PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 48-K / PM.III-14 / AD / XI / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Terdakwa ditahan oleh

: Haerul habibi
: Praka /31071463461286.
: Taban Munisi Pokko Kipan C.
: Yonif Raider 900/SBW.
: Mataram, 31 Desember 1986.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW Jln.
Rajawali Negara.

:

1.
Komandan Batalyon Infantri Raider 900/SBW selaku Ankum selama 20 (dua
puluh) hari sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober
2016, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon
Infantri Raider 900/SBW Nomor : Kep/16/IX/2016 tanggal 12 September 2016.
2.
Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera sebanyak 2 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
30 (tiga puluh) sejak tanggal 2 Oktober 2016 s.d. tanggal 30 Nopember 2016
berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/657/IX/2016 tanggal
10 Oktober 2016 dan Kep/663/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2016
sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAP/ 13 /PM.III-14/AD/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari
terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 20
Desember 2016.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

:

Memperhatikan

:

Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP24/A-24/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari
Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/757/XI/2016
tanggal 18 November 2016.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak/47/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
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3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM / 56 / PM.III-14 / AD / XI / 2016 tanggal 30
November 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID / 50 / PM.III-14 / AD / XI / 2016 tanggal 1
Desember 2016.

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

:

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/47/XI/2016 tanggal 24 November 2016 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :
a.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hokum 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”.
sebagaimana diatur dan
menurut pasal 378 KUHP.

diancam

dengan

pidana

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

: Penjara selama 12 (dua belas)
bulan

- PidanaTambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI
AD
c.

Mohon agar barang bukti berupa :
1) Berupa barang :
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru milik
Terdakwa
- 1 (satu) Tab Samsung milik Terdakwa
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA No. Rekening
2360390538 a.n. Haerul Habibi
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2)

Berupa surat :
- Foto mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811
JF warna hitam milik Sdr Muhammad Santoso
- Foto copy STNK mobil merek Toyota Avanza
Nopol DK 1811 JF warna hitam No. STNK
0338594/BL/. No. Mesin DC32799. No. Rangka
MHFM1BA3J7K051485 atas nama Muhammad
Santoso
- BPKB No. L-05780083 atas nama Muhammad
Santoso
- Foto mobil merk Suzuki APV Nopol DK 1575 SD
warna coklat metalik. No. Rangka MHYGDN41V44J105761. No. Mesin G15A-ID-108236 dan foto copy
STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdr Saipullah.
- Foto mobil merk Toyota Rush Nopol DK 1113 GH
warna hitam. No. Rangka MHFE2CJ3J8K015026.
No. Mesin DBB9142 dan foto copy STNK mobil
tersebut dengan pemilik Sdri Ni Sayu Komang
Parwathi.
- Foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Haerul Habibi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah)..........
e.
Menimbang

:

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh
tujuh bulan Juni tahun 2000 enam belas atau pada suatu hari dalam
bulan Juni tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam 2000
enam belas di rumah Sdri. Ni Kadek Erawati di Banjar Pemedilan,
Kel. Dauh Waru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau di tempat lain
di Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa 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 :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun
2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus
Pendidikan
Dasar
dengan
Pangkat
Prada
NRP
31071463461286, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan
Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Buleleng
setelah lulus ditugaskan Yonif Raider 900/SBW kemudian pada
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tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kipan C Raider 900/SBW
Negara-Jembrana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat
sebagai Taban Munisi Kipan C Yonif Raider 900/SBW dengan
pangkat Praka.
b.
Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita
Terdakwa pergi ke rumah Sdr Saipullah (Saksi-5) di Banjar Mandar
RT 02/01, Kel. Cupel, Kec. Negara, Kab Jembrana, Prop. Bali diantar
oleh Sdr Usman (Saksi-6) tentangga Saksi-5. Setelah bertemu
dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi5 akan meminjam mobil milik Saksi-5 selama 5 (lima) hari guna
mengurus orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di
RSU Sanglah Denpasar. Kemudian Saksi-5 menyerahkan mobil milik
Saksi-5 jenis Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD
berikut kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa. Kemudian
Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kompi C Yonif Raider
900/SBW di Jembrana.
c.
Bahwa pada sekira pukul 16.00 di Kompi C Yonif Raider
900/SBW Terdakwa menghubungi Sdr I Kadek Widiana (Saksi-7)
agar Saksi-7 menemui Terdakwa di belakang Kompi C Yonif Raider
900/SBW. Setelah Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa, lalu
Terdakwa menyuruh Saksi-7 menggadai mobil jenis Suzuki APV
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD yang diakui oleh Terdakwa
sebagai mobil milik Terdakwa sendiri tetapi Saksi-7 tidak bersedia
karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7
untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai mobil tersebut.
d.
Bahwa selanjutnya Saksi-7 menghubungi Sdri Kadek Erawati
(Saksi-8) lewat handphone dengan mengatakan “Mbak Kadek ini ada
orang yang minta tolong pinjamin uang dua belas juta karena
bapaknya sedang sakit, paling cuma lima hari, ini orangnya sebagai
TNI dinas di kompi C Pendem, dia tidak bohong ini teman saya
orangnya baik, saya tanggung jawab”. Saksi-8 menjawab “ iya kalau
Kadek minjam saya berikan, asalkan dek tanggungjawab, saya tidak
kenal dengan Habibi (Terdakwa), uang ini penting untuk bayar
hutang, iya kalau benar hanya lima hari, karena uang untuk bayar
hutang”. Saksi-7 menjawab “ya tenang saya mbak Kadek, dia tidak
bohong” kemudian Saksi-8 menjawab “Ya” lalu HP dimatikan.
e.
Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-7
pergi ke rumah Saksi-8 di Banjar Pemedilan, Kel. Dauh Waru, Kec.
Jembrana, Kab. Jembrana, Terdakwa mengendarai sepeda motor
milik Saksi-7 sedangkan Saksi-7 mengendarai mobil Suzuki APV
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD. Setelah tiba di rumah
Saksi-8 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-8 menggadai mobil
Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD selama 5 (lima)
hari sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Terdakwa
mengatakan kepada Saksi-8 bahwa mobil tersebut milik Terdakwa
sehingga Saksi-8 bersedia menggadai. Setelah sepakat selanjutnya
Terdakwa menyerahkan mobil Suzuki warna coklat metalik Nopol DK
1575 SD berikut STKN dan kunci kontak kepada Saksi-8 lalu Saksi-8
menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah), yang di saksikan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 serta
Sdr Komang Sudiasa (Saksi-9) suami Saksi-8.
f.
Bahwa Saksi-5 selaku pemilik mobil Suzuki APV warna coklat
metalik Nopol DK 1575 SD tidak pernah mengetahui jika mobil Saksi5 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8, selanjutnya
karena sesuai jangka waktu peminjaman selama 5 (lima) hari telah
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lewat waktu maka pada tanggal 4 Juli 2016 Saksi-5 menghubungi
Terdakwa lewat handphone dan meminta Terdakwa mengembalikan
mobil milik Saksi-5 tetapi Terdakwa mengatakan ingin
memperpanjang pinjaman mobil milik Saksi-5. Kemudian pada sekira
pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan bertemu
Saksi-5 lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5 sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayaran sewa
mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bahwa mobil
Saksi-5 akan dipinjam sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 tetapi
setelah tiba jatuh tempo tanggal tersebut mobil belum dikembalikan
oleh Terdakwa kepada Saksi-5.
g.
Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 12.00
Wita Saksi-5 menghubungi Terdakwa meminta supaya mobil milik
Saksi-5 dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil
milik Saksi-5 masih digunakan dan Terdakwa ingin memperpanjang
pinjaman mobil milik Saksi-5 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016
serta Terdakwa akan membayar dan mengirim uang sewa perhari
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 namun
sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 Terdakwa tidak bisa dihubungi
oleh Saksi-5. Oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi hal itu
membuat Saksi-5 kuatir terhadap keberadaan mobil milik Saksi-5
yang dipinjam oleh Terdakwa.
h.
Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 10.00
Wita Saksi-5 dan Saksi-6 mencari Terdakwa ke Kompi C Yonif
Raider 900/SBW tempat Terdakwa berdinas. Setelah tiba di Kompi C
Yonif Raider 900/SBW Saksi-5 dan Saksi-6 mendapat informasi dari
Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW bahwa Terdakwa
TMT 25 Juli 2016 tidak ada lagi di satuan dan tidak pernah masuk
dinas. Selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 menceritakan sekaligus
melaporkan kepada Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW
tentang perbuatan Terdakwa yang telah meminjam mobil Suzuki
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD berikut STNK milik Saksi-5
tetapi hingga sekarang tidak pernah dikembalikan. Setelah Saksi-5
dan Saksi-6 bercerita tentang permasalahan tersebut pihak Kompi C
Yonif Raider 900/SBW belum memberikan jalan keluar sehingga
Saksi-5 dan Saksi-6 pulang.
i.
Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wita
Saksi-5 datang lagi ke Kompi C Yonif Raider 900/SBW dan Saksi-5
mendapat informasi dari Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider
900/SBW bahwa mobil milik Saksi-5 telah digadaikan oleh Terdakwa
melalui Sdr Kadek Widiana (Saksi-7) kepada Sdr Komang Sudiasa
(Saksi-9) yang beralamat di Ds. Pemedilan, Kec. Jembrana, Kab.
Jembrana. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita Saksi-5 dan
Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW dan 2 orang anggota
bersama Saksi-7 pergi ke rumah Saksi-9. Setelah bertemu dengan
Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 meminta uang tebusan sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas mobil milik Saksi-5 yang
digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah). Setelah musyawarah akhirnya disepakati
bahwa uang tebusan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). Kemudian keesokan hari pada tanggal 10 Agustus 2016
sekira pukul 14.00 Wita Saksi-5 bersama Sdri Masliani Rahmi anak
Saksi-5 datang ke rumah Saksi-9 menyerahkan uang tebusan
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-9
disertai bukti kwitansi lalu Saksi-9 menyerahkan mobil Suzuki warna
coklat metalik Nopol DK 1575 SD berikut STNK setelah itu Saksi-5
pulang dengan mengendarai mobil tersebut.
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j.
Bahwa mobil Suzuki warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD
adalah milik Saksi-5 yang dibeli dari Sdr Mustain sekira bulan Maret
2016 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Saksi-5
membeli dengan cara melanjutkan angsuran Sdr Mustain dan
dengan cara memberikan mobil minibus Suzuki Carry 1000 CC,
sepeda motor Honda vario tahun 2007 dan uang tunai Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr Mustain sehingga totalnya
seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). BPKB mobil
Suzuki warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD masih digadaikan
oleh Sdr Mustain sehingga kekurangannya Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) Saksi-5 yang mengansur ke Pegadaian melalui Sdr
Mustain sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) selanjutnya Sdr Mustain yang membayarkan ke
Pegadaian di Negara Jembrana. Sdr Mustain membeli mobil Suzuki
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD dari Sdr Dewa Gede Putra
Utama, S.E. yang berlamat di Karangasem sampai dengan saat ini
STNK dan BPKB mobil tersebut masih atas nama Sdr Dewa Gede
Putra Utama, S.E. dan belum dibalik nama atas nama Saksi-5 Sdr
Saipullah.
k.
Bahwa selain meminjam mobil milik Saksi-5 lalu digadaikan
tanpa ijin Saksi-5 selaku pemilik mobil, Terdakwa juga telah
meminjam beberapa mobil di tempat lain lalu digadaikan tanpa ijin
pemilik mobil yaitu mobil milik Sdr Muhammad Santoso (Saksi-3)
merk Toyota Avanza Nopol DK 1811 FJ digadaikan kepada
seseorang di daerah Asembagus Situbondo Jawa Timur, mobil milik
Sdr I Komang Pria Duaersa alias Komang Pil (Saksi-10) merk Suzuki
APV warna putih Nopol DK 1074 WG digadaikan kepada seseorang
yang bernama Sdr Lutfi dan Marito di daerah Asembagus Situbondo
Jawa Timur, dan mobil milik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi (Saksi12) merk Toyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Andi di Asembagus Situbondo
Jawa Timur.
l.
Bahwa mobil milik Saksi-3 merk Toyota Avanza Nopol DK
1811 FJ disewa oleh Terdakwa dari Saksi-3 pada tanggal 15 Mei
2016 di rumah Saksi-3 di Jl Uluwatu 2 Gang Mawar No. 22 Jimbaran
Kuta Selatan Badung-bali dengan meminta bantuan Praka Gunawan
(Saksi-4) yang menyewakan dan Sdr. Dyuhri (Saksi-13) yang
mengambil mobil dengan biaya sewa akan dibayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada Saksi4 dan Saksi-13 selanjutnya mobil dibawa oleh Saksi-13 diantar ke
tempat Terdakwa yang sudah berada di daerah Asembagus
Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan kepada
seseorang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 sempat kehilangan mobil
selama 2,5 (dua setengah bulan) dan Saksi-3 mendapatkan
mobilnya kembali pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan cara
membayar uang tebusan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh
delapan juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr Hariadi di
daerah Pelabuhan Ketapang banyuwangi Jawa Timur.
m.
Bahwa mobil milik Sdr I Komang Pria Duarsa alias Komang Pil
(Saksi-10) Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG disewa oleh
Terdakwa dari Saksi-10 pada pada sekira bulan Juli 2016 di rumah
Saksi-10 di Jl Sandat Baler, Balai Agung, Kel. Baler Bale Agung,
Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan biaya sewa sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada

7
Terdakwa selanjutnya mobil dibawa oleh Terdakwa ke daerah
Asembagus Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Lutfi dan Sdr Marito sebesar
Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Atas
perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi10 kehilangan mobil yang
sampai dengan saat ini belum kembali.
n.
Bahwa mobil milik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi (Saksi-12)
Toyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH disewa oleh Terdakwa
dari Saksi-12 pada tanggal 25 Juli 2016 di rumah Saksi-12 di Jl
Pandu, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan
biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu
rupiah) perhari dan disewa selama sehari. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada
Terdakwa selanjutnya mobil dibawa oleh Terdakwa ke daerah
Asembagus Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Andi sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-12
sempat kehilangan mobil selama 14 (empat belas) hari dan Saksi-3
mendapatkan mobilnya kembali pada tanggal 10 Agustus 2016
dengan cara membayar uang tebusan sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr I
Gusti Made Widiana.
o.
Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa selain
Saksi-3, Saksi-5, Saksi-10 dan 12 masih terdapat 3 (tiga) orang
korban lain yaitu :
1) Sdr. Hairin berlamat di daerah Celukan Bawang, Singaraja
sempat kehilangan mobil Avanza warna putih Nopol DK 1051
UN, sudah ditemukan di daerah Asembagus Situbondo dan
sudah kembali dengan cara Sdr Hairin membayar uang
tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui.
2) Sdr. Nanok sempat kehilangan Mobil APV warna putih
Nopol DK 1102 WF, sudah ditemukan di daerah Asembagus
Situbondo dan sudah kembali dengan cara Sdr Nanok
membayar uang tebusan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh
lima juta rupiah) kepada seseorang yang identitasnya tidak
diketahui.
3) Sdr. Putu Juli Sastrawan sempat kehilangan Mobil Honda
Jazz warna biru Nopol DK 1405 YX namun sudah ditemukan di
daerah Gilimanuk pada saat akan diseberangkan melalui kapal
menuju ke Jawa dan mobil sudah dikembalikan kepada
pemiliknya.
p.
Bahwa Terdakwa menyewa mobil dan menggadaikan kepada
orang lain tanpa ijin dari pemilik mobil sampai pemilik mobil tidak
mengetahui keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa. Bahkan
Terdakwa juga tidak mengetahui lagi keberadaan mobil yang
digadaikannya tersebut. Akibatnya para pemiik mobil yang mobilnya
disewa oleh Terdakwa banyak yang kehilangan mobil dan menjadi
korban lalu para pemilik mobil mencari Terdakwa dan melaporkan ke
Kesatuan Terdakwa di Kompi C Yonif Raider 900/SBW Jembrana
tetapi Terdakwa tidak ada lagi di satuan karena telah melarikan diri.
Atas perbuatan Terdakwa tersebut Danyonif Raider 900/SBW
melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui
Surat Nomor :B/606/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 untuk
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan
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Letda Inf Yudhi Hermanto (Saksi-1) Danton 3 Kipan C Yonif Raider
900/SBW sebagai Pelapor.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh
tujuh bulan Juni tahun 2000 enam belas, pada tanggal Empat bulan
Juli tahun 2000 enam belas, pada tanggal Dua puluh lima bulan Juli
tahun 2000 enam belas atau pada suatu hari dalam bulan Juni dan
bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
2000 enam belas, di rumah Sdr. Saipullah di Banjar Mandar RT.
02/01, Kel. Cupel, Kec. Negara, Kab. Jembrana, di rumah Sdr. I
Komang Pria Duarsa Alias Komang Pil di Jl. Sandat Baler, Balai
Agung, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau di
tempat-tempat lain di Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di
tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
utang maupun menghapuskan piutang”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun
2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus
Pendidikan
Dasar
dengan
Pangkat
Prada
NRP
31071463461286, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan
Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Buleleng
setelah lulus ditugaskan Yonif Raider 900/SBW kemudian pada
tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kipan C Raider 900/SBW
Negara-Jembrana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat
sebagai Taban Munisi Kipan C Yonif Raider 900/SBW dengan
pangkat Praka.
b.
Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita
Terdakwa pergi ke rumah Sdr Saipullah (Saksi-5) di Banjar Mandar
RT 02/01, Kel. Cupel, Kec. Negara, Kab Jembrana, Prop. Bali diantar
oleh Sdr Usman (Saksi-6) tentangga Saksi-5. Setelah bertemu
dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi5 akan meminjam mobil milik Saksi-5 selama 5 (lima) hari guna
mengurus orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di
RSU Sanglah Denpasar. Kemudian Saksi-5 menyerahkan mobil milik
Saksi-5 jenis Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD
berikut kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa. Kemudian
Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kompi C Yonif Raider
900/SBW di Jembrana.
c.
Bahwa pada sekira pukul 16.00 di Kompi C Yonif Raider
900/SBW Terdakwa menghubungi Sdr I Kadek Widiana (Saksi-7)
agar Saksi-7 menemui Terdakwa di belakang Kompi C Yonif Raider
900/SBW. Setelah Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa, lalu
Terdakwa menyuruh Saksi-7 menggadai mobil jenis Suzuki APV
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD yang diakui oleh Terdakwa
sebagai mobil milik Terdakwa sendiri tetapi Saksi-7 tidak bersedia
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karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7
untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai mobil tersebut.
d.
Bahwa selanjutnya Saksi-7 menghubungi Sdri Kadek Erawati
(Saksi-8) lewat handphone dengan mengatakan “Mbak Kadek ini ada
orang yang minta tolong pinjamin uang dua belas juta karena
bapaknya sedang sakit, paling cuma lima hari, ini orangnya sebagai
TNI dinas di kompi C Pendem, dia tidak bohong ini teman saya
orangnya baik, saya tanggung jawab”. Saksi-8 menjawab “ iya kalau
Kadek minjam saya berikan, asalkan dek tanggungjawab, saya tidak
kenal dengan Habibi (Terdakwa), uang ini penting untuk bayar
hutang, iya kalau benar hanya lima hari, karena uang untuk bayar
hutang”. Saksi-7 menjawab “ya tenang saya mbak Kadek, dia tidak
bohong” kemudian Saksi-8 menjawab “Ya” lalu HP dimatikan.
e.
Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-7
pergi ke rumah Saksi-8 di Banjar Pemedilan, Kel. Dauh Waru, Kec.
Jembrana, Kab. Jembrana, Terdakwa mengendarai sepeda motor
milik Saksi-7 sedangkan Saksi-7 mengendarai mobil Suzuki APV
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD. Setelah tiba di rumah
Saksi-8 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-8 menggadai mobil
Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD selama 5 (lima)
hari sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Terdakwa
mengatakan kepada Saksi-8 bahwa mobil tersebut milik Terdakwa
sehingga Saksi-8 bersedia menggadai. Setelah sepakat selanjutnya
Terdakwa menyerahkan mobil Suzuki warna coklat metalik Nopol DK
1575 SD berikut STKN dan kunci kontak kepada Saksi-8 lalu Saksi-8
menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah), yang di saksikan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 serta
Sdr Komang Sudiasa (Saksi-9) suami Saksi-8.
f.
Bahwa Saksi-5 selaku pemilik mobil Suzuki APV warna coklat
metalik Nopol DK 1575 SD tidak pernah mengetahui jika mobil Saksi5 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8, selanjutnya
karena sesuai jangka waktu peminjaman selama 5 (lima) hari telah
lewat waktu maka pada tanggal 4 Juli 2016 Saksi-5 menghubungi
Terdakwa lewat handphone dan meminta Terdakwa mengembalikan
mobil milik Saksi-5 tetapi Terdakwa mengatakan ingin
memperpanjang pinjaman mobil milik Saksi-5. Kemudian pada sekira
pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan bertemu
Saksi-5 lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-5 sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayaran sewa
mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bahwa mobil
Saksi-5 akan dipinjam sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 tetapi
setelah tiba jatuh tempo tanggal tersebut mobil belum dikembalikan
oleh Terdakwa kepada Saksi-5.
g.
Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 12.00
Wita Saksi-5 menghubungi Terdakwa meminta supaya mobil milik
Saksi-5 dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil
milik Saksi-5 masih digunakan dan Terdakwa ingin memperpanjang
pinjaman mobil milik Saksi-5 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016
serta Terdakwa akan membayar dan mengirim uang sewa perhari
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 namun
sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 Terdakwa tidak bisa dihubungi
oleh Saksi-5. Oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi hal itu
membuat Saksi-5 kuatir terhadap keberadaan mobil milik Saksi-5
yang dipinjam oleh Terdakwa.
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h.
Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 10.00
Wita Saksi-5 dan Saksi-6 mencari Terdakwa ke Kompi C Yonif
Raider 900/SBW tempat Terdakwa berdinas. Setelah tiba di Kompi C
Yonif Raider 900/SBW Saksi-5 dan Saksi-6 mendapat informasi dari
Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW bahwa Terdakwa
TMT 25 Juli 2016 tidak ada lagi di satuan dan tidak pernah masuk
dinas. Selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 menceritakan sekaligus
melaporkan kepada Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW
tentang perbuatan Terdakwa yang telah meminjam mobil Suzuki
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD berikut STNK milik Saksi-5
tetapi hingga sekarang tidak pernah dikembalikan. Setelah Saksi-5
dan Saksi-6 bercerita tentang permasalahan tersebut pihak Kompi C
Yonif Raider 900/SBW belum memberikan jalan keluar sehingga
Saksi-5 dan Saksi-6 pulang.
i.
Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wita
Saksi-5 datang lagi ke Kompi C Yonif Raider 900/SBW dan Saksi-5
mendapat informasi dari Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider
900/SBW bahwa mobil milik Saksi-5 telah digadaikan oleh Terdakwa
melalui Sdr Kadek Widiana (Saksi-7) kepada Sdr Komang Sudiasa
(Saksi-9) yang beralamat di Ds. Pemedilan, Kec. Jembrana, Kab.
Jembrana. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita Saksi-5 dan
Kapten Inf Yudi Danki C Yonif Raider 900/SBW dan 2 orang anggota
bersama Saksi-7 pergi ke rumah Saksi-9. Setelah bertemu dengan
Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 meminta uang tebusan sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas mobil milik Saksi-5 yang
digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah). Setelah musyawarah akhirnya disepakati
bahwa uang tebusan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). Kemudian keesokan hari pada tanggal 10 Agustus 2016
sekira pukul 14.00 Wita Saksi-5 bersama Sdri Masliani Rahmi anak
Saksi-5 datang ke rumah Saksi-9 menyerahkan uang tebusan
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-9
disertai bukti kwitansi lalu Saksi-9 menyerahkan mobil Suzuki warna
coklat metalik Nopol DK 1575 SD berikut STNK setelah itu Saksi-5
pulang dengan mengendarai mobil tersebut.
j.
Bahwa mobil Suzuki warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD
adalah milik Saksi-5 yang dibeli dari Sdr Mustain sekira bulan Maret
2016 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Saksi-5
membeli dengan cara melanjutkan angsuran Sdr Mustain dan
dengan cara memberikan mobil minibus Suzuki Carry 1000 CC,
sepeda motor Honda vario tahun 2007 dan uang tunai Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr Mustain sehingga totalnya
seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). BPKB mobil
Suzuki warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD masih digadaikan
oleh Sdr Mustain sehingga kekurangannya Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) Saksi-5 yang mengansur ke Pegadaian melalui Sdr
Mustain sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) selanjutnya Sdr Mustain yang membayarkan ke
Pegadaian di Negara Jembrana. Sdr Mustain membeli mobil Suzuki
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD dari Sdr Dewa Gede Putra
Utama, S.E. yang berlamat di Karangasem sampai dengan saat ini
STNK dan BPKB mobil tersebut masih atas nama Sdr Dewa Gede
Putra Utama, S.E. dan belum dibalik nama atas nama Saksi-5 Sdr
Saipullah.
k.
Bahwa selain meminjam mobil milik Saksi-5 lalu digadaikan
tanpa ijin Saksi-5 selaku pemilik mobil, Terdakwa juga telah

