa yang telah
Terdakwatarik tanpa seizin dan sepengetahuan Kasimindik maupun
Bendahara tersebut. Atas pertanyaan Kasimindik Mayor Inf Suwata
tersebut, Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa uang
milik mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta
Taipan tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa.
Terdakwa mengatakan demikian, karena Terdakwa berharap agar
orang tua Terdakwa mengetahui jika anaknya sedang mendapat
masalah, dan selanjutnya orang tua Terdakwa akan ikut membantu
menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut. Namun ternyata harapan
Terdakwa tersebut tidak tercapai, karena orang tua Terdakwa juga
tidak memiliki uang, sehingga orangtua Terdakwa tidak bisa
membantu Terdakwa.
31. Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan membuat Surat Pernyataan
tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang harian
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa seluruhnya
sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enamratus ribu
rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan
pribadiTerdakwa, dengan batas waktu pengembalian sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2016.
32. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016,Istri Terdakwa baru bisa
membantu mengembalikan sebagian uang harian dan uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah). Uang tersebut berasal dari bantuan mertua Terdakwa,
sedangkan sisanya belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa sampai
dengan batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.
33. Bahwa atas permasalahan Terdakwa tersebut, HP milik
Terdakwa merk Azus dan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina
warna hitam milik Nopol. DK-1904-FG yang dibeli secara kredit oleh
Terdakwalalu diamankan oleh Kesatuan Rindam IX/Udayana, sambil
menunggu proses hukum untuk Terdakwa, dan selanjutnyaTerdakwa
membuat Surat pernyataan bersedia mengembalikan uang harian
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa TNI AD TA. 2016
secara bertahap (diangsur) sebesar sisa gajih Terdakwa,yaitu sekira
Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan
lunas.
34. Bahwa selama bekerja membantu Bendahara yang baru,
Terdakwa sudah sekira lima kali menemani Bendahara yang baru
mengirimkan ataupun mengambil uang ke Bank BNI Cabang
Tabanan, sehingga Terdakwa mengetahui secara pasti kapan akan
mengambil ataupun menyetorkan uang Rindam IX/Udayana ke Bank
BRI Cabang Tabanan.
Apalagi selama ini Terdakwa yang
mengerjakan pertanggung-jawaban keuangannya.
35. Bahwa mobilNissan Grand Livina warna hitam Nopol DK-1904FG tersebut dibeli secara kredit oleh Terdakwa pada bulan April 2016
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di Perusahaan Leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk Denpasar
dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah),
angsuran sebesar Rp.3.630.691,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan selama 4
(empat) tahun TMT April 2016. Namun mulai bulan Agustus 2016
Terdakwa sudah tidak mampu membayar angsurannya, hingga
kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa baru bisa
membayar tunggakan angsuran selama tiga bulan (Agustus s/d
Oktober 2016) sebesarRp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus
delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayar Terdakwa menggunakan
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa TA 2016 yang
diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah
mobil disita pada bulan Oktober 2016, sejak saat itu sampai dengan
sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsurannya.
36. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya
tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya.
37. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa pernah
melakukan pelanggaran lalu lintas ketika diadakan Razia Polisi
Militer,yang mana pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda
motor tidak dilengkapi dengan kaca spion, dan atas pelanggaran
tersebut Terdakwa dikenakan Sanksi Administrasi oleh Kesatuan
berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yangberupa :
1. Barang-barang :
a. 1 (Satu) unit Mobil Nissan Livina X-Gear 1,5 A/T warna hitam
metalikNopol DK-1904-FG lengkap dengan 1 (satu) set kunci, 1
(satu) buah dongkrak, dan 1 (satu) unit Tape mobil, yang dibeli
Terdakwa secara kredit di Perusahaan Leasing PT BFI Finance
Indonesia Tbk Denpasar, yang tunggakan angsurannya selama
tiga bulan sebesarRp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus
delapan ribu lima ratus rupiah) dibayar Terdakwa menggunakan
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa TA 2016 yang
diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
b. 1 (satu) lembar STNK Nomor B151215344 atas nama pemilik
lama Ida Ayu Putu Widiyani, S.H.;
c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Azus berikut 2 (dua) buah
Sim Card milik Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa untuk
bermain judi on line;
d. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BNI Norek 0450734630
atas nama Budiono, yang telah digunakan Terdakwa untuk
menampung/menyimpan uang harian dan uang BPD mantan
siswa Diktukbasus Babinsa yang berhasil Terdakwa ambil dari
BRI Cabang Tabanan;
e. 1 (Satu) buah
5198930340062560;
2. Surat-surat:

Kartu

ATM

BNI

Platinum

No.
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a. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17
Oktober 2016 sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyetor
Budiono, yang disetorkan ke rekening Titipan Rindam
IX/Udayana di BRI Cabang Tabanan;
b. 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI
Cabang
Tabanantanggal
17
Oktober
2016sebesar
Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang
dilakukan oleh Terdakwa Budiono, untuk koreksi Uang Harian
(Biaya Perjalanan Dinas Rindam) karena kesalahan Bendahara;
c. 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI
Cabang Tabanan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang
dilakukan oleh Terdakwa Budiono, untuk koreksi pembayaran
biaya perjalanan dinas Rindam IX/Udayana karena kesalahan
Bendahara;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran mobil Terdakwa ke
PT BFI Finance Indonesia Tbk. sebesar Rp.12.508.500,-(dua
belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 17
Oktober 2016;
e. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran dari Bank BNI
Cabang Denpasar atas nama Budiono periode tanggal 16
Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, yang
menggambarkan uang masuk dan keluar dalam rekening
tersebut pada periode tanggal 16 s/d 24 Oktober 2016;
f. 1 (satu) lembar Kwitansi Bentuk KU-17, yang menunjukkan
bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Sdri. Shinta Novita (isteri
Terdakwa Praka Budiono) telah menyerahkan uang sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Kasimindik Mayor
Inf Suwata untuk keperluan Pembayaran/Pengembalian BPD
Regsus Babinsa;
g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit
Tingkat II Udayana Nomor:SKD/968/XI/2016 tanggal 08
November 2016 atas nama Budiono;
h. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 20 Oktober
2016 sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dari penyetor Mayor Inf Suwata disetor ke nomor rekening
Serda I Nyoman Lancar di Gianyar sebagai kekurangan dana
BPD dan Uang Harian Serda I Nyoman Lancar;
i. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Oktober
2016 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) daripenyetor atas
nama Mayor Inf Suwata disetor ke nomor rekening Serda Okto
Bernadus Uly di Rote sebagai pembayaran BPD 1 x jalan dan
Uang Harian;
j. 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary
Crediting Bank BRItanggal 19 Oktober 2016untuk 20 (dua puluh)
orang mantan siswa Susta Taipan, seluruhnya sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
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k. 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary
Crediting Bank BRI tanggal 24 Oktober 2016 untuk mantan Siswa
Diktukbasus
Babinsa
TA.
2016
seluruhnya
sebesar
Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah);
l. 1 (satu) lembar fotocopy gambar Mobil Nissan Livina XGearwarna hitamNopol DK-1904-FGdari arah depan dan dari
arah samping;
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai
barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara
ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang
lain, dan kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi
yang hadir, sehingga oleh karenanya barang-barang bukti tersebut
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang didakwakan
kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa
berdasarkan
keterangan
para
Saksi
di
bawah
sumpah,keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan,
serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai
berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana, Buleleng, Bali. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat
PradaNRP.31060415060985, oleh karena saat Dik Sartaaif Terdakwa
sakit, maka Terdakwa diistirahatkan dan ditempatkan di RindamIX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik
Sartaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana. Setelah selesai Dik
sartaif, Terdakwa tetap berdinas di Rindam-IX/Udayana bertugas
sebagai Tabakpan Ton 1 Kidemlat Rindam IX/Udayana. Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan
pangkat Praka masih berdinas di Kidemlat Rindam IX/Udayana yang
diperbantukan di Staf Dik Bagmindik Rindam IX/Udayana.
2. Bahwa benarTerdakwa diperbantukan di Stafdik Bagmindik
Rindam IX/Udayana sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
Pada waktu diperbantukan di Staf Mindik, tugas sehari-hari
Terdakwa adalah sebagai Operator Komputer untuk mengerjakan
memasukkan nilai, mengetik naskah ujian, mengeprint ijazah,
membuat dan memasukkan data rekening para siswa, membuat
laporan pembukaan dan penutupan pendidikan, mengerjakan bahan
sidang Wanhandik. Kemudian mulai bulan Juli tahun 2016, oleh
karena Bendahara yang lama yang biasa mengerjakan Wabku
pindah satuan dan Bendahara yang baru (Sertu Eka) belum
menguasai masalah keuangan, Terdakwa oleh Kasimindik Mayor Inf
Suwata (Saksi-III) diberi tugas untuk mengurus Pertanggung-jawaban
Keuangan (Wabku) uang harian maupun beaya perjalanan dinas
siswa. Pada waktu itu semua Wabku yang mengerjakan Terdakwa,
sedangkan Bendahara yang baru tinggal tanda-tangan saja. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada
Kasimindik Rindam-IX/Udayana.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III Mayor Inf Suwata
sejak bulan Mei 2016 karena sama-sama berdinas di Rindam
IX/Udayana, Saksi Mayor Inf Suwata sebagai Kasi Mindik dan
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Terdakwa sebagai Staf Mindik.Sedangkan dengan Sertu Sumarji
(Saksi-IV) Terdakwa kenal sejak tahun 2014 karena sama-sama
berdinas di Staf Mindik Rindam IX/Udayana, dan dengan PNS Ni
Made Suwitri (Saksi-I) Terdakwa kenal sejak tahun 2010 karena
sama-sama berdinas di Rindam IX/Udayana, dan dengan Sdri. Ni
Made Lely Meiriani(Saksi-V)Terdakwa kenal sejak bulan Agustus
2016 karena urusan pekerjaan, yaituTerdakwa sering mentransfer
dana kantor melalui Bank BRI Cabang Tabanan dan Saksi Made Lely
Meiriani sebagai petugas bank yang melayani Terdakwa.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD Terdakwamenerima
penghasilan (gaji dan renumerasi) setiap bulan sekira
sebesarRp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian
pada tahun 2015 Terdakwa meminjam uang ke BRI Tabanan sebesar
Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran
sebesar sekira Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
selama 12 tahun, sehingga sejak itu Terdakwa mempunyai
tanggunganhutang yang setiap bulan dipotong dari gaji/penghasilan
Terdakwa, yaitu: pinjaman BRI sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh
ratus ribu rupiah); potongan Koperasi sebesar Rp.500.000,-(lima
ratus ribu rupiah); hutang Persit sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu
rupiah), arisan Persit sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),
potongan TWP sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan
terkadang mengambil barang ke Koperasi kurang lebih sebesar
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang
Terdakwa terima setiap bulan sekira sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta
lima ratus ribu rupiah).
Kemudian penghasilan istri Terdakwa
sebagai karyawan BPR setiap bulan sekira sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah), sehingga jumlah sisa penghasilan bersih Terdakwa
dan isterisetiap bulannya sekira sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima
ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa membeli secara
kredit mobil Nissan Livina X-Gear warna hitam metalik Tahun 2011
No.Pol. DK-1904-FG melalui Perusahaan Leasing PT BFI Finance
Indonesia Tbk, dengan membayar uang muka sebesar
Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), angsuran sebesar
Rp.3.630.691,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus
sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) tahun
TMT April 2016. Untuk membayar angsuran mobil tersebut pada
mulanya Terdakwa dibantu oleh mertua Terdakwa sebesar
Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan
kekurangannya Terdakwa ambilkan dari uang hasil penyewaan mobil
tersebut. Terdakwa menyewakan mobil Nissan Livina X-Gear yang
dibeli secara kredit tersebut dengan harga sewa sebesar
Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- setiap hari. Namun tidak setiap hari
ada yang menyewa mobil Terdakwa tersebut.
6. Bahwa benar oleh karena isteri Terdakwa membutuhkan uang
untuk menambah modal usaha menjual baju muslim, maka pada
tanggal 26 April 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada PNS Ni Made
Suwitri dengan menyerahkan jaminan berupa sebuah mobil milik
Terdakwa jenis Nissan Livina X-GearTahun 2011 No.Pol. DK-1904FG sebagai jaminan hutang.
7. Bahwa benar oleh karena mobil Nissan Livina X-GearTahun 2011
No.Pol. DK-1904-FG yang biasa Terdakwa sewakan telah dijadikan
sebagai jaminan hutang Terdakwa pada PNS Ni Made Suwitri,
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sehingga mobil tidak lagi menghasilkan uang sewa, maka
pembayaran angsuran mobil ke PT BFI Finance Indonesia Tbk
menjadi tersendat dan tidak terbayar.
8. Bahwa benar oleh karena sudah dua bulan (Agustus-September
2016) Terdakwa tidak membayar angsuran mobil, pada tanggal 15
September 2016 Terdakwa ditelepon oleh PT BFI Finance Indonesia
Tbk yang meminta Terdakwa agar segera melunasi angsuran mobil
yang belum di bayar. Oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang
untuk membayar dua bulan anngsuran mobil yang belum terbayar,
maka Terdakwa tidak bisa membayar angsuran yang diminta oleh PT
BFI Finance Indonesia Tbk.
9. Bahwa benar selama diperbantukan di Staf Mindik Rindam
IX/Udayana, setiap tahun Terdakwa biasa mengerjakan pertanggungjawaban keuangan sebesar sekira Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta
rupiah), yang merupakan beaya perjalanan dinas atau beaya
pengembalian mantan siswa yang melaksanakan berbagai
pendidikan (Secata, Secaba, kursus-kursus, dan lain-lain) di Rindam
IX/Udayana untuk kembali ke satuan masing-masing. Biasanya setelah siswa selesai pendidikan, uang harian maupun uang
perjalanan dinas belum turun, sehingga untuk sementara mantan
siswa dipinjami uang sebesar satu kali ongkos pulang. Setelah
anggaran perjalanan dinas siswa turun, kekurangannya dikirimkan
dengan cara ditransfer ke nomor rekening masing-masing mantan
siswa.
10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sedang kesulitan
keuangan,sejak tahun 2016 Terdakwa mulai gemar bermain judi
Online melalui jaringan internet di HP Terdakwa dengan harapan jika
menang bisa mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan
Terdakwa.Selama bermain judi Online, Terdakwa kadang menang
dan kadang kalah, tetapi lebih sering kalah.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa ditelepon
lagi oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk yang meminta Terdakwa
agar segera melunasi tiga bulan angsuran mobil yang belum di bayar,
dan jika tidak dibayar mobil akan ditarik oleh pihak leasing. Oleh
karena Terdakwa tidak ingin mobilnya ditarik oleh pihak leasing, dan
pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa selaku Staf Mindik yang
mengerjakan data dan nomor rekening para mantan siswa akan
mengirimkan uang harian maupun uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan siswa Susta Taipan T.A. 2016 sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah), maka Terdakwa lalu mengatakan pada pihak leasing PT
BFI Finance Indonesia bahwa Terdakwa akan membayar tungggakan
angsuran mobil pada tanggal 17 Oktober 2016.
12. Bahwa benar Terdakwa berani menjanjikan akan membayar
tunggakan angsuran mobil pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016,
karena pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 tersebut Terdakwa
akan diperintahkan oleh Kasimindik Saksi Mayor Inf Suwata untuk
mengirimkanuang harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016, dan rencananya
Terdakwa akan menggunakan terlebih dahulu sebagian uang harian
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa
Susta Taipan Tahun 2016 tersebut untuk membayar tunggakan
angsuran mobil Terdakwa.
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13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai bekerja di Kantor Mindik
Rindam-IX/Udy dan kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah Istri
Terdakwa memberitahuTerdakwa bahwatadi orang BFI Finance
menanyakan kapan akan membayar angsurannya. Oleh karena
Terdakwa mempunyai rencana akan menggunakan terlebih dahulu
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa untuk membayar
angsuran mobil, maka Terdakwa mengatakan kepada isteri
Terdakwa:”Tenang Bunda, nanti tanggal 17 Oktober 2016 ada
uangnya”, laluIsteri Terdakwa bertanya:”Uang dari mana, kita kan
tidak punya uang?”, yang dijawab Terdakwa:”Nanti ada aja
uang”,laluIsteri Terdakwa mengatakan:”Ya udah”.
14. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 09.00
Wita Terdakwa diperintahkan oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata
untuk mendampingi Saksi Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang
Tabanan untuk melakukan penyetoran uang harian maupun
kekurangan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang
berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang seluruhnya sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),
dan uang harian serta uang BPD mantan siswa Susta Taipan T.A.
2016 sebanyak 20 (dua puluh) orang seluruhnya sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah),sehinggajumlah seluruhnya sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)ke nomor
rekening titipan Rindam-IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan
dengan Nomor Rekening 012401000509995, yang rencananya akan
ditransfer ke nomor rekening masing-masing mantan siswa. Pada
waktu itu yang menerima dan membawa uangnyaadalah Saksi Sertu
Sumarji,sedangkan Terdakwayang mengetik dan membawadata
serta nomor rekening para mantan siswa, dan selanjutnya
TerdakwadanSaksi Sertu Sumarji bersama-sama pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan.
15. Bahwa benarpada sekira pukul 09.30 Wita, setelah Terdakwa
dan Saksi Sertu Sumarji sampai di Bank BRI Cabang Tabanan,
kemudian Terdakwa menulis Slip Penyetoran uang ke Nomor
Rekening 012401000509995 yang merupakan nomor rekening untuk
menampung uang titipan milik Rindam IX/Udayana di BRI Cabang
Tabanan.
Setelah menulis Slip Penyetoran uang, selanjutnya
Terdakwa memberikan Slip Penyetoran uang tersebut kepada Saksi
Sertu Sumarji untuk dicek ulang. Setelah dicek oleh Saksi Sertu
Sumarji, dan menurut Saksi Sertu Sumarji tidak ada
kesalahan,makaTerdakwalalu menyerahkan Slip penyetoran uang
berikut dengan uangnyake Saksi Ni Made Lely Meiriani selaku
Petugas di Bank BRI Cabang Tabanan yang menangani transfer
uang Terdakwa.
16. Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam
Rekening Titipan Rindam IX/Udy di BRI Cabang Tabanan,
selanjutnya uang tersebut akan disalurkan menjadi dua pos, yaitu:
- Dana sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) untuk uang BPD dan uang Harian mantan Siswa Susta
Taipan Tahun 2016 dengan jumlah penerima sebanyak 20 (dua
puluh) orang;
- Dana sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah) untuk uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Tahun 2016 dengan jumlah penerima sebanyak
94 (sembilan puluh empat) orang.
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17. Bahwa benar setelah uang tersebut disetor, kemudian Terdakwa
menyerahkan daftarnomor rekening para mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan Tahun 2016 kepada Saksi
Ni Made Lely Meiriani untuk dilakukan pengiriman uang ke nomornomor rekening tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi
Ni Made Lely Meiriani,data dan nomor rekening 20 orang mantan
siswa Susta Taipan sudah benar dan Saksi Ni Made Lely Meiriani lalu
menyalurkan uanguntuk Siswa Susta Taipan Tahun 2016 sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke
masing-masing nomor rekening penerima, sedangkan data dan
nomor rekening 94 orang mantan siswa Diktukbasus Babinsa
ternyata masih ada sekira 9 (sembilan) nomor rekening yang salah,
sehingga uang untuk mantan siswa Diktukbasus Babinsa Tahun 2016
sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) belum bisa dikirim seluruhnya.
18. Bahwa benar dengan masih adanya kesalahan tersebut,
Terdakwalalu meminta kepada Saksi Ni Made Lely Meirianiagar
menunda dulu proses transfer ke rekening mantan siswaDiktukbasus
Babinsa, karena Terdakwa akan memperbaiki terlebih dahulu
kesalahan tersebut, danTerdakwa juga akan melaporkan terlebih
dahulu kepada Saksi Mayor Inf Suwata selaku Kasimindik Rindam
IX/Udayana.Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sumarji pergi
meninggalkan Bank untuk kembali ke Rindam IX/Udy.
19. Bahwa benar setelah sampai di Rindam IX/Udy, oleh karena
pada waktu itu Saksi Mayor Inf Suwata sedang pergi ke Dodiklatpur
di Pulaki Singaraja, maka Terdakwa lalu melaporkan masih adanya
kesalahan nomor rekening tersebut kepada Saksi Mayor Inf
Suwatamelalui SMS. Atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi Mayor
Inf Suwata lalu memberikan petunjuk agar rekening yang salah
diperbaiki dulu, dan untuk rekening yang sudah benar uangnya
langsung ditransfer. Setelah mendapat petunjuk dari Saksi Mayor Inf
Suwata, selanjutnya Terdakwa memperbaiki sebagiandata nomor
rekening mantan siswa yang salah, dengan harapan masih ada yang
salah lagi, hingga kemudian pengiriman uang ke mantan siswa
Diktukbasus Babinsa bisa ditunda lagi ataupun dibatalkan agar
uangnya bisa diambil/dipinjam Terdakwa.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai memperbaiki sebagian
data nomor rekening siswa Diktukbasus Babinsa yang salah,
kemudianpada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwadatang lagi
sendirian tanpa ditemani Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang
Tabanan untuk menyerahkan data nomor rekening siswa yang sudah
diperbaiki.
Namun oleh karena Terdakwa ingin menggunakan
terlebih dahulu uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa untuk membayar tunggakan angsuran mobil
Terdakwa dan juga untuk keperluan yang lain, maka Terdakwa
sengaja tidak memperbaiki semua nomor rekening yang salah
dengan harapan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa tidak jadi ditransfer sehingga bisa ditarik lagi
dan kemudian akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah sampai di Bank BRI Cabang Tabanan pada
sekira pukul 13.13 Wita, Terdakwa lalu menyerahkan data-data
nomor rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah
diperbaiki.Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Ni Made
Lely Meiriani, ternyata data-data rekening yang sudah diperbaiki
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tersebut masih juga ada yang salah, lalukesalahan tersebut oleh
Saksi Ni Made Lely Meirianidiberitahukan kepada Terdakwa.
22. Bahwa benar kemudian dengan alasan karena masih ada data
nomor rekening siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, maka
Terdakwa lalu berusaha menarik kembali uang harian dan uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa, dengan mengatakan kepada
Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Bu, inikan masih ada yang salah nomor
rekeningnya,untuk uang hariannya saya tarik kembali saja”,yang
dijawab Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa ditarik uangnya”,
dijawab oleh Terdakwa:”Karena tidak ada kecocokan”.
23. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut,pada waktu itu
Saksi Ni Made Lely Meiriani belum mau memenuhipermintaan
Terdakwa untuk menarik uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah), dan Saksi Ni Made Lely Meiriani menyarankan agar
Terdakwa memperbaiki dulu data nomor rekening yang salah tanpa
harus menarik kembali uangnya. NamunTerdakwa terus berusaha
meyakinkan Saksi Ni Made Lely Meiriani agar menyetujui keinginan
Terdakwa untuk menarik kembali uang harian mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, dengan memberikan alasan bahwa Terdakwa
adalah Bendahara,danTerdakwa menarik uang tersebut adalahatas
perintah atasannya.
24. Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah bukan Bendahara, akan
tetapi Terdakwa adalah Staf mindik yang diberitugas oleh Kasi Mindik
Mayor Inf Suwata untuk membantu tugas-tugas Bendahara
mengerjakan Wabku, termasuk mengerjakan laporan-laporan dan
pengiriman uang harian maupun uang BPD mantan siswa RindamIX/Udy, karena pejabat definitif Bendahara masih baru dan belum
begitu memahami tugas-tugasnya. Namun oleh karena Saksi Ni
Made Lely Meiriani tidak mengetahui jabatan dan kewenangan
Terdakwa yang sebenarnya, maka Saksi Ni Made Lely Meiriani
percaya saja dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa, dan
selanjutnya Saksi Ni Made Lely Meiriani menyetujui permintaan
Terdakwa untuk menarik kembali uang harian mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Tahun 2016 tersebut.
25. Bahwa benar kemudian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan
Kasimindik Mayor Inf Suwata selaku Pejabat yang memerintahkan
Terdakwa mengirimkan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, Terdakwa melakukan penarikan kembali uang
harian milik mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah
disetorkan ke Rekening Titipan Rindam-IX/Udy di Bank BRI Cabang
Tabanansebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah), dengancara:
- pertama-tama Terdakwa menandatangani bukti penarikan atas
nama Terdakwadengan bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah);
- Kemudian bukti penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan
Saksi;
- Setelah mendapat persetujuan pimpinan, kemudian Terdakwa
mengajukan Slip Penarikan ke bagian Teller untuk diproses
pencairannya;
- Setelah proses pencairan selesai,kemudian uang sebesar
Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan
bank.
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26. Bahwa benar setelah uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah) berada di tangan Terdakwa, kemudian pada hari itu
jugatanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa lalu menyetorkan sebagian
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI
atas nama Terdakwa. Setelah uangnya masuk ke nomor rekening
BNI Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sebagian sebesar
Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening suami
PNS Ni Made Suwitri melalui ATM BNI Terdakwa untuk membayar
sebagian hutang Terdakwa pada PNS Ni Made Suwitri, dan
selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Bank BRI Tabanan untuk
kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kantor Leasing PT BFI Finance
Indonesia Cabang Denpasar unttuk membayar tunggakan angsuran
mobil.
27. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Leasing PT BFI Finance
Indonesia Cabang Denpasar, Terdakwa lalu menggunakan sebagian
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut untuk
membayar tunggakan angsuran mobil Terdakwa selama tiga bulan
berikut denda, seluruhnya sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta
lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya Terdakwa
pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana, Tabanan.
28. Bahwa benar setelah sampai di rumah, dengan harapan
Terdakwa akan mendapatkan uang guna mengembalikan uang
harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah terpakai,
Terdakwa lalu bermain judi on line melalui HP Terdakwa, dengan
cara Terdakwa mendaftar ke akun Ibet 44 melalui HP merk Azus milik
Terdakwa, kemudian untuk mendepositkan dananya, Terdakwa
mendaftarkan Rekening Bank BNI milik Terdakwa ke akun tersebut,
dan kemudian Terdakwa mengirimkanuang sebesar Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah) melalui transfer ATM BNI Terdakwa ke
Rekening BNI milik Sdr. Soni selaku ‘bandar’ dengan Nomor
Rekening: 360923802. Setelah uang dikirimkan, selanjutnya
Terdakwa membuka website Shobet untuk bermain judi Online jenis
kartu pocker. Jika dalam permainan judi tersebut Terdakwa menang,
maka dana bisa diambil, namun jika kalah uang yang ada di dalam
deposit langsung habis (diambil oleh Sdr. Soni selaku bandar). Pada
waktu itu Terdakwa kalah dalam bermain judi on line, sehingga uang
sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang Terdakwa
masukkan ke dalam deposit langsung habis.
29. Bahwa benarsetelah uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah) habis terpakai oleh Terdakwa, kemudian pada besok paginya
tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang
lagi ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk mengambil lagi uang BPD
Diktukbasus Babinsa yang masih ada di Rekening titipan Rindam
IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan. Setelah sampai di Bank
BRI Cabang Tabanan, Terdakwa langsung menemui Saksi Ni Made
Lely Meiriani dan mengatakan:”Bu, untuk uang BPD yang sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Saya tarik lagi
Bu”, yang dijawab oleh Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa uangnya
ditarik lagi, kemarinkan sudah ditarik”,dijawab Terdakwa: ”Karena ada
yang salah jumlahnya”. Atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Ni
Made Lely Meiriani lalu mengatakan kepada Terdakwa:”Tidak usah
ditarik Bapak, datanya diperbaiki dulu,biar uangnya dititip disini dulu”,
namun Terdakwa mengatakan: ”Ditarik aja Bu”.
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30. Bahwa benar oleh karena Saksi Ni Made Lely Meiriani masih
tetap menahan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, maka
Terdakwa lalu berusaha meyakinkan Saksi Ni Made Lely Meiriani
dengan mengatakan: ”Inikan masih ada kesalahan, nanti setelah
saya perbaiki saya setor lagi uangnya”, lalu Saksi Ni Made Lely
Meiriani menjawab:”Baiklah Pak, ini kemauan Bapak, setelah ini
saya buatkan administrasinya dulu”. Beberapa saat kemudian
setelah proses administrasinya selesai, uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga
ratus ribu rupiah) dapat diambil oleh Terdakwa, dan selanjutnya
Terdakwa pergi meninggalkan Bank BRI Cabang Tabanan untuk
kemudian Terdakwa menyetorkan secara tunai sebagian uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga
puluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI atas nama Tertdakwa.
Sedangkan sisa uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa
gunakan untuk kepentingan yang lain.
31. Bahwa benar pada hari itu juga tanggal 18 Oktober 2016 sekira
pukul 11.00 Wita,ketika Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat
siang, Terdakwa kembali bermain judi Online melaui HP Terdakwa
dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya, yaitu Terdakwa
mendepositkan uangnya ke nomor rekening BNI 360923802 milik
Sdr. Soni, dengan harapan Terdakwa akan menang dan
mendapatkan uang guna mengembalikan uang mantan siswa
Diktukbasus Babinsa yang sudah Terdakwa gunakan tanpa
sepengetahuan pemiliknya. Namun setelah bermain judi online
hingga sekira pukul 12.00 Wita, dilanjutkan pukul 14.00 Wita sampai
dengan pukul 15.00 Wita, ternyata Terdakwa kalah lagi hingga uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang ada dalam rekening
BNI Terdakwa habis.
32. Bahwa benar dengan demikianTerdakwa telah menggunakan
uang harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa tanpa
seizin ataupun sepengetahuanpemiliknya, seluruhnya sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari: uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Uang milik
mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut oleh Terdakwa
digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu antara lain :
- Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus
rupiah) digunakan untuk membayar tunggakan tiga bulan angsuran
mobil Nissan Grand Livina Nopol. DK-1904-FG berikut dendanya;
- Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer
ke rekening suami PNS Ni Made Suwitri melalui Kartu ATM BNI milik
Terdakwa untuk membayar sebagian hutang Terdakwa kepada PNS
Ni Made Suwitri;
- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk
membeli pulsa dan bensin;
- Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga;
dan
- Rp.51.816.500,-(lima puluh satu juta delapan ratus enam belas
ribu lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online
dan Terdakwa kalah.
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33. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah menggunakan uang
harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, namun
untuk menutupi kesalahannya pada tanggal 18 Oktober 2016 sekira
pukul 10.00 Wita Terdakwa melaporkan kepada Kasimindik Mayor Inf
Suwata dan Bendahara Sertu Sumarji bahwa uang harian dan uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta
TaipanT.A. 2016 seluruhnya sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berhasil
Terdakwa transfer ke nomor rekening masing-masing mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016,
kecuali uang milik 2 (dua) orang mantan siswa yang belum berhasil
ditransfer, yaitu Serda Okto Bernadus Uly dan Serda Nyoman Lancar
dengan jumlah uang sebesarRp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah),danselanjutnya sisa uang sebesar
Rp.1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik
kedua orang mantan siswa tersebut oleh Terdakwadikembalikan
kepada Sertu Sumarji untuk diserahkan kepada Kasimindik Mayor Inf
Suwata.
34. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2016 perbuatan
Terdakwayang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya telah
menggunakan uang harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan tersebut diketahui oleh
Kasimindik Mayor Inf Suwata, hingga kemudian Kasimindik Mayor Inf
Suwata memanggil Terdakwa dan kemudian menanyakan tentang
keberadaan uang milik mantan siswa yang telah Terdakwatarik tanpa
seizin dan sepengetahuan Kasimindik maupun Bendahara tersebut.
Atas pertanyaan Kasimindik Mayor Inf Suwata tersebut, Terdakwa
berbohong dengan mengatakan bahwa uang milik mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan tersebut
Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa. Terdakwa
mengatakan demikian, karena Terdakwa berharap agar orang tua
Terdakwa mengetahui jika anaknya sedang mendapat masalah, dan
selanjutnya orang tua Terdakwaakan ikut membantu menyelesaikan
masalah Terdakwa tersebut.Namun ternyata harapan Terdakwa
tersebut tidak tercapai, karena orang tua Terdakwa juga tidak
memiliki uang, sehingga orangtua Terdakwa tidak bisa membantu
Terdakwa.
35. Bahwa
benar
kemudian
Terdakwa
diminta
untuk
mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut dengan membuat
Surat Pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk
mengembalikan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa seluruhnya sebesar Rp.68.600.000,-(enam
puluh delapan juta enamratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa
gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan batas waktu
pengembalian sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.
36. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2016,Istri Terdakwa baru
bisa membantu mengembalikan sebagian uang harian dan uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah). Uang tersebut berasal dari bantuan mertua Terdakwa,
sedangkan sisanya belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa sampai
dengan batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.
37. Bahwa benar untuk menutupi kekurangan pembayaran uang
harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa Tahun
2016, Saksi Mayor Inf Suwata selaku Kasimindik yang bertanggungjawab terhadap masalah tersebut menanggulanginya dengan cara
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meminjam uang modal usaha milik istri Saksi Mayor Inf Suwata
sebesar Rp.40.325.000,-(empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah), meminjam dari anggota Si Mindik atas nama Pelda Ketut
Suarningsih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan
meminjam pada Saksi Sertu Sumarji sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh
juta rupiah), hingga jumlah keselurahannya terkumpul dana sebesar
Rp.57.325.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah) yang kemudian oleh Saksi Mayor Inf Suwataditransfer ke
rekening masing-masing mantan siswa Diktukbasus Babinsa pada
hari Senin tanggal 24 Oktober 2016.
38. Bahwa benar atas permasalahan Terdakwa tersebut dan untuk
menjamin agar Terdakwa bisa mengembalikan kerugian RindamIX/Udy, HP milik Terdakwa merk Azus dan 1 (satu) unit Mobil Nissan
Livina X-Gear warna hitam Nopol. DK-1904-FG yang dibeli secara
kredit oleh Terdakwalalu diamankan oleh Kesatuan Rindam
IX/Udayana, sambil menunggu proses hukum untuk Terdakwa, dan
selanjutnyaTerdakwa
membuat
Surat
pernyataan
bersedia
mengembalikan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa TNI AD TA. 2016 secara bertahap (diangsur)
sebesar sisa gajih Terdakwa, yaitu sekira Rp.500.000,-(lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan lunas.
39. Bahwa benar selama bekerja membantu Bendahara yang baru,
Terdakwa sudah sekira lima kali menemani Bendahara yang baru
mengirimkan ataupun mengambil uang ke Bank BRI Cabang
Tabanan, sehingga Terdakwa mengetahui secara pasti kapan akan
mengambil ataupun menyetorkan uang Rindam IX/Udayana ke Bank
BRI Cabang Tabanan.
Apalagi selama ini Terdakwa yang
mengerjakan pertanggung-jawaban keuangannya.
40. Bahwa benar mobilNissan Livina X-Gearwarna hitam Nopol DK1904-FG tersebut dibeli secara kredit oleh Terdakwa pada bulan April
2016 di Perusahaan Leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk
Denpasar dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh
juta rupiah), angsuran sebesar Rp.3.630.691,-(tiga juta enam ratus
tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan
selama 4 (empat) tahun TMT April 2016.
Namun mulai bulan
Agustus 2016 Terdakwa sudah tidak mampu membayar
angsurannya, hingga kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016
Terdakwa baru bisa membayar tunggakan angsuran selama tiga
bulan (Agustus s/d Oktober 2016) sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas
juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayar Terdakwa
menggunakan uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa TA
2016 yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Setelah mobil disita pada bulan Oktober 2016, sejak saat itu sampai
dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar
angsurannya.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakansebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan kesimpulan Penasehat Hukum dari
keterangan para Saksi dan Terdakwa, Penasehat Hukum tidak
sependapat dengan apa yang diuraikan Oditur Militer dalam
tuntutannya pada pembuktian unsur ketiga.
Menurut Penasehat
Hukum, yang dimaksud “MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI
BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN

47
KEPUNYAAN ORANG LAIN” adalah harus ada pengakuan sendiri
dari Terdakwa bahwa uang tersebut miliknya. Namun fakta di dalam
persidangan tidak ada satupun ucapan ataupun perkataan Terdakwa
yang mengatakan uang tersebut adalah miliknya. Baik Terdakwa
maupun Saksi 5 mengetahui bahwa uang tersebut adalah BPD milik
siswa Susta Taipan dan siswa Diktukbasus Babinsa yang belum
ditransfer ke nomor rekening masing-masing siswa, sebagaimana
keterangan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan.
Berdasarkan
fakta
hukum
tersebut
di
atas,
unsur
ketiga:“MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU
YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG
LAIN” haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
karena Saksi-3 memerintahkan Terdakwa bersama Saksi-4 untuk
mentransfer uang BPD dan Uang Harian Siswa Susta Taipan dan
siswa Diktukbasus Babinsa. Itupun Saksi-5 mengetahui bahwa uang
tersebut adalah milik Susta Taipan dan siswa Diktukbasus Babinsa,
dan Terdakwalah yang memiliki data nomor rekening masing-masing
siswa. Dalam hal ini tidak ada Terdakwa mengatakan kepada Saksi5 bahwa uang tersebut diakui sebagai miliknya pada saat menarik
kembali uang Siswa tersebut. Oleh karena Saksi-5 mengetahui uang
tersebut milik siapa, sehingga Saksi-5 selalu menanyakan dan
menyarankan kepada Terdakwa jangan menarik uang tersebut.
Sebaliknya Terdakwa menolaknya dan mengatakan kalau Terdakwa
adalah bendahara dan atas perintah atasannya hendak menarik uang
tersebut secara tunai dengan alasan masih ada data yang dikoreksi
serta untuk mempermudah pembuatan laporan kesatuan.
2. Penasehat Hukum juga tidak sependapat dengan apa yang
diuraikan Oditur Militer melalui tuntutannya pada unsur keempat.
Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa yang dimaksud “YANG
ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”
adalah barang tersebut dikuasai atau diperoleh atau dimiliki atau
didapat oleh Terdakwa bukan karena hasil kejahatan. Namun di
dalam fakta persidangan, baik dari Terdakwa maupun para Saksi
berkata sebaliknya, yang intinya Terdakwa berhasil mendapatkan
uang dengan caramenggerakkan orang lain (Saksi-5 pegawai Bank
BRI Tabanan) dengan rangkaian kebohongan sehingga seseorang
tersebut menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, yang
berarti uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur keempat “YANG
ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”
haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
karena terdapat tindakan menggerakkan orang lain dengan rangkaian
kebohongan, yaitu Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah
bendahara dan penarikan tersebut atas perintah atasannya dengan
alasan masih ada data yang dikoreksi serta untuk mempermudah
pembuatan laporan kesatuan. Atas alasan tersebut Saksi-5 percaya
dan menyetujuinya.Padahal Terdakwa bukan sebagai bendahara dan
tidak ada perintah atasan untuk menarik uang tersebut.Perkataan
Terdakwa yang mengaku sebagai BENDAHARA DAN ATAS
PERINTAH ATASANNYA merupakan kebohongan yang bertujuan
agar uang yang ada di Bank BRI Cabang Tabanan dapat
dikuasainya.Atas rangkaian kebohongan Terdakwa itulah, sehingga
Saksi-5 mempercayai Terdakwa dan menyerahkan uang
tersebut.Oleh karenanya dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer
tidak dapat diterima karena 1 (satu) unsur saja tidak terpenuhi maka
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surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar tersebut
Batal Demi Hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan.
3. Pada akhir Pembelaannya
berpendapat bahwa :