11
meminjam beberapa mobil di tempat lain lalu digadaikan tanpa ijin
pemilik mobil yaitu mobil milik Sdr Muhammad Santoso (Saksi-3)
merk Toyota Avanza Nopol DK 1811 FJ digadaikan kepada
seseorang di daerah Asembagus Situbondo Jawa Timur, mobil milik
Sdr I Komang Pria Duaersa alias Komang Pil (Saksi-10) merk Suzuki
APV warna putih Nopol DK 1074 WG digadaikan kepada seseorang
yang bernama Sdr Lutfi dan Marito di daerah Asembagus Situbondo
Jawa Timur, dan mobil milik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi (Saksi12) merk Toyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Andi di Asembagus Situbondo
Jawa Timur.
l.
Bahwa mobil milik Saksi-3 merk Toyota Avanza Nopol DK
1811 FJ disewa oleh Terdakwa dari Saksi-3 pada tanggal 15 Mei
2016 di rumah Saksi-3 di Jl Uluwatu 2 Gang Mawar No. 22 Jimbaran
Kuta Selatan Badung-bali dengan meminta bantuan Praka Gunawan
(Saksi-4) yang menyewakan dan Sdr. Dyuhri (Saksi-13) yang
mengambil mobil dengan biaya sewa akan dibayar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada Saksi4 dan Saksi-13 selanjutnya mobil dibawa oleh Saksi-13 diantar ke
tempat Terdakwa yang sudah berada di daerah Asembagus
Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan kepada
seseorang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 sempat kehilangan mobil
selama 2,5 (dua setengah bulan) dan Saksi-3 mendapatkan
mobilnya kembali pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan cara
membayar uang tebusan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh
delapan juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr Hariadi di
daerah Pelabuhan Ketapang banyuwangi Jawa Timur.
m.
Bahwa mobil milik Sdr I Komang Pria Duarsa alias Komang Pil
(Saksi-10) Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG disewa oleh
Terdakwa dari Saksi-10 pada pada sekira bulan Juli 2016 di rumah
Saksi-10 di Jl Sandat Baler, Balai Agung, Kel. Baler Bale Agung,
Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan biaya sewa sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada
Terdakwa selanjutnya mobil dibawa oleh Terdakwa ke daerah
Asembagus Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Lutfi dan Sdr Marito sebesar
Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Atas
perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi10 kehilangan mobil yang
sampai dengan saat ini belum kembali.
n.
Bahwa mobil milik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi (Saksi-12)
Toyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH disewa oleh Terdakwa
dari Saksi-12 pada tanggal 25 Juli 2016 di rumah Saksi-12 di Jl
Pandu, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan
biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu
rupiah) perhari dan disewa selama sehari. Setelah Saksi-3
menyerahkan mobil berikut kunci mobil beserta STNK kepada
Terdakwa selanjutnya mobil dibawa oleh Terdakwa ke daerah
Asembagus Situbondo Jawa Timur lalu mobil tersebut digadaikan
kepada seseorang yang bernama Sdr Andi sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-12
sempat kehilangan mobil selama 14 (empat belas) hari dan Saksi-3
mendapatkan mobilnya kembali pada tanggal 10 Agustus 2016
dengan cara membayar uang tebusan sebesar Rp. 60.000.000,-
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(enam puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr I
Gusti Made Widiana.
o.
Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa selain
Saksi-3, Saksi-5, Saksi-10 dan 12 masih terdapat 3 (tiga) orang
korban lain yaitu :
1)
Sdr. Hairin berlamat di daerah Celukan Bawang, Singaraja
sempat kehilangan mobil Avanza warna putih Nopol DK 1051 UN,
sudah ditemukan di daerah Asembagus Situbondo dan sudah
kembali dengan cara Sdr Hairin membayar uang tebusan sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang
identitasnya tidak diketahui.
2)
Sdr. Nanok sempat kehilangan Mobil APV warna putih Nopol
DK 1102 WF, sudah ditemukan di daerah Asembagus Situbondo dan
sudah kembali dengan cara Sdr Nanok membayar uang tebusan
sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada
seseorang yang identitasnya tidak diketahui.
3)
Sdr. Putu Juli Sastrawan sempat kehilangan Mobil Honda
Jazz warna biru Nopol DK 1405 YX namun sudah ditemukan di
daerah Gilimanuk pada saat akan diseberangkan melalui kapal
menuju ke Jawa dan mobil sudah dikembalikan kepada pemiliknya.
p.
Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada
pemilik mobil pada saat Terdakwa meminjam mobil akan digunakan
untuk mengantar orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat
di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, sehingga banyak pemilik mobil
yang merasa kasihan lalu meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa
tetapi ternyata mobil-mobil tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa
untuk mengantar orang tua Terdakwa yang sakit. Akibat perbuatan
Terdakwa tersebut para pemilik mobil merasa dibohongi dan ditipu
serta dirugikan oleh Terdakwa.
q.
Bahwa Terdakwa menyewa mobil dan menggadaikan kepada
orang lain tanpa ijin dari pemilik mobil sampai pemilik mobil tidak
mengetahui keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa. Bahkan
Terdakwa juga tidak mengetahui lagi keberadaan mobil yang
digadaikannya tersebut. Akibatnya para pemiik mobil yang mobilnya
disewa oleh Terdakwa banyak yang kehilangan mobil dan menjadi
korban lalu para pemilik mobil mencari Terdakwa dan melaporkan ke
Kesatuan Terdakwa di Kompi C Yonif Raider 900/SBW Jembrana
tetapi Terdakwa tidak ada lagi di satuan karena telah melarikan diri.
Atas perbuatan Terdakwa tersebut Danyonif Raider 900/SBW
melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui
Surat Nomor :B/606/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 untuk
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan
Letda Inf Yudhi Hermanto (Saksi-1) Danton 3 Kipan C Yonif Raider
900/SBW sebagai Pelapor.
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Pertama

: Pasal 372 KUHP.
Atau

Kedua

: Pasal 378 KUHP.
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Menimbang :

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

Menimbang :

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

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Terdakwa
Penasihat Hukum .

Menimbang

:
Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak
mengajukan eksepsi (Keberatan) .

Menimbang

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

tidak didampingi

oleh

Saksi-1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Muhammad Santoso
Wiraswasta
Kudus Jateng, 12 Desember 1965
Laki- laki
Indonesia
Islam
Jalan Uluwatu 2 Gang Mawar nomor 22
Jimbaran Kuta Selatan, Badung, Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada
hubungan keluarga
2. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2016 siang mejelang sore hari
saat Saksi sedang berada di Kipan A Tuban Badung Praka
Gunawan (Saksi-5) yang merupakan anggota Kipan A Yonif Raider
900/SBW mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ingin
mengontrak mobil selanjutnya Saksi-5
menyampaikan kalau
Terdakwa merupakan leting dari Saksi-5 yang bisa dipercaya dan
mengatakan Terdakwa akan menyewa bulanan dengan membayar
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
Saksi-5
memebayarnya.
3. Bahwa pada sore harinya rekan dari Terdakwa yang bernama
Sdr. Dyuhri ( Saksi-13 ) datang ke Kipan A Yonif Raider 900/SBW
untuk mengambil mobil dan Saksi Serahkan lengkap kunci kontak
dan STNK Mobil Avansa warna hitam No. Pol DK 1811 JF kepada
Saksi-5 kemudian diserahkan kepada Saksi-13 sedangkan
Terdakwa tidak ikut mengambil mobil, setelah mobil diserahkan
kepada Saksi-13 kemudian mobil dibawa ke Negara Jembrana.
4. Bahwa menurut keterangan
Saksi-5 mobil disewa oleh
Terdakwa untuk usaha catering saudaranya di daerah Negara
sehingga Saksi percaya untuk meminjamkan mobil selain itu Saksi
dengan Saksi-5 sudah kenal baik sehingga Saksi tidak pernah
berkomunikasi dengan Terdakwa.
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5. Bahwa selama menyewa mobil Saksi, Terdakwa membayar
uang sewa dengan lancar namun setelah dua bulan setengah yaitu
pada awal bulan Agustus 2016 Praka Islanaini anggota Kipan A
Yonif Raider 900/SBW memberitahukan kepada Saksi mobil yang
disewa oleh Terdakwa telah dibawa kabur .
6. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Kompi C Raider
900/SBW untuk menanyakan hal tersebut setelah tiba di Kipan C
Raider 900/SBW Saksi diterima oleh Danki C Raider 900/SBW dan
mengatakan Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuan Kompi C
Yonif Raider 900/SBW.
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016
sekira pukul 23. 00 Wita Saksi berangkat menuju Asembagus Jawa
Timur dimana sebelumnya Saksi mendapat informasi kalu mobil
Saksi ada didaerah Asembagus melalui seorang penghubung yang
mengaku bernama Sdr. Hariadi asal Jembrana dengan
menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh
delapan juta rupiah).
8. Bahwa setelah Saksi tiba di Asembagus Jawa Timur Saksi
menginap semalam dan pada tanggal 4 Agustus 2016 Sdr. Hariadi
menghubungi Saksi bahwa mobil sudah ada pada Sdr. Hariadi,
selanjutnya Saksi menemui Sdr. Hariadi diketapang Jatim dekat
pelabuhan penyeberangan.
9. Bahwa
kemudian Danki C Yonif Raider 900/SBW
menghubungi Saksi dan mengatakan agar Saksi melapor ke Kodim
Situbondo Jatim dan setelah lapor Kasdim Situbondo Saksi dimintai
keterangan selanjutnya Saksi kembali ke Bali menuju Kipan C Yonif
Raider 900/SBW.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau minta
ijin kepada Saksi membawa mobil sampai ke Asembagus Jatim
maupun digadaikan / dipindah tangankan kepada orang lain , atas
perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan karena setelah mobil
Saksi diketemukan terdapat perubahan mulai dari Power untuk
musik dalam mobil, salon, banserep, karpet dalam mobil dan Ban
mobil belakang Keduanya diganti serta mengalami banyak lecet
pada body mobil.
Saksi- 2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Saipullah
Swasta
Cupel/Jembrana, 31 Desember 1965
Laki- laki
Indonesia
Islam
Banjar Mandar Rt. 02/01 Kel. Cupel
Kec. Negara Kab. Jembrana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 juni
2016 sekira pukul 11.00 Wita di rumah Saksi di Banjar Mandar RT.
02/01 Kel. Cupel Kec. Negara Kab. Jembrana. Yaang dikenalkan
oleh Sdr. Usman (Saksi-6) tetangga depan rumah Saksi, antara
Saksi dengan Terdakwa tidak adak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 juni 2016 sekira pukul 11.00
Wita Terdakwa bersama Saksi-6 datang kerumah saksi untuk
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meminjam mobil selama 5 (lima) hari dengan alasan untuk
keperluan mengurus orang tua Terdakwa yang sakit dan sedang
dirawat di RSU Sanglah Denpasar selanjutnya Saksi menyerahkan
mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD
berikut dengan STNK yang merupakan milik Saksi kepada
Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2016, Saksi menghubungi
Terdakwa melalui Telepon (HP) meminta agar Terdakwa
mengembalikan mobil Saksi karena Terdakwa sudah lebih dari 5
(lima) hari meminjam mobilSaksi namun Terdakwa mengatakan
ingin memperpanjang waktu peminjaman mobil milik Saksi,
kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan
sepeda motor Yamaha Jupiter yang Nopolnya saksi tidak ingat
datang kerumah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai uang sewa mobil yang akan dipinjam
sampai tanggal 16 Juli 2016.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wita
Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon (HP) agar
mobilSaksi yang disewa Terdakwa dikembalikan namun Terdakwa
mengatakan Mobilmasih digunakan dan diperpanjang sampai
tanggal 26 Juli 2016 dan Terdakwa akan membayar uang sewa
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari dan pada saat itu
Terdakwa langsung mengirim uang ke nomor rekening Saksi
sebagai uang sewa mobilsebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 06.00 Wita
Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon (HP) tetapi tidak
diangkat oleh Terdakwa dan Saksi SMS agar mobildikembalikan
namun tidak dibals oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 27 Juli
2016 Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS (Habibi mobil
sudah 31 hari kapan mobil dikembalikan) namun tidak dibalas
Terdakwa dan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk
mengembalikan mobilSaksi pada tanggal 26 Juli 2016.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita
Saksi bersama Sdr Usman datang ke Kompi C Yonif Raider
900/SBW untuk mencari Terdakwa, sampai di Kompi C Yonif
Raider 900/SBW, Saksi bertemu dengan Danki C Yonif Raider
900/SBW (Kapten Inf Yudi) dan Danki Yonif Raider 900/SBW
mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah masuk
dinas terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016.
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wita
Saksi datang ke Kompi C Yonif Raider 900/SBW dan mendapat
informasi dari dari Sdr. Kadek (nama lengkap tidak diketahui) yang
beralamat di daerah Tegal Badeng Kec. Negara Kab. Jembrana
yang mengatakan bahwa mobil Saksi berada di tangan Sdr.
Komang (nama lengkap tidak diketahui) yang beralamat di desa
pemedilan Kec. Jembrana Kab. Jembrana yang digadaikan oleh
Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama
dengan Danki C Yonif Raider 900/SBW bersama dua orang
anggotanya dan Sdr. Kadek datang kerumah Sdr. Komang di Desa
Pemedilan, setelah bertemu, Sdr. Komang meminta uang tebusan
atas mobilsaksi yang sudah di gadaikan Terdakwa kepada Sdr.
Komang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun
setelah berunding dan atas kesepakan Saksi bersedia membayar
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu
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mobiltidak ada dirumah tersebut dan kemungkinan disembunyikan
di tempat lain.
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wita
Saksi bersama Sdr. Masliani Rahmi (anak Saksi) datang kerumah
Sdr. Komang untuk membawa uang tebusan mobilyang sudah
digadaikan
Terdakwa
kepada
Sdr.
Komang
sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi pada saat Saksi dan
anak Saksi sampai di rumah Sdr. Komang, Saksi tidak melihat
mobilSaksi ada dirmh Sdr. Komang selanjutnya setelah uang
tebusan diserahkan kepada Sdr. Komang tiba-tiba mobil Saksi
datang kerumah Sdr. Komang yang dikendarai oleh seseorang
yang tidak ketahui namanya oleh Saksi dan menurut Sdr. Komang
orang tersebut adalah menantunya kemudian pada saat itu
dibuatkan Kwitansi penyerahan uang.
9. Bahwa mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol
DK 1575 SD dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB
merupakan milik dari Saksi yang di gadaikan oleh Tersangaka,
Saksi dapatkan dengan membeli dari Sdr. Mustain sekira bulan
Maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
dan dengan melanjutkan angsuran dari Sdr. Mustain
serta
memberikan mobil minibus Suzuki Carry 1.000 CC , sepeda motor
Honda Vario tahun 2007 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) sedangkan BPKB dari mobil sedang di
gadaikan oleh Sdr. Mustain sehingga kekuranganya Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi cicil kepegadaian
setiap bulannya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Mustain yang selanjutnya Sdr.
Mustain membayarakan ke pihak pegadaian di Negara dan BPKB
mobildengan Nopol DK 1575 SD sampai saat ini masih berada di
pegadaian Negara sebagai jaminan.
10. Bahwa STNK dan BPKB dari mobilSaksi masih atas nama Sdr.
Dewa Gd Putra Utama SE yang beralamat di Karangasem karena
mobil tersebut sebelumnya Sdr. Mustain membeli dari Sdr. Dewa
Gd Putra Utama, SE kemudian Sdr. Mustain menjualnya kepada
Saksi dan belum balik nama atas nama Saksi.
11. Bahwa Saksi sudah menerima uang atas sewa mobil dari
Tersangaka hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun
jika disesuaikan janji dari Terdakwa yang akan membayar
perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa
menyewa mulai tanggal 27 Juni 2016 samapi tanggal tanggal 27 Juli
2016 atau selama 31 Hari maka uang yang harus di terima Saksi
sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) akan
tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya namun malah
menggadaikan mobil Saksi.
12. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan
hukum
yang
berlaku
untuk
mempertanggungjawabkan
perbuatannya dan untuk memberi efek jera kepada anggota lainya
supaya tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang
dilakukan Terdakwa serta Saksi berharap uang di gunakan untuk
menebuas mobilyang digadaikan oleh Terdakwa bisa dikembalikan
kepada Saksi oleh Terdakwa yang besarnya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
Saksi-3 :
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Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

:
:
:

Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:

Yudhi Hermanto
Letda Inf/21000106160678
Danton III Kipan C Yonif Raider
900/SBW
Yonif Raider 900/SBW
Singaraja, 9 Juni 1978
Laki- laki
Indonesia
Islam
Asrama Kompi C Yonif Raider
900/SBW Jl. Rajawali Pendem no. 82
Kec. Negara Kab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari
2016 di Kompi C Yonif Raider 900/SWB pada saat Saksi awal
berdinas di Kompi C dan hanya sebatas hubungan atasan dan
bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan mei 2016 Terdakwa melaksanakan TC ton
tangkas kemudian dilanjutkan lomba ton tangkas di bandung
selama dua minggu yang dipimpinoleh Dan Yon Raiders 900/SBW.
3. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2016 setelah Terdakwa
melakukan Tindakan THTI yang terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016
namun banyak pemilik mobil yang disewa Terdakwa datang ke
Kompi C untuk mencari Terdakwa serta melaporkan bahwa
Terdakwa telah menyewa Mobil dan Terdakwa tidak menepati janji
untuk mengembalikan mobil mereka tersebut.
4. Bahwa berdasarkan dari laporan para pemilik mobil yang
datang melapor ke Kompi C Terdakwa menggandaikan mobil- mobil
tersebut antara bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016
namun Saksi tidak mengetahuinya sendiri.
5. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa menggadaikan
mobil- mobil ters tempat di daerah Kab. Jembrana Singaraja
maupun daerah Nusa dua Bali tetapi Saksi tidak mengetahui alamat
pastinya .
6. Bahwa dari hasil laporan para pemilik mobil yang datang
melapor ke Kompi C Raider 900/SBW Saksi mengetahui namanama tersebut yaitu :
a. Sdr. Hairin yang beralamat dili daerahcelukan bawang
Singaraja, berupa mobilAvanza putih dengan Nopol DK 1051
UN , mobil tersebut sudah diketemukan di daerah Asembagus
Situbondo Jawa Timur dan pemiliknya sudah menebus
mobiltersebut sebesar RP. 55.000.000,- (lima puluh lima juta)
Rupiah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
b. Sdr. Nanok yang alamatnya tidak diketahui, berupa mobil
APV warna putih DK 1102 WF, mobilsudah diketemukan di
daerah Asembagus Situbondo Jawa Timur serta pemiliknya
sudah menebus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
kepada seseorang yang tiak diketahui identitasnya.
c. Sdri. Ni Sayu komang Parwati, S.H, yang beralamat di
Banjar banjar Tengah Negara, berupa mobil Toyota Rus warna
hitam Nopol Dk 1113 GH, mobil tersebut sudah diketemukan
(tempatnya tidak diketahui) dan sudah ditebus pemiliknya

18
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) Rupiah kepada
seseorang (tidak diketahui identitasnya).
d. Sdr. Saipullah yang beralamat di daerah Cupel Negara
berupa mobi APV warna Coklat Silver Nopol DK 1575 SD dan
mobilTersebut sudah diketemukan di daerah Pemedilan
Negara serta oleh pemiliknya sudah ditebus sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta) Rupiah kepada Sdr. Komang
Sudiasa.
e. Sdr. Santoso yang beralamat di daerah Bukti Nusadua
(alamat lengkap tidak diketahui) Mobil Avanza warna hitam
Nopol DK 1811 JF, mobil tersebut sudah diketemukan di
daerah Asembagus Situbondo Jawa Timur dan sudah ditebus
pemiliknya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta)
Rupiah kepada seseorang (tidak diketahui identitasnya).
f. Sdr. Komang Pil (alamat tidak diketahui) berupa Mobil APV
Warna putih Nopol DK 1074 WG dan mobil Tersebut belum
diketemukan.
g. Sdr. Putu Juli Sastrawan yang beralamat di Jl. Rajawali Kel.
Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana tepatnya didepan
Kompi C Raider 900/SBW, berupa mobil Honda Jazz Nopol
DK 1405 YX,mobil tersebut sudah diketemukan di pelabuhan
Gilimanuk dan sudah dikembalikan kepemiliknya.
7. Bahwa Terdakwa pernah meminjam BPKB sepeda motor jenis
Vixion dari angggota Kompi C Raider 900/SBW atas nama Praka
Mahru namun BPKB tersebut tidak dikembalikan tetapi digadaikan
Terdakwa dan karena Praka mahru saat ini sedang melaksanakan
tontangkas sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah
tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta
dengan cara bagaiamana Terdakwa menggadaikan mobil yang
disewanya dari para pemiliknya.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa
melakukan perbuatan menggandaikan mobil hasil sewaan tersebut.
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Yusuf Effendi
Serka/21020152580182
Bapurir Kipan C
Yonif Raider 900/SBW
Selat Panjang Riau, 31 Januari 1982
Lak-laki
Indonesia
Islam
Asrama Yonif Raider 900/SBW Jl.
Rajawali No. 82 Kel. Pendem
Kec/Kab. Jembrana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa sekira tahun 2009 atau sejak pertama kali bertugas di
Kompi C Yonif Raider 900/SBW Saksi kenal dengan Terdakwa dan
tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas
rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2016 atau setelah Terdakwa
melakukan tindakan meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan
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langsung yang Terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016, Sdr. Santoso
dan Sdr. Putu Juli Sastrawan datang ke Kompi C untuk melapor
bahwa Terdakwa telah menyewa Mobil milik Sdr. Santoso dan Sdr.
Putu Juli Sastrawan.
3. Bahwa sekira bulan agustus 2016 Saksi diajak oleh Danki C
bersama Praka Mahru, Sdr. Kadek widiana dan Sdr. Saipullah
selaku pemilik mobil APV mendatangi rumah Sdr. Komang Sudiasa
didaerah Pemedilan Jembrana untuk mengambil mobil yang
digadaikan oleh Terdakwa dengan uang tebusan sebesar Rp.
10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).
4. Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa mobilyang digadaikan
Terdakwa dari hasil menyewa yaitu diantaranya :
a. Mobil Avanza warna hitam milik dari Sdr. Santoso dengan
Nopol DK 1811 JF yang beralamat di daerah Bukit Nusadua dan
mobil sudah diketemukan di daerah Asembagus Situbondo Jawa
Timur selanjutnya Sdr. Santoso menebus mobil tersebut sebesar
Rp. 38. 000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada seseorang
(identitas tidak diketahui).
b. Mobil APV warna Coklat Silver milik dari Sdr. Saipullah
dengan Nopol DK 1575 SD yang beralamat di Cupel Negara dan
mobil sudah diketemukan di daerahPemedilan Negara selanjutnya
Sdr. Saipullah menebus mobil tersebut sebesar Rp. 10. 000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Komang.
c. Mobil Honda Jazz warna biru milik dari Sdr. I Putu Juli
Sastrawan dengan Nopol DK 1405 YX yang beralamat di Jl.
Rajawali Kel. Pendem Jembrana atau didepan Kompi C Raider dan
mobilsudah dikembalikan karena saat akan menyebrang ke pulau
Jawa pengemudinya bernama Suajen
yang tinggal di desa
Lelateng Kecamatan Negara yang atas suruhan Terdakwa
tertaangkap di Gilimanuk .
5. Bahwa
Saksi
mengetahui
perbuatan
Terdakwa
menggandaikan mobil- mobil tersebut berdasarkan dari laporan
para pemilik mobil yang datang melapor ke Kompi C Raider
900/SBW berdasarkan laporan pemilik mobil Terdakwa menyewa
Mobil-mobil tersebut dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya
sampai akhirnya pemiliknya menebus sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta
dengan cara bagaiamana Terdakwa menggadaikan mobil yang
disewanya dari para pemiliknya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gunawan
Praka/31071456780985
Taban/Tamunisi Pokko Ton III Kipan A,
Yonif Raider 900/SBW
Dompu, 28 September 1985
Laki- laki
Indonesia
Islam
Asrama Kipan A Yonif Raider 900/SBW
Tuban .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di
Secata Singaraja saat menjalani pendidikan, antara Saksi dan
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas satu leting.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi
dihubungi Terdakwa melalui Telepon dimana Terdakwa meminta
tolong kepada Saksi untuk menyewa Mobil, yang akan digunakan
oleh keluarga Terdakwa mengantar catering selama satu bulan,
selanjutnya setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi
langsung mencarikan mobil dengan menghubungi Sdr. Santoso
(Saksi-1) dan mengatakan bahwa teman dari Saksi yaitu Terdakwa
akan meminjam mobil, kemudian Saksi-1 mengijinkan mobilnya
digunakan dengan syarat apabila ada kerusakan dan kehilangan
yang bertanggung jawab adalah Saksi.
3. Bahwa
beberapa hari kemudian Saksi menghubungi
Terdakwa dan menyampaikan mobil sudah ada dan biayanya Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa
mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada
Saksi untuk biaya sewa mobil selama satu bulan dan sisanya untuk
anak Saksi dikirim melalui rekening BNI milik Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr.
Dyuhri alias Akbar ( Saksi-13 ) menemui Saksi untuk mengambil
mobil atas suruhan Terdakwa karena Terdakwa masih berada di
bandung mengikuti TC Ton Tangkas kemudian Saksi menghubungi
Saksi-1 dan menyampaiakan bahwa orang yang akan meminjam
mobil sudah datang selanjutnya Saksi-1 datang untuk mengantar
mobil ke Asrama setelah mobil Avanza milik Saksi-1 tiba di
Asrama, Sdr. Dyuhri alias Akbar ( Saksi-13 ) langsung pamit dan
membawa mobil Avanza ke Negara yang sudah dipesannya melalui
Saksi yang akan digunakan untuk mengantar cattering diwilayah
Negara selama satu bulan.
5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Saksi dihubungi kembali
oleh Terdakwa untuk meminta perpanjangan waktu peminjaman
mobil satu bulan
selanjutnya Terdakwa Terdakwa melunasi
pembayaran uang sewa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima
ratus rupiah) dikirim melalui rekemning BRI milik Saksi. Selama 2
(dua) bulan dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016
tidak ada kendala apapun dalam peminjaman mobil tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 melalui Telepon Terdakwa
menghubungi Saksi untuk memperpanjang sewa mobil selama satu
bulan selanjutnya sekira tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mentransfer
uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil
sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan untuk
Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wita
Pratu Sumardin anggota Kompi C Yonif Raider 900/SBW menelpon
Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pergi
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.
Kemudian Saksi menghubungi dan menyampaikan kepada Praka
Mahru bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah dari Kesatuan dengan membawa Mobil Avanza dengan Nopol
DK 1811 FJ yang Saksi sewa dari Saksi-1 setelah mendapat
laporan dari Saksi, Praka Mahru melaporkannya ke Danki C
selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kesatuan untuk mencari Terdakwa.
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8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan informasi
dari Praka Mahru bahwa Saksi-13 yang merupakan salah satu
jaringan penadah penggalapan mobil berada di Lapas Negara,
setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi mencari informasi
tentang jaringan tersebut dan setelah mengetahui aturan main dari
jaringan tersebut Saksi menghadap Danyon untuk meminta
petunjuk bahwa setiap kendaraan yang berada dalam jaringan bisa
diambil dengan cara ditebus dengan uang.
9. Bahwa kemudian Danyon memberikan petujuk kepada Saksi
untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah lalu
memberikan saran kepada Komdan agar Saksi diberikan ijin untuk
mengajukan pinjaman di BRI dan Komandan memberikan ijin
kepada Saksi untuk meminjam uang di BRI untuk menebus mobil
tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 setelah pinjaman BRI
cair bersama Saksi-1, Saksi berangkat menuju Kompi C Negara
menghadap Danki C untuk melapor bahwa Saksi berada di Negara
yang tujuannya bertemu dengan Saksi-1
di Lapas yang
berhubungan dengan masalah kendaran mobil Avanza yang disewa
oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira
pukul 10.00 Wita bersama dengan Kapten inf Yudi ( Saksi-3 ) Serka
Yusuf (Saksi-4), Praka Mahru dan Saksi-1 ( Muhammad Santoso )
serta pergi ke Lapas untuk menemui Saksi-13 setelah bertemu
dengan Saksi-13 , Saksi baru mengetahui jika Saksi-13 yang
mengambil mobil ke Asrama, lalu Danki memerintahkan Saksi untuk
menunggu diluar sedangkan Danki menanyakan kepada Saksi-13
tentang keberadaan mobil yang disewa Terdakwa.
11. Bahwa Saksi-13 menjelasankan tentang keberadaan mobil
Avanza warna hitam Nopol DK 1811 JF yang sedang berada di
Asembagus-Situbondo dan cara untuk mengambilnya dengan cara
menebus dengan uang sebesar Rp. 40.000 .000,- (empat puluh juta
rupiah). Setelah kembali dari Lapas Saksi bersama anggota Kompi
C Saksi berusaha mencari orang yang bernama Sdr. Hariyadi
selanjutnya Saksi meminta tolong untuk dibantu bagamana cara
mengambil mobil di Asembagus Situbondo dan Sdr. Hariyadi
menyanggupi kemudian langsung menghubungi jaringan yang
berada di Asembagus sedangkan untuk mendapatkan jawaban
bahwa kendaraan yang dicari berada ditempat tersebut dan untuk
mengambilnya harus membayar uang tebusan sebesar Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setela transaksi Saksi
meminta kepada Sdr. Hariyadi agar uang tebusan dikurangi
menjadi Rp. 38.000.000,- (tiga delapan juta rupiah) dan dari pihak
jaringan yang berada di Asembagus setuju mengurangi uang
tebusan menjadi Rp. 38.000.000,- (tiga delapan juta rupiah).
12. Bahwa
ke esokan harinya sekira pukul 05.00 Wita Saksi
kedaerah Asembagus guna menyerahkan uang tebusan tersebut,
kemudian Saksi bersama Saksi-4, Praka Mahru dan Saksi-3
mendahului berangkat ke Asembagus namun sudah diketahui oleh
anggota jaringan sehingga Sdr. Hariyadi di hubungi untuk transaksi
penyerahan uang tebusan sebesar Rp. 38.000.000,- di pindah dari
Asembagus dipindahkan ke daerah Banyuputih kemudian
Sdr.
Hariyadi menghubungi Saksi-4 menyampaikan kendaraan sudah
berada di tangan Sdr. Hariyadi dan kemudian janjian untuk bertemu
di Ketapang setelah kendaraan sudah diterima dari Sdr. Hariyadi,
Saksi-4 menghubungi Danki C untuk melaporkan bahwa kendaraan
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sudah berada di tangan Saksi kemudian petunjuk dari Danki C
supaya melaporkan kejadian ini ke Kodim 1823 Situbondo.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggadaikan
kendaraan yang disewa Saksi dari Saksi-1, Saksi merasa dirugikan
karena Saksi harus menebus kendaraan yang di gandaikan
Terdakwa kepada jaringan penggelapan yang berada di Asembagus
Situbondo Jawa Timur sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan
juta rupiah.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Saksi1 untuk menggadaikan/ memindah tangankan mobil yang disewa
dari Saksi-1 kepada orang lain tidak pernah mengatakan akan
dibawa ke daerah Asembagus.
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan

:
:

Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:

Ni Sayu Komang Parwathi
PNS Kepala UPT SKB Kab.
Jembrana
Jembrana, 27 Juni 1961
Perempuan
Indonesia
Hindu
Jl. Pandu Kel. Banjar Tengah Kec.
Negara Kab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Juli
2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Saksi tepatnya di Jl. Pandu
Kel. Banjar Tengah Kec. Negara Kab. Jembrana pada saat itu
Terdakwa menyewa mobil Saksi dan antara Saksi dan Terdakwa
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.00
Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam atau
menyewa mobil milik Saksi jenis Toyota Rush warna hitam Nopol
DK 1113 GH dengan alasan untuk menjemput orang tua Terdakwa
yang sakit di daerah Karangasem untuk dibawa berobat ke Negara,
selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut dengan
STNK mobilToyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH kepada
Terdakwa dengan kesepakan uang sewa perhari sebesar Rp.
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa
mobil milik Saksi hanya satu hari (dari tanggal 25 Juli 2016 pukul
09.00 Wita sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 pukul 09.00 Wita)
namun pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang sewa
kepada Saksi, karena merasa kasihan melihat dengan Terdakwa
dengan muka memelas sehingga Saksi tidak tega untuk meminta
uang sewa kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wita
mobil Saksi belum dikembalikan, kemudian Saksi datang ke Kompi
C Raider 900/SBW untuk mencari Terdakwa dan Saksi bertemu
dengan Danki C yang bernama Kapten Inf Yudi ( Saksi-1) kemudian
Saksi menceritakan masalah jika Terdakwa menyewa mobil milik
Saksi selanjutnya Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa telah pergi
dari kesatuan dan belum diketahui keberadaanya.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita di
rumah sakit Negara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.
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55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. I Gusti Made
Widiana yang tidak tahu alamat jelasnya dirinya hanya mengatakan
dirinya dari Situbondo Jawa Timur untuk menebus mobilSaksi yang
katanya ada di daerah Jawa (Madura) namun Saksi tidak
mengetahui siapa yang memegang mobilSaksi.
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.58
Saksi mentransper uang melalui Rekening BRI 653801003617538
atas nama Sdr. I Gusti Made Widiana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) tambahan untuk mengurus atau menebus mobilSaksi
Toyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH sehingga total uang
yang dikeluarkan Saksi untuk menebus mobil milik Saksi sampai
kembali ketangan Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira tanggal 22.00
Wita mobilSaksi diantar kerumah Saksi oleh seseorang yang
bernama Sdr. Mang Alik nama sebenarnya Saksi tidak mengetahui
karena sebelumnya Saksi dengan Sdr. Mang Alik maupun Sdr. I
Gusti Made Widiana tidak pernah saling kenal namun Sdr. I Gusti
Made Widiana tiba-tiba menemui Saksi dan mengatakan jika mobil
milik Saksi ada di Jawa dan minta tebusan serta mereka sanggup
untuk mengurusnya sehingga Saksi menyerahkan kepada mereka
untuk mengursnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan kepada
siapa mobilToyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH milik
Saksi digadaikan dan dengan harga berapa digadaikan juga tidak
tahu.
8. Bahwa mobilToyota Rush warna hitam Nopol DK 1113 GH
milik Saksi memilik surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB
namun BPKB masih berada di Oto Finance Denpasar karena
mobilTersebut masih dikredit.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan Saksi
berharap Terdakwa dip roses secara hukum yang berlaku untuk
mempertanggungjawabkan peerbuatannya dan untuk member efek
jera bagi anggota lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang
sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berharap
uang yang di gunakan untuk menebus mobilToyota Rush warna
hitam Nopol DK 1113 GH milik Saksi sebesar Rp. 60.000.000,biasa dikembalikan oleh Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa terhadap
para saksi yang
telah dipanggil
dipersidangan secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU
nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan sudah tidak
tinggal dialamat tersebut sesuai dengan surat jawaban panggilan
Oditur Militer tanggal 15 Desember 2016 Saksi an. I Nyoman Putra
Yasa, Saksi an. I Made Suardana, atas persetujuan Oditur Militer
dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor
31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik yang telah
diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang
mana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya
sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-7
Pekerjaan

:
:

Nama lengkap
:
PNS Kecamatan Negara

Usman
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Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:

Cupel/Jembrana, 31 Desember 1969
Laki- laki
Indonesia
Islam
Banjar Mandar Rt. 02/01 Kel . Cupel
Kec. Negara Kab.Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016
tanggal serta bulannya lupa dirumah kakak Saksi (Sdr. Paturahim)
di Desa Cupel Kec. Negara Kab. Jembrana karena saat itu
Terdakwa menyewa mobil atas nama Danki Terdakwa dan yang
mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Danki C Yonif Raider
900/SBW yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Tengku Husaini,
antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul
10.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil
Daihatsu Zenia warna biru Nopol DK 1358 AY milik Saksi selama 5
(lima) hari tetapi Saksi tidak memberikan untuk disewa dengan
alasan tidak menyewakan mobil kemudian Saksi menunjukan
tempat penyewaan mobil di rumah Sdr. Saipullah (Saksi-2) yang
merupakan tetangga depan rumah Saksi selanjutnya sekira puku
11.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke rumah Saksi-2 lalu
Terdakwa nego kepada
Saksi-2
namun Saksi tidak tahu
kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan saat itu juga
Saksi menyerahkan mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol
DK 1575 SD kepada Terdakwa.
Bahwa pada tanggal 27Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wita Saksi
datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 mengadu kepada Saksi
bahwa mobil yang di sewa oleh Terdakwa kurang lebih satu bulan
belum kembali sampai dengan sekarang (27 juli 2016) selanjutnya
Saksi-2 memberi saran agar Saksi melapor kepada Danki C Raider
900/SBW (Kapten Inf Yudi) karena Saksi merasa tidak enak dengan
Saksi-2
sehingga Saksi yang menghubungi Danki C Raider
900/SBW melalui Telepon (HP).
3.

Bahwa pada saat Saksi menghubungi Danki C Raider
900/SBW , Saksi mengatakan bahwa mobil milik Saksi-2 yang
disewa oleh Terdakwa sudah sebulan dari tanggal 27 Juni 2016
sampai dengan 27 Juli 2016 dimana janji dari Terdakwa menyewa
mobil sampai tanggal 26 juli 2016 tetapi sampai tanggal 27 Juli 2016
belum dikembalikan kepada Saksi-2 dan jawaban dari Danki C
Raider 900/SBW, “ aduh pak usman, orang itu (maksudnya
Terdakwa) penipu sudah banyak mobil orang dibawa” kemudian
Saksi mengatakan akan menghadap Danki C Raider 900/SBW
kemudian Danki C Raider 900/SBW menjawab “Oke”.
4.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita
Saksi mengantar Saksi-2 untuk menghadap Danki C Yonif Raider
900/SBW yaitu Saksi-3 (Kapten Inf Yudi) ke Kompi C Yonif Raider
900/SBW untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang membawa
mobil milik Saksi-2 yang belum dikembalikan dan Kapten Inf Yudi
mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 akan membantu dalam
pencarian Terdakwa kemudian Saksi-2 menyarankan kepada
Saksi dan Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi
Militer.
5.
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Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa
sedangkan Mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575
SD milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa sekarang sudah
diketemukan dan berada di rumah Saksi-2 dengan cara menebus
dengan uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada yang
menerima gadai dari Terdakwa yang namanya tidak diketahui Saksi.
6.