Penasehat

Hukum

Terdakwa

a. Menyatakan
Terdakwa
Praka
BudionoNRP31060415060985tidak terbukti bersalahmelakukan
tindak pidana Penggelapansebagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 372KUHP.
b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak
berbelit belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan
jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
c. Bahwa
Terdakwa
berjanji
tidak
akan
mengulangiperbuatannya dan menyesali semua perbuatannya.
d. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu 2 orang
anak berumur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun yang masih
membutuhkan perhatian dan bimbingan dari seorang ayah serta
istri yang sedang hamil 8 bulan dalam waktu dekat akan
mempersiapkan masa kelahiran anak ketiganya.
e. Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.
f. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada
Negara.
Kemudian Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim
memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang
paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa
yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang Hakim dalam
memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan
yang maha Esa.
Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan
dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya
Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa, dan Replik Oditur Militertersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa menanggapi pendapat Penasehat Hukum dalam
Pembelaannya yang berpendapat bahwayang dimaksud “Mengaku
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain” dalam unsur ketiga dakwaan alternatif
pertama adalah harus ada pengakuan sendiri dari Terdakwa bahwa
uang tersebut miliknya,sedangkan fakta di dalam persidangan tidak
ada satupun ucapan ataupun perkataan Terdakwa yang mengatakan
uang tersebut adalah miliknya, sehingga berarti unsur ketiga tidak
terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
- Kalimat “mengaku sebagai milik sendiri” pada hakekatnya sama
dengan kata “Memiliki” seperti yang tertulis dalam Pasal 372 KUHP.
Seseorang disebut “memiliki” dalam rangka penerapan pasal ini, tidak
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harus orang tersebut mengatakan kepada orang lain bahwa barang
tersebut adalah miliknya. Orang lain melihat bahwa barang tersebut
adalah miliknya, bukan dilihat dari kata-katanya, akan tetapi dilihat
dari sikap dan perilakunya terhadap barang tersebut. Seorang
pemilik boleh melakukan apa saja terhadap barang yang dimilikinya,
apakah barang tersebut akan digunakan untuk kepentingannya
sendiri atau untuk kepentingan orang lain, akan dijual, dirubah
bentuknya, diberikan kepada orang lain, dan sebagainya, sematamata tergantung pada kemauan orang tersebut selaku pemilik.
Orang yang melakukan perbuatan apa saja seperti halnya seorang
pemilik barang tersebut, dalam rangka penerapan pasal ini dianggap
sebagai seorang pemilik dengan segala konsekwensinya.
Dengan demikian “mengaku sebagai milik sendiri” atau “memiliki”
dalam penerapan Pasal ini tidak memerlukan pengakuan ataupun
pengumuman bahwa ia pemilik barang tersebut, akan tetapi cukup
dilihat bagaimana ia memperlakukan barang tersebut, yaitu ia
memperlakukan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik
barang yang bisa berbuat apa saja terhadap barang tersebut.
2. Bahwa menanggapi pendapat Penasehat Hukum dalam
Pembelaannya yang berpendapat bahwadalam fakta persidangan,
baik Terdakwa maupun para Saksi berkata yang intinya Terdakwa
berhasil mendapatkan uang dengan cara menggerakkan orang lain
(pegawai Bank BRI Tabanan) dengan rangkaian kebohongan
sehingga seseorang tersebut menyerahkan sesuatu barang kepada
Terdakwa, yang berarti uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan,
sehingga oleh karenanya unsur “Yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat
sebagai berikut :
- Majelis Hakim sependapat bahwa dilihat dari cara Terdakwa bisa
menarik kembali (memperoleh) uang harian dan uang BPD mantan
Siswa Diktukbasus Babinsa yang telah disetorkan ke Rekening
Titipan Rindam-IX/Udy di Bank BRI Cabang Tabanan tersebut
dilakukan dengan cara berbohong atau dengan kata lain “Menipu”.
Namun ‘kebohongan’ atau ‘penipuan’ Terdakwa tersebut adalah
dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan kembali uang harian dan
uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa Rindam IX/Udayana
yang sebelumnya ada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa,
karena Terdakwa diperintahkan oleh Kasimindik Sbagdik Rindam
IX/Udayana untuk mengirimkan uang milik mantan siswa tersebut ke
rekening masing-masing mantan siswa Diktukbasus Babinsa T.A.
2016. Dengan demikian uang milik mantan siswa Diktukbasus
Babinsa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena
kejahatan, melainkan karena pelimpahan wewenang atau perintah
dari Kasimindik Mayor Inf Suwata sebagai pejabat yang berwenang
mengurus masalah tersebut.Sedangkan keinginan ataupun niat
Terdakwa untuk menggunakan uang milik orang lain tersebut sudah
direncanakan beberapa hari sebelumnya, karena memang Terdakwa
yang biasa bertugas mengirimkan ataupun membuat wabku uang
mantan siswa Rindam IX/Udy, sehingga Terdakwa tahu persis jumlah
uang dan kapan uang mantan siswa Diktukbasus Babinsa Rindam
IX/Udy tersebut akan dikirimkan kepada pemiliknya.
Dengan demikian dilihat dari niatnya, Terdakwa telah
‘menggelapkan’ uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, sedangkan caranya dilakukan dengan
“Menipu” petugas Bank BRI Cabang Tabanan atas nama Saksi Ni
Made Lely Meiriani. Dengan demikian seharusnya Surat Dakwaan
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Oditur Militer disusun secara “Kumulatif” Penggelapan dan Penipuan,
bukan “Alternatif” Penggelapan atau Penipuan. Namun oleh karena
Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif
Penggelapan atau Penipuan, maka Majelis Hakim pun harus
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Surat
Dakwaan Oditur Militer.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer
tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam
Dakwaan Alternatif Pertama. Namun demikian Majelis Hakim akan
membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini.
2. Sedangkan mengenai berat atau ringannya hukuman yang
dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Alternatif Pertama :
1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Atau
Dakwaan Alternatif Kedua :
1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utang
maupun menghapuskan piutang.

Menimbang

: Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif,
Majelis Hakim akan membuktikan salah satualternatif dakwaan yang
paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di
persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Barang siapa“
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP
adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
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Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana, Buleleng, Bali.Setelah lulus dilantik dengan Pangkat
PradaNRP.31060415060985, oleh karena saat Dik Sartaaif Terdakwa
sakit, maka Terdakwa diistirahatkan dan ditempatkan di RindamIX/Udayana.Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik
Sartaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana.Setelah selesai Dik sartaif,
Terdakwa tetap berdinas di Rindam-IX/Udayana bertugas sebagai
Tabakpan Ton 1 Kidemlat Rindam IX/Udayana.Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka
masih berdinas di Kidemlat Rindam IX/Udayana yang diperbantukan
di Staf Dik Bagmindik Rindam IX/Udayana.
b. 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.
c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrindam IX/Udayanaselaku
Papera Nomor: Kep/416/XII/2016tanggal 30Desember 2016 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah Budiono, Praka NRP.31060415060985, dan
Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu: “Barang siapa”, telah terpenuhi.
2. Unsur

Kedua:“Dengan sengaja dan melawan hukum
memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain“.

- Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang
dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang
dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki
dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,
harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat
yang akan terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut
Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)
adalah sebagai berikut :
Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang,
atau
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah
melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya
seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan digunakan untuk
kepentingan sendiri ataupun digunakan untuk kepentingan orang lain,
dijual, dirubah bentuknya, diberikan kepada orang lain sebagai
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hadiah, ataupun digunakan untuk membayar hutangnyakepada orang
lain, dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya
sendiri.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “barang“ adalah sesuatu
yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi, dan barang itu
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya
kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain
tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut
mempunyai barang itu, dan orang lain tersebut tidak menghendaki
tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar selama diperbantukan di Staf Mindik Rindam
IX/Udayana, setiap tahun Terdakwa biasa membantu Bendahara
mengerjakan pertanggung-jawaban keuangan sebesar sekira
Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang merupakan beaya
perjalanan dinas atau beaya pengembalian mantan siswa yang
melaksanakan berbagai pendidikan (Secata, Secaba, kursus-kursus,
dan lain-lain) di Rindam IX/Udayana untuk kembali ke satuan masingmasing. Biasanya setelah siswa selesai pendidikan, uang harian
maupun uang perjalanan dinas belum turun, sehingga untuk
sementara mantan siswa dipinjami uang sebesar satu kali ongkos
pulang.
Setelah anggaran perjalanan dinas siswa turun,
kekurangannya dikirimkan dengan cara ditransfer ke nomor rekening
masing-masing mantan siswa.
b. Bahwa benar selama bekerja membantu Bendahara yang baru,
Terdakwa sudah sekira lima kali menemani Bendahara yang baru
mengirimkan ataupun mengambil uang ke Bank BRI Cabang
Tabanan, sehingga Terdakwa mengetahui secara pasti kapan akan
mengambil ataupun menyetorkan uang Rindam IX/Udayana ke Bank
BRI Cabang Tabanan.
Apalagi selama ini Terdakwa yang
mengerjakan pertanggung-jawaban keuangannya.
c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sedang kesulitan
keuangan,sejak tahun 2016 Terdakwa mulai gemar bermain judi
Online melalui jaringan internet di HP Terdakwa dengan harapan jika
menang bisa mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan
Terdakwa.Selama bermain judi Online, Terdakwa kadang menang
dan kadang kalah, tetapi lebih sering kalah.
d. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa ditelepon
oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk yang meminta Terdakwa agar
segera melunasi tiga bulan angsuran mobil yang belum di bayar, dan
jika tidak dibayar mobil akan ditarik oleh pihak leasing. Oleh karena
Terdakwa tidak ingin mobilnya ditarik oleh pihak leasing, dan pada
tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa selaku Staf Mindik yang
mengerjakan data dan nomor rekening para mantan siswa akan
mengirimkan uang harian maupun uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa dan siswa Susta Taipan T.A. 2016 sebesar
Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah), maka Terdakwa lalu mengatakan pada pihak leasing PT
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BFI Finance Indonesia bahwa Terdakwa akan membayar tungggakan
angsuran mobil pada tanggal 17 Oktober 2016.
e. Bahwa benar Terdakwa berani menjanjikan akan membayar
tunggakan angsuran mobil pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016,
karena pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 tersebut Terdakwa
akan diperintahkan oleh Kasimindik Saksi Mayor Inf Suwata untuk
mengirimkanuang harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan TA. 2016, dan rencananya
Terdakwa akan menggunakan terlebih dahulu sebagian uang harian
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa dan mantan siswa
Susta Taipan Tahun 2016 tersebut untuk membayar tunggakan
angsuran mobil Terdakwa.
f. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai bekerja di Kantor Mindik
Rindam-IX/Udy dan kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah Istri
Terdakwa memberitahuTerdakwa bahwatadi orang BFI Finance
menanyakan kapan akan membayar angsurannya. Oleh karena
Terdakwa mempunyai rencana akan menggunakan terlebih dahulu
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa untuk membayar
angsuran mobil, maka Terdakwa mengatakan kepada isteri
Terdakwa:”Tenang Bunda, nanti tanggal 17 Oktober 2016 ada
uangnya”, laluIsteri Terdakwa bertanya:”Uang dari mana, kita kan
tidak punya uang?”, yang dijawab Terdakwa:”Nanti ada aja
uang”,laluIsteri Terdakwa mengatakan:”Ya udah”.
g. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 09.00
Wita Terdakwa diperintahkan oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata
untuk mendampingi Saksi Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang
Tabanan untuk melakukan penyetoran uang harian maupun
kekurangan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang
berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang seluruhnya sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),
dan uang harian serta uang BPD mantan siswa Susta Taipan T.A.
2016 sebanyak 20 (dua puluh) orang seluruhnya sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah),sehinggajumlah seluruhnya sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)ke nomor
rekening titipan Rindam-IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan
dengan Nomor Rekening 012401000509995, yang rencananya akan
ditransfer ke nomor rekening masing-masing mantan siswa. Pada
waktu itu yang menerima dan membawa uangnyaadalah Saksi Sertu
Sumarji,sedangkan Terdakwayang mengetik dan membawadata
serta nomor rekening para mantan siswa, dan selanjutnya
TerdakwadanSaksi Sertu Sumarji bersama-sama pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan.
h. Bahwa benarpada sekira pukul 09.30 Wita, setelah Terdakwa
dan Saksi Sertu Sumarji sampai di Bank BRI Cabang Tabanan,
kemudian Terdakwa menulis Slip Penyetoran uang ke Nomor
Rekening 012401000509995 yang merupakan nomor rekening untuk
menampung uang titipan milik Rindam IX/Udayana di BRI Cabang
Tabanan.
Setelah menulis Slip Penyetoran uang, selanjutnya
Terdakwa memberikan Slip Penyetoran uang tersebut kepada Saksi
Sertu Sumarji untuk dicek ulang. Setelah dicek oleh Saksi Sertu
Sumarji, dan menurut Saksi Sertu Sumarji tidak ada
kesalahan,makaTerdakwalalu menyerahkan Slip penyetoran uang
berikut dengan uangnyake Saksi Ni Made Lely Meiriani selaku
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Petugas di Bank BRI Cabang Tabanan yang menangani transfer
uang Terdakwa.
i. Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam
Rekening Titipan Rindam IX/Udy di BRI Cabang Tabanan,
selanjutnya uang tersebut akan disalurkan menjadi dua pos, yaitu:
- Dana sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) untuk uang BPD dan uang Harian mantan Siswa Susta
Taipan Tahun 2016 dengan jumlah penerima sebanyak 20 (dua
puluh) orang;
- Dana sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah) untuk uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Tahun 2016 dengan jumlah penerima sebanyak
94 (sembilan puluh empat) orang.
j. Bahwa benar setelah uang tersebut disetor, kemudian Terdakwa
menyerahkan daftarnomor rekening para mantan siswa Diktukbasus
Babinsa dan mantan siswa Susta Taipan Tahun 2016 kepada Saksi
Ni Made Lely Meiriani untuk dilakukan pengiriman uang ke nomornomor rekening tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi
Ni Made Lely Meiriani,data dan nomor rekening 20 orang mantan
siswa Susta Taipan sudah benar dan Saksi Ni Made Lely Meiriani lalu
menyalurkan uanguntuk Siswa Susta Taipan Tahun 2016 sebesar
Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke
masing-masing nomor rekening penerima, sedangkan data dan
nomor rekening 94 orang mantan siswa Diktukbasus Babinsa
ternyata masih ada sekira 9 (sembilan) nomor rekening yang salah,
sehingga uang untuk mantan siswa Diktukbasus Babinsa Tahun 2016
sebesar Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) belum bisa dikirim seluruhnya.
k. Bahwa benar dengan masih adanya kesalahan tersebut,
Terdakwalalu meminta kepada Saksi Ni Made Lely Meirianiagar
menunda dulu proses transfer ke rekening mantan siswaDiktukbasus
Babinsa, karena Terdakwa akan memperbaiki terlebih dahulu
kesalahan tersebut, dan Terdakwa juga akan melaporkan terlebih
dahulu kepada Saksi Mayor Inf Suwata selaku Kasimindik Rindam
IX/Udayana.Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sumarji pergi
meninggalkan Bank untuk kembali ke Rindam IX/Udy.
l. Bahwa benar setelah sampai di Rindam IX/Udy, oleh karena
pada waktu itu Saksi Mayor Inf Suwata sedang pergi ke Dodiklatpur
di Pulaki Singaraja, maka Terdakwa lalu melaporkan masih adanya
kesalahan nomor rekening tersebut kepada Saksi Mayor Inf
Suwatamelalui SMS. Atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi Mayor
Inf Suwata lalu memberikan petunjuk agar rekening yang salah
diperbaiki dulu, dan untuk rekening yang sudah benar uangnya
langsung ditransfer. Setelah mendapat petunjuk dari Saksi Mayor Inf
Suwata, selanjutnya Terdakwa memperbaiki sebagian data nomor
rekening mantan siswa yang salah, dengan harapan masih ada yang
salah lagi, hingga kemudian pengiriman uang ke mantan siswa
Diktukbasus Babinsa bisa ditunda lagi ataupun dibatalkan agar
uangnya bisa diambil/dipinjam Terdakwa.
m. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai memperbaiki sebagian
data nomor rekening siswa Diktukbasus Babinsa yang salah,
kemudianpada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwadatang lagi
sendirian tanpa ditemani Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang
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Tabanan untuk menyerahkan data nomor rekening siswa yang sudah
diperbaiki.
Namun oleh karena Terdakwa ingin menggunakan
terlebih dahulu uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa untuk membayar tunggakan angsuran mobil
Terdakwa dan juga untuk keperluan yang lain, maka Terdakwa
sengaja tidak memperbaiki semua nomor rekening yang salah
dengan harapan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa tidak jadi ditransfer sehingga bisa ditarik lagi
dan kemudian akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
n. Bahwa benar setelah sampai di Bank BRI Cabang Tabanan pada
sekira pukul 13.13 Wita, Terdakwa lalu menyerahkan data-data
nomor rekening mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah
diperbaiki.Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Ni Made
Lely Meiriani, ternyata data-data rekening yang sudah diperbaiki
tersebut masih juga ada yang salah, lalukesalahan tersebut oleh
Saksi Ni Made Lely Meirianidiberitahukan kepada Terdakwa.
o. Bahwa benar kemudian dengan alasan karena masih ada data
nomor rekening siswa Diktukbasus Babinsa yang salah, maka
Terdakwa lalu berusaha menarik kembali uang harian dan uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa, dengan mengatakan kepada
Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Bu, inikan masih ada yang salah nomor
rekeningnya,untuk uang hariannya saya tarik kembali saja”,yang
dijawab Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa ditarik uangnya”,
dijawab oleh Terdakwa:”Karena tidak ada kecocokan”.
p. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut,pada waktu itu
Saksi Ni Made Lely Meiriani belum mau memenuhipermintaan
Terdakwa untuk menarik uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah), dan Saksi Ni Made Lely Meiriani menyarankan agar
Terdakwa memperbaiki dulu data nomor rekening yang salah tanpa
harus menarik kembali uangnya. NamunTerdakwa terus berusaha
meyakinkan Saksi Ni Made Lely Meiriani agar menyetujui keinginan
Terdakwa untuk menarik kembali uang harian mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, dengan memberikan alasan bahwa Terdakwa
adalah Bendahara,danTerdakwa menarik uang tersebut adalahatas
perintah atasannya.
q. Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah bukan Bendahara, akan
tetapi Terdakwa adalah Staf mindik yang diberi tugas oleh Kasi
Mindik Mayor Inf Suwata untuk membantu tugas-tugas Bendahara
mengerjakan Wabku, termasuk mengerjakan laporan-laporan dan
pengiriman uang harian maupun uang BPD mantan siswa RindamIX/Udy, karena pejabat definitif Bendahara masih baru dan belum
begitu memahami tugas-tugasnya. Namun oleh karena Saksi Ni
Made Lely Meiriani tidak mengetahui jabatan dan kewenangan
Terdakwa yang sebenarnya, maka Saksi Ni Made Lely Meiriani
percaya saja dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa, dan
selanjutnya Saksi Ni Made Lely Meiriani menyetujui permintaan
Terdakwa untuk menarik kembali uang harian mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Tahun 2016 tersebut.
s. Bahwa benar kemudian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan
Kasimindik Mayor Inf Suwata selaku Pejabat yang memerintahkan
Terdakwa mengirimkan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa, Terdakwa melakukan penarikan kembali uang
harian milik mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah
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disetorkan ke Rekening Titipan Rindam-IX/Udy di Bank BRI Cabang
Tabanansebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah), dengancara:
- pertama-tama Terdakwa menandatangani bukti penarikan atas
nama Terdakwadengan bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah);
- Kemudian bukti penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan
Saksi;
- Setelah mendapat persetujuan pimpinan, kemudian Terdakwa
mengajukan Slip Penarikan ke bagian Teller untuk diproses
pencairannya;
- Setelah proses pencairan selesai,kemudian uang sebesar
Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan
bank.
t. Bahwa benar setelah uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah) berada di tangan Terdakwa, kemudian pada hari itu
jugatanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa lalu menyetorkan sebagian
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI
atas nama Terdakwa. Setelah uangnya masuk ke nomor rekening
BNI Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sebagian sebesar
Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening suami
PNS Ni Made Suwitri melalui ATM BNI Terdakwa untuk membayar
sebagian hutang Terdakwa pada PNS Ni Made Suwitri, dan
selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Bank BRI Tabanan untuk
kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kantor Leasing PT BFI Finance
Indonesia Cabang Denpasar unttuk membayar tunggakan angsuran
mobil.
u. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Leasing PT BFI Finance
Indonesia Cabang Denpasar, Terdakwa lalu menggunakan sebagian
uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut untuk
membayar tunggakan angsuran mobil Terdakwa selama tiga bulan
berikut denda, seluruhnya sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta
lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya Terdakwa
pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana, Tabanan.
v. Bahwa benar setelah sampai di rumah, dengan harapan
Terdakwa akan mendapatkan uang guna mengembalikan uang
harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang sudah terpakai,
Terdakwa lalu bermain judi on line melalui HP Terdakwa, dengan
cara Terdakwa mendaftar ke akun Ibet 44 melalui HP merk Azus milik
Terdakwa, kemudian untuk mendepositkan dananya, Terdakwa
mendaftarkan Rekening Bank BNI milik Terdakwa ke akun tersebut,
dan kemudian Terdakwa mengirimkanuang sebesar Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah) melalui transfer ATM BNI Terdakwa ke
Rekening BNI milik Sdr. Soni selaku ‘bandar’ dengan Nomor
Rekening: 360923802. Setelah uang dikirimkan, selanjutnya
Terdakwa membuka website Shobet untuk bermain judi Online jenis
kartu pocker. Jika dalam permainan judi tersebut Terdakwa menang,
maka dana bisa diambil, namun jika kalah uang yang ada di dalam
deposit langsung habis (diambil oleh Sdr. Soni selaku bandar). Pada
waktu itu Terdakwa kalah dalam bermain judi on line, sehingga uang
sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang Terdakwa
masukkan ke dalam deposit langsung habis.
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w. Bahwa benarsetelah uang harian mantan siswa Diktukbasus
Babinsa sebesarRp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah) habis terpakai oleh Terdakwa, kemudian pada besok paginya
tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang
lagi ke Bank BRI Cabang Tabanan untuk mengambil lagi uang BPD
Diktukbasus Babinsa yang masih ada di Rekening titipan Rindam
IX/Udayana di Bank BRI Cabang Tabanan. Setelah sampai di Bank
BRI Cabang Tabanan, Terdakwa langsung menemui Saksi Ni Made
Lely Meiriani dan mengatakan:”Bu, untuk uang BPD yang sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Saya tarik lagi
Bu”, yang dijawab oleh Saksi Ni Made Lely Meiriani:”Kenapa uangnya
ditarik lagi, kemarinkan sudah ditarik”,dijawab Terdakwa: ”Karena ada
yang salah jumlahnya”. Atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Ni
Made Lely Meiriani lalu mengatakan kepada Terdakwa:”Tidak usah
ditarik Bapak, datanya diperbaiki dulu,biar uangnya dititip disini dulu”,
namun Terdakwa mengatakan: ”Ditarik aja Bu”.
x. Bahwa benar oleh karena Saksi Ni Made Lely Meiriani masih
tetap menahan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa, maka
Terdakwa lalu berusaha meyakinkan Saksi Ni Made Lely Meiriani
dengan mengatakan: ”Inikan masih ada kesalahan, nanti setelah
saya perbaiki saya setor lagi uangnya”, lalu Saksi Ni Made Lely
Meiriani menjawab:”Baiklah Pak, ini kemauan Bapak, setelah ini
saya buatkan administrasinya dulu”. Beberapa saat kemudian
setelah proses administrasinya selesai, uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga
ratus ribu rupiah) dapat diambil oleh Terdakwa, dan selanjutnya
Terdakwa pergi meninggalkan Bank BRI Cabang Tabanan untuk
kemudian Terdakwa menyetorkan secara tunai sebagian uang BPD
mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga
puluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI atas nama Tertdakwa.
Sedangkan sisa uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa
gunakan untuk kepentingan yang lain.
y. Bahwa benar pada hari itu juga tanggal 18 Oktober 2016 sekira
pukul 11.00 Wita,ketika Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat
siang, Terdakwa kembali bermain judi Online melaui HP Terdakwa
dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya, yaitu Terdakwa
mendepositkan uangnya ke nomor rekening BNI 360923802 milik
Sdr. Soni, dengan harapan Terdakwa akan menang dan
mendapatkan uang guna mengembalikan uang mantan siswa
Diktukbasus Babinsa yang sudah Terdakwa gunakan tanpa
sepengetahuan pemiliknya. Namun setelah bermain judi online
hingga sekira pukul 12.00 Wita, dilanjutkan pukul 14.00 Wita sampai
dengan pukul 15.00 Wita, ternyata Terdakwa kalah lagi hingga uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang ada dalam rekening
BNI Terdakwa habis.
z. Bahwa benar dengan demikianTerdakwa telah menggunakan
uang harian dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa tanpa
seizin ataupun sepengetahuanpemiliknya, seluruhnya sebesar
Rp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari: uang harian mantan siswa Diktukbasus Babinsa
sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
dan uang BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa sebesar
Rp.37.300.000,-(tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Uang milik
mantan siswa Diktukbasus Babinsa tersebut oleh Terdakwa
digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu antara lain :
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- Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus
rupiah) digunakan untuk membayar tunggakan tiga bulan angsuran
mobil Nissan Grand Livina Nopol. DK-1904-FG berikut dendanya;
- Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer
ke rekening suami PNS Ni Made Suwitri melalui Kartu ATM BNI milik
Terdakwa untuk membayar sebagian hutang Terdakwa kepada PNS
Ni Made Suwitri;
- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk
membeli pulsa dan bensin;
- Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga;
dan
- Rp.51.816.500,-(lima puluh satu juta delapan ratus enam belas
ribu lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online
dan Terdakwa kalah.
aa. Bahwa benar sejak awal Terdakwa mengetahui dan menyadari
bahwa uang sebanyakRp.68.600.000,-(enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan millik Terdakwa,
melainkan seluruhnya milik mantan siswa Diktukbasus Babinsa
Rindam IX/Udy Tahun 2016 yang harus segera dikirimkan kepada
pemiliknya.
Namun dengan penuh kesadaran Terdakwa telah
menggunakan uang milik orang lain tersebut untuk kepentingan
Terdakwa sendiri tanpa seizin maupun sepengetahuan pemiliknya,
dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah
salah, melanggar hak orang lain, dan dilarang oleh undang-undang.
Walaupun begitu Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut,
padahal Terdakwa mengetahui akibatnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua: “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah
terpenuhi.
3. Unsur Ketiga:

“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan”.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang sesuatu
yang diakui atau diperlakukan Terdakwa bagai miliknya sendiri
tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena
kejahatan.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar pada tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita
Terdakwa diperintahkan oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata untuk
mendampingi Saksi Sertu Sumarji ke Bank BRI Cabang Tabanan
untuk melakukan penyetoran uang harian maupun kekurangan uang
BPD mantan siswa Diktukbasus Babinsa yang berjumlah 94
(sembilan puluh empat) orang seluruhnya sebesar Rp.68.600.000,(enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan uang harian
serta uang BPD mantan siswa Susta Taipan Tahun 2016 sebanyak
20 (dua puluh) orang seluruhnya sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),sehinggajumlah seluruhnya
sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah)ke nomor rekening titipan Rindam-IX/Udayana di
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Bank BRI Cabang Tabanan dengan Nomor Rekening
012401000509995, yang rencananya akan ditransfer ke nomor
rekening masing-masing mantan siswa.
Pada waktu itu yang
menerima
dan
membawa
uangnyaadalah
Saksi
Sertu
Sumarji,sedangkan Terdakwayang mengetik dan membawadata
serta nomor rekening para mantan siswa, dan selanjutnya
TerdakwadanSaksi Sertu Sumarji bersama-sama pergi ke Bank BRI
Cabang Tabanan.
b. Bahwa benar Kasimindik Mayor Inf Suwaya memerintahkan
untuk mendampingi Saksi Sertu Sumarji, karenaselama ini Terdakwa
yang biasa membantu Bendahara mengerjakan pertanggungjawaban keuangan yang berupa beaya perjalanan dinas atau beaya
pengembalian mantan siswa yang melaksanakan berbagai
pendidikan (Secata, Secaba, kursus-kursus, dan lain-lain) di Rindam
IX/Udayana untuk kembali ke satuan masing-masing.
Karena
biasanya setelah siswa selesai pendidikan, uang harian maupun
uang perjalanan dinas belum turun, sehingga untuk sementara
mantan siswa dipinjami uang sebesar satu kali ongkos pulang.
Setelah anggaran perjalanan dinas siswa turun, kekurangannya
dikirimkan dengan cara ditransfer ke nomor rekening masing-masing
mantan siswa.
c. Bahwa benarpada sekira pukul 09.30 Wita, setelah Terdakwa
dan Saksi Sertu Sumarji sampai di Bank BRI Cabang Tabanan,
kemudian Terdakwa menulis Slip Penyetoran uang ke Nomor
Rekening 012401000509995 yang merupakan nomor rekening untuk
menampung uang titipan milik Rindam IX/Udayana di BRI Cabang
Tabanan.
Setelah menulis Slip Penyetoran uang, selanjutnya
Terdakwa memberikan Slip Penyetoran uang tersebut kepada Saksi
Sertu Sumarji untuk dicek ulang. Setelah dicek oleh Saksi Sertu
Sumarji, dan menurut Saksi Sertu Sumarji tidak ada
kesalahan,makaTerdakwalalu menyerahkan Slip penyetoran uang
berikut dengan uangnyake Saksi Ni Made Lely Meiriani selaku
Petugas di Bank BRI Cabang Tabanan yang menangani transfer
uang Terdakwa.
d. Bahwa benar dengan demikianuang sebesar Rp.78.950.000,(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
tersebut berada dalam tangan Terdakwa yang kemudian dimasukkan
ke Rekening Titipan Rindam IX/Udy di BRI Cabang Tabanan, adalah
bukan berasal dari kejahatan, melainkan atas pelimpahan wewenang
dari Kasimindik Mayor Inf Suwata.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ketiga: “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan”, telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim
berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,
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Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372
KUHP.
Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara
sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu
diperhatikan lagi.