Saksi-8 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Kadek Widiana
Swasta
Balok/Jembrana, 22 September 1985
Laki- laki
Indonesia
Hindu
Banjar Balok 1 Desa Balok Negara
Kab. Jembrana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Juni
2016 di warung milik ibu Nurul di belakang Kompi C Yonif Raider
900/SBW Kel. Pendem Kec. Negara Kab. Jembrana dan antara
Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluaraga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul
16.00 Wita. Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke
belakang kompi C Yonif Raider 900/SBW karena saat itu Saksi
ingin menagih hutang pembelian Televisi kepada Terdakwa sebesar
Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah Saksi
bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai mobilZusuki
APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD selanjutnya
Terdakwa menyuruh Saksi menerima gadai mobilNopol DK 1575
SD namun Saksi mengatakan tidak punya uang dan Saksi bertanya
tentang pemilik mobiltersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa
mengatakan jika mobil tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri
kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang yang
mau menerima Gadai mobil tersebut lalu Saksi menghubungi Sdri.
Kadek Erawati (Saksi-9) (istri Sdr. Komang Sudarsa Saksi-10 )
melalui telepon (HP) “Mok dek ne ade nak ngadean mobil APV te
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telima hari mok dek” (mok
dek
ini ada yang mau gadaikan mobil APV
sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Cuma lima hari ). Saksi-8
menjawab “”de be nyan bermasalah, memang mobil nyen
te?””(jangan dah nanti takut bermasalah, memang mobil siapa sih
itu?) Saksi menjawab “ mobil nak uling Kompi TNI ne ngadean”
(mobilorang KompiTNI yangb mau menggadaikan” di jawab oleh
Saksi-9 “yen mobilye ngelah, ajak be mai yen sajan lima hari ye
nyilih pis pak komang (suami Saksi-9) nyak ye, mai sube siapin pis”
(kalau memanga mobil orang Kompi yang punya bawa dah kesini,
itu pun kalu lima hari dia minjam, pak Komang (suami Saksi-9) mau
dia minjamin, sini dah sudah disiapin uang) Saksi menjawab “nah”
(iya).
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju rumah
Saksi-9 atau Saksi-10, Saksi mengendarai mobil Suzuki APV yang
akan digadaikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai
sepeda motor milik Saksi selanjutnya setelah bertemu dengan
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Saksi-9, Terdakwa ditanya oleh Saksi-9 tentang kebenaran apakah
benar Terdakwa orang Kompi atau anggota TNI serta tentang
kepemilikan Mobil Suzuki APV yang mau digadaikan Terdakwa dan
Terdakwa mengatakan bahwa dirinya benar anggota TNI yang
berdinas di Kompi C Raider 900/SBW serta mobil yang akan di
gadaikan Terdakwa memang benar milik dari Terdakwa yang ingin
digadaikan selama 5 (lima) hari karena butuh uang sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya
pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan
Saksi-9 kemudian Saksi-9 mengambil uang dan menghitungnya
bersama dengan Saksi kemudian setelah lengkap uang tersebut
diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas
juta rupiah) begitu juga dengan mobil Suzuki APV beserta STNK
dan kunci kontak diserahkan Terdakwa kepada Saksi-9 pada saat
itu ada Saksi-10 keudian Saksi bersama dengan Terdakwa
meninggalkan rumah Saksi-10 dan mengatar Terdakwa sampai di
lampu merah taman sari Negara dengan alsan mau mengambil
sepeda motor miliknya sedangkan Saksi disuruh kembali dan
menunggu Terdakwa di belakang Kompi C.
5. Bahwa sampai sekira pukul 20.00 Wita saksi menunggu,
namun Terdakwa tidak datang-datang lalu saksi menghubungi
Terdakwa melalui Telepon dan kata Terdakwa masih ada urusan
selanjutnya Saksi pulang.
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wita
Saksi dihubungi oleh anggota Kompi C Yonif Raider 900/SBW atas
nama Mahru anggota Provost Kompi C Yonif Raider 900/SBW
(pangkat tidak diketahui) disuruh datang ke Kompi C bertemu
dengan pemilik mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK
1575 SD atas nama Sdr Saipullah (Saksi-5), sesampai di Kompi C
Yonif Raider 900/SBW Saksi bertemu dengan Saksi-2 ( Sdr.
Saifullah ) selanjutnya berunding dengan disaksikan oleh Serka
Yusuf dan Danki C Yonif Raider 900/SBW (Kapten Inf Yudi) dan
Saksi menceritaka bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki
APV warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD kepada Saksi-10
sebesar Rp. 10.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian dijawab
oleh Saksi-2 “mau gak dia dikembalikan uang delapan juta biar
sama sama menanggung kerugian, soalnya saya ada uang delapan
juta” selanjutnya Saksi menjawab langsung saja nanti ke rumah pak
Komang sudiarsa berunding, lalu Saksi dan Saksi-2 berangkat
menuju rumah Saksi-8 dan (ke rumah Saksi-9) untuk menebus
mobil tersebut.
7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-10 mengantar Saksi-2
dengan Saksi-10 berunding dan Saksi-2 meminta menebus mobil
dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan
alasan sama-sama nanggung kerugian, kemudian Saksi-9 sambil
menangis mengatakan jangan delapan juta. Kemudian Saksi-2
mengalah dan menebusnya dengan uang tebusan sebesar sepuluh
juta .
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita
Saksi menghubungi Saksi-10 menanyakan masalah mobil tersebut
apakah sudah ditebus atau belum, Saksi-10 mengatakan bahwa
mobil sudah ditebus dan diambil oleh Saksi-2 bersama dengan
seorang perempuan (anak atau istrinya Saksi tidak mengetahui)
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sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu pada
sore hari.
Saksi-9 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir

:
:
:

Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:

Ni Kadek Erawati
Swasta
Lelateng/Jembrana, 23 September
1985
Perempuan
Indonesia
Hindu
Banjar Pemedilan Kel. Dauh Waru Kec.
Jembrana Kab. Jebrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juni
2016 sekira pukul 17.00 Wita dirumah Saksi banjar Pemedilan Kel.
Dauh Waru Kec. Jembrana Kab. Jembrana dan Sdr. Kadek Widiana
(Saksi-8) yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa, serta tidak
ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul
15.00 Wita. Saksi dihubungi oleh Saksi-8 melalui Telepon (HP) “
Mok dek ne ade nak ngalih (nyilih) pipis roras juta ngidih tulung nak
bapane sakit, paling Cuma lima hari[, ne jelemane nak dadi tentara
tugas di Kompi C Pendem, Nak sing bogbog ne timpal bagus tyang
ne tanggung jawab” ( Mbak kadek ini ada orang yang minta
tolongyang mau minta tolong pinjamin uang dua belas juta karena
bapaknya sedang sakit, paling cuma lima hari, ini orangnya sebagai
TNI dinas di kompi C Pendem, Dia tidak bohong ini teman saya
orangnya baik, saya tanggung jawab) Saksi menjawab “ nah lamun
dek nyilih nak kal bang asal dek tanggung jawab, tyang nak sing
kenal jak habibi, pipis penting soalne mango mayah hutang, nah
mun be lima hari sajaan nyen, nak pipis kel ango nayah
hutang?”(iya kalau Kadek minjam saya berikan, asalkan dek
tanggungjawab, saya tidak kenal dengan Habibi (Terdakwa), uang
ini penting untuk bayar hutang, iya kalau benar hanya lima hari,
karena uang untuk bayar hutang, Saksi-8 Menjawab “nah tenang
gen ye sing bogbog” (ya tenang saya mbak Kadek, dia tidak
bohong) kemudian Saksi jawab “nah” (ya) lalu HP dimatikan
selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi-8 bersama dengan
Terdakwa dengan membawa mobil jenis Suzuki APV warna coklat
metalik Nopol DK 1575 SD yang dikendarai Saksi-8 sedangkan
Terdakwa mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi
selanjutnya Saksi mengambil uang di warung milik Saksi sebesar
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menguhitung uang
tersebut bersama Saksi-8, setelah lengkap dua belas juta uang
tersebut diserahkan dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi-8
setelah menyerahkan kepada Saksi kunci kontak dan mobil APV
yang di parkirkan didepan rumah Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wita
Saksi-8 bersama dengan Sdr. Saipullah Saksi-2 (pemilik Mobil)
beserta beberapa orang anggota TNI dari Kompi C yang salah
satunya mengaku Komandan dari Terdakwa dating kerumah Saksi
selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 berunding dan Saksi-2 bersedia
menebus mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK 1575
SD dengan uang tebusan sebsar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta
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rupiah) da setelah ada kesepakatan Saksi-2 beserta beberapa
orang anggota TNI dari Kompi C pulang ke rumahnya masingmasing.
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita
Saksi-2 bersama anak perempuannya datang ke rumah Saksi
untuk menebus mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol DK
1575 SD kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi yang disaksikan
oleh Suami Saksi, setelah Saksi menerima uang dari Saksi-2
kemuadian Saksi menyerahkan Kunci Kontak mobil Suzuki APV
warna coklat metalik Nopol DK 1575 SD kepada Saksi-2.
Saksi-10 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Komang Sudiarsa
Swasta
Pemedilan, 20 Mei 1968
Laki- laki
Indonesia
Hindu
Jalan Pemedilan kec. Negara Kab.
Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
denganTerdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul
18.00 Wita Saat Saksi berada di Banjar Tengah Lateng sedang
mengobati pasien yang sakit dengan cara Tradisional kemudian
Saksi ditelepon oleh istri Saksi (Saksi-9 Sdr NiKadek Erawati )
dimana Saksi disuruh untuk segera pulang kerumah karena dibilang
ada tamu dirumah dan Saksi segera pulang, dijalan pemedilan
Saksi melihat Saksi-9 bersama dua orang laki-laki yaitu Sdr. Kadek
Widiana (Saksi-8) dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah
Saksi sambil berbincang-bincang tetapi Saksi tidak mengetahui apa
isi pembicaran Saksi-9.
3. Bahwa Saksi melihat Saksi-9 menyerahkan uang kepada
Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 menaruh kunci mobilserta STNK mobil
jenis Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD
yang sedang parker dipinggir jalan didepan rumah Saksi
selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa langsung pergi setelah Saksi-8
dan Terdakwa pergi Saksi bertanya kepada Saksi-9 “itu uang tadi
uang apa kok di kasi ke dia” Saksi-9 menjawab itu kadek sama
temannya tentara pinjam uang itu ada jaminan mobilnya” Saksi
bertanya kembali “berapa kasih uang” Saksi-9 menjawab “Cuma
Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) saja” Saksi kembali
bertanya “kok berani ngasi uang” Saksi-9 menjawab “ orang dia
bagus sama Kadek dia Tentara di Kompi C tidak mungkin dia
menipu karena dia aparat”.
4. Bahwa setelah lebih dari lima hari dari janji Terdakwa untuk
mengambil mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol
DK 1575 SD yang digadaikan kepada Saksi tetapi belum diambil
oleh Terdakwa sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi-9
kenapa mobil yang di gadaikan Terdakwa belum diambil oleh
pemiliknya kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-8 setelah itu
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Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi bahwa dia sekarang masih
berada di Denpasar besok sore mobilnya diambil sama pemiliknya
5. Bahwa kemudian pada keesokan harinya mobil Suzuki APV
warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD ternyata belum
juga diambil oleh Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan lagi
tentang keberadaan mobil tersebut di rumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 pada saat Saksi sedang
mengobati pasien di Lelateng tiba-tiba Saksi-9 menelepon Saksi
meminta untuk segera pulang ke rumah “ada kadek dan yang punya
mobil Saudara saipullah dan tentara’ kemudian Saksi pulang ke
rumah, sesampainya dirumahSaksi bertemu dengan lima orang
yaitu Saksi-2 9 Sdr.saifullah ) , Saksi-8, dan tiga orang anggota TNI
yang saksi tidak kenal dan dijelaskan kalau mobil Suzuki APV
warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD adalah milik Saksi2 yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-9 lewat perantara
Saksi-8 kemudian Saksi-2 selaku pemilik mobil ingin menebus
kembali mobil tersebut dengan uang tebusan Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) tetapi Saksi-9 tidak mau karena rugi banyak
sehingga disepakati ditambah lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya mobil
Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD
diserahkan kepada Saksi-2 dengan sebelumnya Saksi-2
menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah
kepunyaan Saksi-2 sedangkan mobil berada dirumah Saksi selama
dua bulan dari tanggal 27 Juni 2017 sampai 10 Agustus 2017.
Saksi-10 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I komang Pria Duarsa Als. Komang PIL
Wiraswata
Jembrana, 28 Agustus 1972
Laki-laki
Indonesia
Hindu
Jl. Sandat Baler Balai Agung Kel.Baler
Bale Agung Kec. Negara Kab.
Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan
Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita di warung milik Sdri. Dayu (Saksi12) Jl. Sandat Banjar/Kel. Budi Agung Kec. Negara Kab. Jembrana
dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2016 sekira pukul 15.00
Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Saksi-12 Jl.
Sandat Banjar. Kel. Budi Agung Kec. Negara Kab. Jembrana
kemudian Saksi dengan Terdakwa kenalan adapun maksud dari
Terdakwa ingin menyewa mobil milik Saksi-12 karena mobil dari
Saksi-12 sudah digunakan orang lain kemudian Saksi-12
menyampaikan kepada Saksi agar mau menyewakan mobil milik
Saksi kepada Terdakwa karena Saksi-12 merasa kasihan terhadap
Terdakwa, karena Terdakwa ingin menjemput orang tua yang sakit
di bandara Ngurah Rai denpasar.
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3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kalau mobilnya
sekarang tidak ada karena dibawa adik Saksi mudah mudahan
besok mobilnya ada lalu pada keesokan harinya sekira pukul 07.30
Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon (HP)
menanyakan masalah mobil yang akan mau disewa oleh Terdakwa
dan Saksi menjawab mobil sudah ada di rumah, kurang lebih tiga
puluh menit kemudian sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa di antar
temannya yang tidak dikenal Saksi datang ke rumah Saksi. Setelah
sampai di rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan mobil jenis
Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG berikut dengan STNK
masih atas nama pemilik lama (I Ketut Suardiana) sedangkan
masalah sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dimana Saksi-12 sudah menjelaskan.
4. Bahwa
setelah Terdakwa menerima mobil milik Saksi,
Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak
membawa uang dan berjanji akan mentransper melalui rekening
BCA dan Saksi memberikan Nomor rekening BCA Saksi selanjutnya
Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan mengendarai mobil
Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG milik Saksi. Kurang
lebih satu jam kemudian setelah Terdakwa membawa mobil milik
Saksi pergi dari rumah, Saksi pergi ke warung Saksi-12 untuk
menanyakan kartu identitas Terdakwa. Kemudian Saksi-12
menghubungi Terdakwa dan menanyakan masalah kartu identitas
agar diberikan kepada Saksi sebagai pegangan atau jaminan tapi
karena Terdakwa sudah berada di daerahTegal Cangring Jembrana
dadalam perjalanan ke Denpasar kemudian Terdakwa menyuruh
seseorang yang merupakan anggota Kompi C mengantarkan kartu
anggota milik Terdakwa (Karetu Tanda Prajurit TNI Np. 020/SMK09/IA-3b/2015 a. Praka Haerul Habibi) kepada Saksi-12 kemudian
keesokan harinya Saksi-12 menyerahkan Kartu anggota TNI atas
nama Praka Haerul Habibi ..
5. Bahwa setelah mendapatkan Kartu anggota TNI milik
Terdakwa , Saksi datang ke Kompi C untuk menanyakan kebenaran
kepada anggota jaga di Kompi tentang kartu identitas serta cirri-ciri
dari orang yang menyewa mobil Saksi dengan melihat foto yang
ada pada kartu identitas Terdakwa dan anggota jaga kompi
mengatakan bahwa kartu anggota tersebut benar dan yang
menyewa mobil Saksi adalah Praka Haerul Habibi yang bertugas di
Kompi C. setelah tiga jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi
dan bertanya “pak komang dapat ke Kompi C ya” Saksi menjawab
“ya” kemudian Terdakwa menjawab “ soalnya saya tadi di telepon
oleh piket kompi, saya jadi tidak enak, ya udah saya mau balik saja
ke Negara, bapak saya biar kakak dan kakak ipar saya aja yang
ngurus tapi saya mau naik bus ke Negara dan mobil biar kakak dan
ipar saya yang urus/maksudnya yang bawa .
6. Bahwa kemudian pada sorenya (tanggal dan jam nya lupa)
Terdakwa mentransper uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua Juta
rupiah) untuk membayar uang sewa mobil dan Saksi bertanya
melalui telepon “koq banyak transper uang” dijawab oleh Terdakwa
“siapa tau bapak saya berobatnya lama” sedangkan waktu itu baru
dua hari Terdakwa membawa mobil milik Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Terdakwa
menghubungi Saksi dan mengatakan besok (tanggal 25 Juli 2016)
akan mengembalikan mobil Saksi, selanjutnya pada tanggal 25 Juli
2016
Saksi menunggu Terdakwa yang berjanji akan
mengembalikan mobil Saksi pada siang hari, karena tidak datang
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selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon (HP)
namun tidak aktif selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di Kompi C
Yonif Raider 900/SBW di Kompi C Saksi mendapat informasi bahwa
Terdakwa terhitung mulai tanggal 24 Juli 2016 sudah tidak ada di
Kompi atau pergi dari kompi dengan membawa mobil Honda jazz
milik dari Sdr. ketut Swindra yang rumahnya di depan Kompi C
setelah itu Saksi pulang kerumah.
8. Bahwa mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG
yang disewakan kepada Terdakwa adalah milik Saksi dan memiliki
surat surat yang sah berupa STNK dan BPKB namun masih atas
pemilik yang lama (Ketut Swardiana) sedangkan untuk BPKB
masih di finance, karena mobil tersebut masih dalam kredit.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan Saksi
berharap Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk memberi efek
jera bagi anggota lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang
sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berharap
mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK 1074 WG milik Saksi bisa
kembali.
Saksi-12 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Ida Ayu komang Parwiyani
Swasta
Batuagung Jembrana, 17 April 1976
Perempuan
Indonesia
Hindu
Jl. Sandat Baler Balai Agung Kel.Baler
Bale Agung Kec. Negara Kab.
Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan
Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita pada saat itu Terdakwa datang ke
warung milik Saksi di Jl. Sandat Banjar/Kel. Budi Agung Kec.
Negara Kab. Jembrana dan Saksi tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2016 sekira pukul 15.00
Wita Terdakwa datang ke warung milik Saksi di Jl. Sandat
Banjar/Kel. Budi Agung Kec. Negara Kab. Jembrana, Terdakwa
mengatakan ingin menyewa mobiluntuk menjemput orang tuanya di
Bandara Ngurah Rai karena sedang sakit, tetapi pada saat itu Saksi
tidak ada mobil karena mobil sudah dipakai orang lain dan pada
saat itu ada Sdr I Komang Pria Duasa (Saksi-11) kemudian Saksi
menyampaikan kepada Saksi-11 ada mobil selanjutnya Terdakwa
langsung berkenalan dengan Saksi-11 dan menanyakan tentang
harga sewa mobil kepada Saksi-11 setelah itu Saksi tidak tahu lagi
pembicaraan atau kesepakatan antara Saksi-11 dengan Terdakwa
tentang sewa menyewa mobil.
3. Bahwa Pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wita Saksi
melihat Terdakwa dibonceng seseorang namun Saksi tidak
mengetahui siapa yang membonceng menuju gudang (tempat
pembuatan batako dan tempat parker mobil milik Saksi-11
kemudian tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari
Gudang Saksi-11 dengan mengendarai Suzuki APV warna putih
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sedangkan Nopolnya Saksi lupa.milik Saksi-11. setelah Saksi
melihat Terdakwa membawa mobil milik Saksi-11 selanjutnya Saksi
menghubungi Saks-11 melalui Telepon (HP) untuk menanyakan
apakah benar Mobil Saksi-11 sudah dibawa Terdakwa kemudian
Saksi-11 menjawab benar bahwa mobilnya sudah dibawa oleh
Terdakwa
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya apakah sudah dimintai KTP
milik Terdakwa dan Saksi-11 mengatakan lupa kemudian Saksi
menghubungi Terdakwa agar memberikan KTP Terdakwa kepada
Saksi-11 sebagai pegangan karena mobil milik Saksi-11 dibawa
oleh Terdakwa
dan Terdakwa mengatakan bahwa akan
memberikan KTPnya dan akan diantar oleh adiknya .
5. Bahwa pada keesokan harinya waktu/jamnya Saksi lupa orang
suruhan Terdakwa mengantarkan Kartu Anggota milik Terdakwa
(kartu tanda Prajurit TNI No 020/SMK-09/IA-3B/2015 an. Praka
Haerul habibi) kepada Saksi kemudian Kartu Anggota Tersebut
Saksi berikan kepada Saksi-11.
6. Bahwa mobil yang di sewa Terdakwa dari Saksi-11 adalah
milik Saksi memiliki surat surat yang sah berupa STNK sedangkan
untuk BPKB Saksi tidak mengetahui.
Saksi-13 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Dyuhri
Wiraswata
Gilimanuk/Jembrana, 2 Juli 1978
Laki-laki
Indonesia
Islam
Lingkungan Asri Kel. Gilimanuk Kec.
Melaya Kab Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan
tahun di Kompi C Raider 900/SBW yang mengenalkan adalah Sdr.
Bahrun alamatnya Saksi tidak ketahui antara Saksi dan Terdakwa
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2016
Saksi bertemu dengan
Terdakwa di Kompi C Raider 900/SBW di Negara. Saksi
diperintahkan untuk mengambil mobil (belum menyebutkan jenis
mobil) di markas Kompi A Yonif Raider 900/SBW Tuban Denpasar
atas nama Sdr . Gunawan (anggota TNI AD) yang satu angkatan
dengan Terdakwa. Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi
ditelepon terus oleh Terdakwa agar Saksi segera mengambil mobil
tersebut kedenpasar, akhirnya Saksi berangkat ke Denpasar
Sendirian dengan menggunakan angkutan umum Bus sampai di
Terminal Ubung.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor
yang diantar oleh Ojek, sekira pukul 17.00 Wita Saksi Sampai di
depan Kompi A Yonif Raider 900/SBW Tuban Denpasar
Saksi
bertemu denga Sdr. Gunawan (Saksi-5) anggota Kompi A kemudian
Saksi diajak masuk ke Markas Kompi A Asrama/rumah Saksi-5
selanjutnya Saksi dihubungkan melalui telepon (HP) oleh Terdakwa
dan Saksi mengatakan sudah bertemu dengan Saksi-5 lalu Hp
Saksi serahkan kepada Saksi-5, antara Saksi-5 dan Terdakwa
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saling berkomunikasi melalui HP namun Saksi tidak tahu apa yang
dibicarakan.
4. Bahwa dari rumah Saksi-5 kemudian pergi menuju pintu
masuk Kopi A dan bertemu denga Sdr. Santoso (Saksi-1) namun
sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 adalah pemilik
mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 dan
Saksi-1 mengambil mobil di asrama sedangkan Saksi menunggu
dipinggir jalan didepan Kompi A .
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi-5 dan Saksi-1
membawa mobil Avanza warna hitam (Nopol tidak ingat) dan
menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi denga STNK yang
disimpan dalam dompet gantungan kunci kontak setelah mobil
diterima, Saksi berangkat menuju Kompi C Yonif Raider 900/SBW di
Negara Jembrana dengan tujuan untuk menyerahkan kepada
Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa
karena sudah larut malam Terdakwa menyuruh Saksi untuk
membawa pulang mobil tersebut ke Gilimanuk dan pada keesokan
harinya sekira pukul 10.00 Wita Saksi membawa mobil tersebut ke
Kompi C Negara untuk menyerahkan mobil tersebut kepada
Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang
ada di Jawa dan Saksi diprintahkan untuk membawa mobil ke Jawa
dan bertemu di Jawa, selanjutnya Saksi melalui penyebrangan
pelabuhan Gilimanu-Ketapang menuju Jawa.
7. Bahwa sesampainya Saksi di daerah Jawa Timur tepatnya
disebuah pompa bensin (SPBU) kota Asembagus Saksi bertemu
dengan seseorang (nama dan alamatnya tidak tahu) yang
merupakan suruhan Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan
transaksi dengan orang tersebut
dimana orang tersebut
menyerahkan uang Gadaian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditransper melalui ATM BRI
kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta
rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Saksi untuk ongkos pulang ke Gilimanuk selanjutnya mobil
Avanza dan STNK yang di bawa Saksi diserahkan kepada orang
suruhannya Terdakwa tersebut setelah itu Saksi pulang ke
Gilimanuk.
8. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-5 tidak mengetahui sebelumnya jika
mobil Avanza yang disewa Terdakwa digadaikan di Asembagus
Jawa Timur dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa
menyuruh Saksi mengambil mobil dengan tujuan akan digadaikan.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Danki C
Yonif Raider 900/SBW serta Saksi-5 yang menemui Saksi di Rutan
kelas 2 B Negara bahwa mobil avanza milik Saksi-1 sudah di tebus
oleh pemiliknya namun saksi tidak mengetahui berapa besar uang
tebusannya.
10. Bahwa Terdakwa juga memiliki permasalahan lain dengan
Saksi yaitu pada bulan Mei 2016 Saksi lupa tanggal pada saat
Saksi ditangkap dan diproses oleh Polres Jembrana dalam
permasalahan Narkoba, selama tiga hari Saksi diproses di Polres,
Terdakwa datang ke Polres mengatakan ingin mengurus masalah
Saksi yang katanya Terdakwa sudah melobi Polisi selanjutnya
tanpa sepengetahuan dan disuruh Saksi Terdakwa datang ke
Konter milik Istri Saksi (sdri.Yuliati) di Gilimanuk dengan membawa
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mobil dinas TNI mengambil barang-barang atau seisi Toko (Toko
elektronik dan HP) diantaranya televisi, kulkas, sound sistem dan
lain-lain diambil dan bawa pergi namun sebelumnya Terdakwa
meminta secara paksa kunci Toko kepada anak Saksi yang
bernama Indah Novianti yang pada saat itu tinggal di rumah
neneknya di Gilimanuk sehingga isteri Saksi tidak bisa berjualan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun
2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus
Pendidikan
Dasar
dengan
Pangkat
Prada
NRP
31071463461286, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri
di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Buleleng setelah lulus
ditugaskan Yonif Raider 900/SBW kemudian pada tahun 2008
Terdakwa dipindahkan ke Kipan C Raider 900/SBW NegaraJembrana sampai sekarang berpangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi13 ( Sdr. Dyuhri) di Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW dirumah
Kopda Imam, setelah kenal Terdakwa menyampaikan keinginan
untuk membeli TV kemudian saksi-13 menawarkan TV untuk dibeli
kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 mengobrol di
rumah Kopda Imam, Saksi-13 mengatakan bekerja bisnis Caunter
dan bisnis mobil kemudian Terdakwa di ajak bergabung dengan cara
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Setelah waktu berjalan Terdakwa di suruh oleh Saksi-13 mencari
kontrakan atau sewa mobil untuk memutar modal dan pada saat itu
Terdakwa tidak curiga dengan Saksi-13.
3. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2016 Terdakwa menyewa
mobil jenis Avanza hitam milik Sdr. Santoso ( Saksi-1) melalui Praka
Gunawan (Saksi-5) di Denpasar dan mulai saat itu Terdakwa terikat
dan tergiur keutungan menggadaikan mobil orang lain.
4. Bahwa sekira bulan April 2016 Terdakwa menyewa mobil jenis
Avanza warna hitam (nopol lupa) milik Sdr.Muhammad santoso (
Saksi-1)
di Denpasar Bali, Terdakwa meminjam mobil lewat
perantara Leting Terdakwa yang bernama Praka Gunawan ( Saksi-5 )
yang bertugas di Kipan C Yonif Raider 900/SBW dengan cara
Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk minta bantuan mencarikan
mobil sewaan setelah Saksi-5 setuju kemudian teman Terdakwa atas
nama Sdr. Dyuhri (Saksi-13 ) mengambil mobil tersebut ke Denpasar
untuk selanjutnya langsung dibawa ke daerah Asembagus Jawa
Timur untuk digadaikan.
5. Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa
mendapatkan uang dari Saksi-13 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan
juta rupiah) kemudian uang tersebut di transper ke rekening BRI
Saksi-5 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
untuk pembayaran
sewa mobil karena Saksi-5 diminta
pertanggungjawaban oleh Saksi-1 sedangkan sisa uang yang
besarnya Rp. 2.500.000,- Terdakwa gunakan untuk biaya hidup atau
makan .kemudian saat Terdakwa menyerahkan diri, petugas yang
menjeput Terdakwa dijelaskan bahwa mobil milik Saksi-3 sudah
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kembali ke pemiliknya dengan cara ditebus sebesar Rp. 38.000.000,(tiga puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2016 Terdakwa menyewa
mobil dari Sdr. Made dari Tabanan-Bali yang sebelumnya dikenalkan
oleh Saksi-13 ( Sdr. Dyuhri ) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.
Made melalui Telepon untuk menyewa mobil lalu Sdr. Made berusaha
mencarikan mobil sewaan untuk Terdakwa dan Sdr. Made
mengatakan sudah mendapatkan mobil sewaan Jenis Xenia warna
Silver (Nopol lupa) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik
dari mobil yang akan disewanya tersebut, kemudian disepakati untuk
harga sewa selama satu setengah bulan seharga Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah).
7. Bahwa pada keesokan harinya Sdr. Made membawa mobil
tersebut ke Negara-Jembrana setelah bertemu, Terdakwa bersama
Sdr. Made berangkat menuju Situbondo Jawa Timur
yang
mengemudikan adalah Sdr. Made setelah Terdakwa dan Sdr. Made
tiba di Situbondo sekitar sore hari langsung melakukan Transaksi
menggadaikan mobil kepada Sdr. Yudi (baru kenal) kemudian
disepakati harga gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dipotong
bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar
Rp. 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari hasil gadai
tersebut Sdr. Made mendapat Rp14. 000.000,- (empat belas juta
rupiah) sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
digunakan Terdakwa untuk judi online dan habis selama dua hari.
8. Bahwa Pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita
Terdakwa menyewa mobil jenis Suzuki APV warna coklat metalik
dengan Nopol DK 1575 SD kepada Sdr. Saipullah (Saksi-2) dengan
alasan menjemput keluarga di Padang Bai Karangasem Bali
Terdakwa menyewa selama 5 (lima) hari sampai 6 (enam) hari
dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan
pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Kadek
Widiana (Saksi-8) di Asrama Yonif C Raider 900/SBW setelah
bertemu, kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa untuk menggadai
kan mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575
SD ke rumah Sdr. Komang (Saksi-10) di daerah pemedilan Negara
Jembrana sekira pukul 16.00 Wita.
9. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan Transaksi dengan Saksi10 dan Saksi-8 dan disepakati mobil digadaikan sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong bunga sebesar 10%
sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,(sepuluh juta delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa memberikan
uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang
komisi kepada Saksi-8 karena mengantar Terdakwa kepada Saksi-10
selanjut mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK
1575 SD diberikan kepada Saksi-9 setelah itu Terdakwa pulang ke
Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW dengan berboncengan
dengan Saksi-8.
10. Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 Terdakwa menyewa mobil
jenis Suzuki APV warna putih (nopol lupa) atas nama pemilik Bapak
Nano (asal Gilimanuk), Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil
selama 9 (sembilan) hari sampai 10 (sepuluh) hari untuk menjemput
keluarga di Pandang Bai Karangasem Bali dengan harga sewa
perhari Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu
Terdakwa belum membayar uang sewa kemudian pada keesokan
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harinya Terdakwa mentransper uang ke rekining BRI bapak Nano
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya
Terdakwa membawa mobil tersebut menyebrang ke Pelabuhan
Gilimanuk-ketapang dengan tujuan Asembagus Jawa Timur bersama
Sdri Yuliati (istri Saksi-13 Sdr. Dyuhri )
11. Bahwa setibanya di Asembagus Terdakwa menggadaikan mobil
tersebut kepada saudaranya Sdri. Yuliati sebesar Rp. 20.500.000,(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian
uang tersebut
dibagi, Sdri. Yuliati menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 19.000.000,(sembilan belas juta rupiah) .
12. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa mobil dari Sdr.
Komang PIL (Saksi-11) di Negara mobil yang disewa jenis Suzuki
APV (Nopol lupa) tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk
menjemput keluarga dengan sewa perhari sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan ingin menyewa
selama 4 (empat) hari sampai dengan 5 (lima) hari selanjutnya pada
keesokan harinya Terdakwa membayar uang sewa tersebut sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mentransper ke nomor
rekening BCA milik Saksi-11.
13. Bahwa
setalah mobil didapatkan Terdakwa selanjutnya
membawa mobil tersebut ke daerah Asembagus Jawa Timur bersama
Sdr. Ajik lalu sesampainya di tujuan mobil tersebut Terdakwa
gadaikan kepada Sdr. Lutfi dan Marito (orang yang baru dikenal)
dengan harga gadai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima
ratus ribu rupiah) uang yang didapat dari hasil menggadaikan mobil
Terdakwa dibagi untuk Sdr. Ajik diberikan sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,(sembilan belas juta) Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
14. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa mobil APV
warna Silver milik orang Tabanan, yang Terdakwa tidak ketahui
pemiliknya karena yang mencarikan pemiliknya adalah Sdr.Made,
mobil tersebut yang membawa dari Tabanan ke Negara adalah Sdr.
Made kemudian mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. Made gadaikan
kepada Sdr. Ajik dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) potong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa mendapatkan
uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah)
kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Ajik sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjunya sisanya untuk
sdr. Made sedangkan Terdakwa tidak mendaptkan uang apapun.
15. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdawa menyewamobil Avanza
warna putih ( no pol lupa ) atas nama pemilik Sdr.Arin alamat celukan
Buleleng dengan cara Terdakwa datang kerumahnya dengan alasan
untuk menyemput keluarga selama
satu minggu kemudian
Terdawamembawa mobil dan menemui Sdr. Bahrun dari
Negaraselanjutnya bersama-sama pergi ke Situbondo Jawa Timur,
setelah tiba di situbondo mobil digadaikan kepada Sdr. Andi ( teman
Sdr. Bahrun 0 sebesarRp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah )
dengan dipotong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa menerima
uang sebesar Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua lima ratus rupiah )
kemudian Sdr. Bahrun menerimarp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus
rupiah dan sisanya diminta Sdr. Hamid untuk menebus mobil Avanza
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warna Hitam yang digadaikan Sdr. Dyuhri sehingga Terdakwa tidak
mendapatkan uang.
16. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa mobil Rush
warna hitam milik Sdri Suryani di Negara, Terdakwa datang kerumah
Sdri. Suryani untuk menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan
harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perhari tetapi pada saat
itu Terdakwa belum membayar, selanjutnya mobil Rush warna hitam
milik Sdri. Suryani Terdakwa bawa ke Situbondo Jawa Timur bersama
dengan Sdr. Bahrun dan Sdr.
Ajen kemudian mobil tersebut
Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Andi Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) dan hasil menggadaikan mobil Terdakwa berikan
kepada Sdr. Bahru dan Sdr. Ajen sebagai komisi sebesar Rp.
5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa bawa
untuk bekal meninggalkan Kesatuan dan berpisah dengan Sdr. Bahru
dan Sdr. Ajen lalu Terdakwa menuju Surabaya selanjutnya mulai saat
itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan uang hasil
menggadaikan mobil tersebut habis digunakan untuk biaya pelarian
Terdakwa dari Kesatuan.
17. Bahwa setiap Terdakwa menyewa mobil, Terdakwa selalu
dimintai identitas dan Terdakwa menunjukan KTP atau KTA Prajurit
selanjtnya pemilik kendaraan memotret dangan HP lalu disimpan
sedangkan Kendaraan yang Terdakwa sewa semuanya dilengkapi
dengan surat surat atau STNK.
18. Bahwa pemilik mobil tidak mengetahu perbuatan Terdakwa yang
menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain untuk bermaksud
mencari uang untuk modal Judi online sehingga Terdakwa tidak bisa
menebus kendaraan yang sudah digadaikan oleh Terdakwa untuk
dikembalikan ke pemiliknya.
19. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan mobil
sewaan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bermain judi
online, yang menyuruh dan mengajari Terdakwa perbuatan
menggadaikan mobil sewaan adalah Sdr. Juhri dan Sdr. Bahrun asal
Negara-Jembrana
dan sekrang Sdr. Juhri sedang menjalani
penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Negara dalam kasus
Narkoba dan penggelapan mobil sedangkan Sdr. Bahrun masih
status buron Polres Buron Polres Negara.
20. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa habiskan untuk
bermain judi Online menggunakan HP. Tab milik Terdakwa dan tidak
ada di gunakan untuk membeli barang atau disimpan dan dalam
bermain Judi Online Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara
mentransfer kepada bandarnya melalu rekening Bank namun
sebelumnya uang hasil menggadaikan mobil di setor ke bank melalui
rekening BCA selanjutnya jika Terdakwa menang maka Terdakwa
akan di transper uang sebesar kemenangan.
21. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggadaikan
mobil dilakukan sendiri tanpa ada dibantu orang lain dan hanya di
suruh Sdr. Juhri yang saat ini ditahan pihak kepolisian Jembrana.
22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang sudah
merugikan banyak orang (pemilik mobil) dan mencoreng nama baik
Kesatuan dan Terdakwa sanggup mengembalikan kendaraan yang
Terdakwa sewa kepada pemiliknya walaupun sudah ditebus
pemiliknya atau Terdakwa ganti rugi uang yang di gunakan untuk
menebus kendaraan yang Terdakwa gadaikan.
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Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan
persidangan ini berupa :