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di 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 di dalam 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, harkat, dan
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.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
penyalah-gunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan
atasan kepada Terdakwauntuk membuat pertanggung-jawaban
keuangan (Wabku) Bagmindik dan juga mengirimkan uang harian
maupun uang Biaya Perjalanan Dinas (BPD) mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Rindam IX/Udy Tahun 2016.
- Bahwa oleh karena pejabat Bendahara lama yang biasa
membuat Wabku di Bagmindik Rindam-IX/Udayana telah pindah
satuan, sedangkan pejabat Bendahara yang baru belum menguasai
pekerjaannya, makauntuk sementara Terdakwa diberi kepercayaan
oleh Kasimindik Mayor Inf Suwata untuk membantu mengerjakan
Wabku, dan juga menemani pejabat Bendahara yang baru untuk
menyetorkan ataupun menarik uang dari BRI Cabang Tabanan
sebagai bank rekanan Rindam-IX/Udayana.
- Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang mengalami
kesulitan keuangan sebagai akibat dari kegemaran Terdakwa
bermain judi on line dan juga manajemen keuangan Terdakwa yang
tidak terkontrol, Terdakwa lalu merencanakan untuk mengambil atau
memanfaatkan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa Tahun 2016 untuk digunakan Terdakwa
membayar hutang-hutang Terdakwa dan kebutuhan yang lain.
- Bahwa untuk melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa
sengaja memasukkan data nomor rekening beberapa mantan siswa
Diktukbasus Babinsa secara salah, dengan harapan pengiriman uang
akan ditunda dengan alasan data akan diperbaiki dulu, dan Terdakwa
sendiri yang akan memperbaiki datanya, karena memang Terdakwa
yang selama ini membuat data maupun pertanggung-jawaban
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keuangan. Selanjutnya setelah data diperbaiki sebagian, Terdakwa
kembali lagi ke Bank BRI Cabang Tabanan sendirian tanpa ditemani
oleh Bendahara, sehingga Terdakwa dapat leluasa melaksanakan
rencananya tanpa diketahui oleh satuannya.
- Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa mengatakan
yang tidak benar dan berbohong pada petugas Bank BRI Cabang
Tabanan (Saksi Ni Made Lely Meiriani), dengan mengatakan bahwa
Terdakwa adalah Bendahara satuan dan penarikan kembali uang
mantan siswa Rindam IX/Udayana tersebut adalah karena diperintah
atasannya.Padahal sebenarnya Terdakwa bukan Bendahara, dan
penarikan kembali uang mantan siswa tersebut adalah kemauan
Terdakwa sendiri tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menarik kembali uang milik
mantan siswa Diktukbasus Babinsa Rindam IX/Udayana hingga
sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah), dan uang hasil penarikan kembali dari Bank BRI
Cabang Tabanan tersebut sebagian besar digunakan Terdakwa
untuk bermain judi on line, dan dalam permainan judi
tersebutTerdakwa kalah, sehingga sampai dengan sekarang
Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik mantan siswa
yang telah digelapkan Terdakwa tersebut.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah sangat merugikan kesatuan Rindam-IX/Udayanadan
menghilangkan kepercayaan kesatuan pada Terdakwa, perbuatan
Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI, khususnya citra
kesatuan Rindam-IX/Udayana di mata masyarakat.
Menimbang

: Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tindak 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, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim
menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang yang digelapkan
dengan cara mengembalikan sebagian uang yang digelapkan
sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya diangsur dengan cara dipotong
dari gaji Terdakwa sebesar Rp.500.000,- setiap bulan sampai dengan
lunas;
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa bisa menarik kembali uang yang sudah disetorkan ke
Bank dengan cara berbohong, yaitu mengatakan kepada petugas
bank bahwa uang ditarik kembali atas perintah atasan Terdakwa;
- Uang hasil penarikan kembali dari bank tersebut oleh Terdakwa
digunakan untuk bermain judi on line;
- Terdakwa telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan
atasannya;
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- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan RindamIX/Udayana;
- Terdakwa tidak mampu mengontrol keuangan rumah-tangganya;
- Dari uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp.67.325.000,(enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sampai
dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan sebesar sekira
Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI, khususnya
citra satuan Rindam IX/Udayana di mata masyarakat;
Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan,serta hal-hal yang
dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana
tersebut di atas, dan kemudian dengan mempertimbangan
kepentingan pembinaan disiplin dan moral serta keadilan di kesatuan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut Oditur
Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan
sehinggaperlu diperberat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang
dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yangberupa :
1. Barang-barang :
a. 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina X-Gear 1,5 A/T warna hitam
metalikNopol DK-1904-FG lengkap dengan 1 (satu) set kunci, 1
(satu) buah dongkrak, dan 1 (satu) unit Tape mobil, berikut1 (satu)
lembar STNK Nomor B151215344 atas nama pemilik lama Ida Ayu
Putu Widiyani, S.H., yang dibeli Terdakwa secara kredit di
Perusahaan Leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk Denpasar,
dengan membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh
juta rupiah), angsuran sebesar Rp.3.630.691,-(tiga juta enam ratus
tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan
selama 4 (empat) tahun, yang diangsurmulai bulan April 2016, oleh
karena Terdakwa hanya mampu membayar angsuran sampai dengan
bulan Oktober 2016 (7 x angsuran), dan setelah mobil disita pada
bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak
pernah lagi membayar angsurannya, maka hak kepemilikan mobil
tersebut belum jelas dan masih perlu ditentukan status
kepemilikannya oleh Pengadilan yang berwenang, sehingga oleh
karenanya barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada yang
tersita, yaitu Terdakwa Praka Budiono.
b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Azus berikut 2 (dua) buah Sim
Card milik Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa untuk bermain
judi on line;
c. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BNI Norek 0450734630 atas
nama Budiono, yang telah digunakan Terdakwa untuk
menampung/menyimpan uang harian dan uang BPD mantan siswa
Diktukbasus Babinsa yang berhasil Terdakwa ambil dari BRI Cabang
Tabanan;
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d. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198930340062560;
Tersebut huruf b, c, dan d perlu dikembalikan kepada pemiliknya,
yaitu Terdakwa Praka Budiono.
2. Surat-surat:
a. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober
2016 sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan
ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyetor Budiono, yang
disetorkan ke rekening Titipan Rindam IX/Udayana di BRI Cabang
Tabanan;
b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI
Cabang Tabanantanggal 17 Oktober 2016sebesar Rp.31.300.000,(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh
Terdakwa Budiono, untuk koreksi Uang Harian (Biaya Perjalanan
Dinas Rindam) karena kesalahan Bendahara;
c. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI
Cabang Tabanan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp.37.300.000,(tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh
Terdakwa Budiono, untuk koreksi pembayaran biaya perjalanan dinas
Rindam IX/Udayana karena kesalahan Bendahara;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran mobil Terdakwa ke PT
BFI Finance Indonesia Tbk. sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta
lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Oktober 2016;
e. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran dari Bank BNI Cabang
Denpasar atas nama Budiono periode tanggal 16 Oktober 2016
sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
f. 1 (satu) lembar Kwitansi Bentuk KU-17, yang menunjukkan
bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Sdri. Shinta Novita (isteri
Terdakwa Praka Budiono) telah menyerahkan uang sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Kasimindik Mayor Inf
Suwata untuk keperluan Pembayaran/Pengembalian BPD Regsus
Babinsa;
g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit
Tingkat II Udayana Nomor:SKD/968/XI/2016 tanggal 08 November
2016 atas nama Budiono;
h. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 20 Oktober
2016 sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dari penyetor Mayor Inf Suwata disetor ke nomor rekening Serda I
Nyoman Lancar di Gianyar sebagai kekurangan dana BPD dan Uang
Harian Serda I Nyoman Lancar;
i. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Oktober
2016 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) daripenyetor atas
nama Mayor Inf Suwata disetor ke nomor rekening Serda Okto
Bernadus Uly di Rote sebagai pembayaran BPD 1 x jalan dan Uang
Harian;
j. 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting
Bank BRItanggal 19 Oktober 2016 untuk 20 (dua puluh) orang
mantan siswa Susta Taipan, seluruhnya sebesar Rp.10.350.000,(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
k. 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting
Bank BRI tanggal 24 Oktober 2016 untuk mantan Siswa Diktukbasus
Babinsa TA. 2016 seluruhnya sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh
tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
l. 1 (satu) lembar fotocopy gambar Mobil Nissan Grand Livina
warna hitamNopol DK-1904-FGdari arah depan dan dari arah
samping;
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Barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata berkaitan erat
dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara,
sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.
Menimbang

: Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani
Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya.

Mengingat

: Pasal 372 KUHP, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI:

1.
Menyatakan
Terdakwa
tersebut
diatas,
yaitu:
BUDIONO,
Praka
NRP.31060415060985, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana “Penggelapan”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
bulan.
3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Barang-barang :
1) 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina X-Gear 1,5 A/T warna hitam metalik
Nopol DK-1904-FGlengkap dengan 1 (satu) set kunci, 1 (satu) buah
dongkrak, dan 1 (satu) unit Tape mobil, berikut1 (satu) lembar STNK Nomor
B151215344 atas nama pemilik lama Ida Ayu Putu Widiyani, S.H.,
dikembalikan kepada yang tersita, yaitu Terdakwa Praka Budiono.
2) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Azus berikut 2 (dua) buah Sim Card;
3) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BNI Norek 0450734630 atas nama
Budiono;
4) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198930340062560;
Tersebut angka 2), 3), dan 4) masing-masing dikembalikan kepada
pemiliknya, yaitu Terdakwa Praka Budiono.

b.

Surat-surat:
1) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016
sebesar Rp.78.950.000,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) atas nama penyetor Budiono;
2) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI Cabang
Tabanantanggal 17 Oktober 2016sebesar Rp.31.300.000,-(tiga puluh satu
juta tiga ratus ribu rupiah);
3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penarikan Uang dari BRI Cabang
Tabanan tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp.37.300.000,-(tiga puluh tujuh
juta tiga ratus ribu rupiah);
4) 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran mobil Terdakwa ke PT BFI
Finance Indonesia Tbk. sebesar Rp.12.508.500,-(dua belas juta lima ratus
delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Oktober 2016;
5) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran dari Bank BNI Cabang
Denpasar atas nama Budiono;
6) 1 (satu) lembar Kwitansi Bentuk KU-17 tanggal 23 Oktober 2016;
7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tingkat II
Udayana Nomor:SKD/968/XI/2016 tanggal 08 November 2016 atas nama
Budiono;
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8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 20 Oktober 2016
sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penyetor
Mayor Inf Suwata;
9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Oktober 2016
sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) daripenyetor atas nama Mayor Inf
Suwata;
10) 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting Bank
BRItanggal 19 Oktober 2016 untuk 20 (dua puluh) orang mantan siswa Susta
Taipan, seluruhnya sebesar Rp.10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah);
11) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Uang melalui Salary Crediting Bank
BRI tanggal 24 Oktober 2016 untuk mantan Siswa Diktukbasus Babinsa TA.
2016 seluruhnya sebesar Rp.67.325.000,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus
dua puluh lima ribu rupiah);
12) 1 (satu) lembar fotocopy gambar Mobil Nissan Grand Livina warna
hitamNopol DK-1904-FGdari arah depan dan dari arah samping;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima
ratus rupiah).
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Demikian diputuskandalam Musyawarah Majelis Hakim olehMuhammad Djundan,
S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah,
S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus
NRP.522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II,
yang diucapkan pada haridan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc.MayorChk (K) NRP.11040015141281, Penasehat
Hukum Ahmad Farid, S.H.KaptenChk NRP.11080134570185,Panitera Pengganti Dede
Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178,serta di hadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

MuhammadDjundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk NRP.11980035580769

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940
Panitera Pengganti
Ttd

Dede Juhaedi,S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