oleh

Oditur Militer

1) Berupa barang :
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru milik Terdakwa
- 1 (satu) Tab Samsung milik Terdakwa
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA No. Rekening 2360390538
a.n. Haerul Habibi
2) Berupa surat :
- Foto mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF warna
hitam milik Sdr Muhammad Santoso
- Foto copy STNK mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF
warna hitam No. STNK 0338594/BL/. No. Mesin DC32799. No.
Rangka MHFM1BA3J7K051485 atas nama Muhammad Santoso
- BPKB No. L-05780083 atas nama Muhammad Santoso
- Foto mobil merk Suzuki APV Nopol DK 1575 SD warna coklat
metalik. No. Rangka MHYGDN41V44J-105761. No. Mesin G15AID-108236 dan foto copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdr
Saipullah.
- Foto mobil merk Toyota Rush Nopol DK 1113 GH warna hitam.
No. Rangka MHFE2CJ3J8K015026. No. Mesin DBB9142 dan foto
copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdri Ni Sayu Komang
Parwathi.
- Foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Haerul Habibi.
Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan
kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan
sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini telah
diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta
telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta Hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada
Tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana,
setelah lulus Pendidikan Dasar dengan Pangkat Prada NRP
31071463461286, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri
di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Buleleng setelah lulus
ditugaskan Yonif Raider 900/SBW kemudian pada tahun 2008
Terdakwa dipindahkan ke Kipan C Raider 900/SBW NegaraJembrana sampai sekarang berpangkat Praka.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa kenal dengan
Sdr. Juhri di Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW dirumah Kopda
Imam, setelah kenal lalu Terdakwa menyampaikan keinginan untuk
membeli TV kemudian Sdr. Juhri menawarkan TV untuk dibeli kepada
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Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Juhri mengobrol di rumah
Kopda Imam, Sdr. Juhri mengatakan bekerja bisnis Caunter dan
bisnis mobil kemudian Terdakwa di ajak bergabung dengan cara
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Setelah waktu berjalan Tersangka di suruh oleh Sdr. Juhri mencari
kontrakan atau sewa mobil untuk memutar modal dan pada saat itu
Terdakwa tidak curiga dengan Sdr. Juhri selanjutnya sekira bulan
April 2016 Terdakwa menyewa mobil jenis Avanza hitam milik Sdr.
Santoso ( Saksi-3) melalui Praka Gunawan (Saksi-4) di Denpasar dan
mulai saat itu Terdakwa terikat dan tergiur keutungan menggadaikan
mobil orang lain.
3. Bahwa benar selanjutnya yang pertama sekira bulan April 2016
Terdakwa menyewa mobil jenis Avanza warna hitam (no pol lupa)
milik Sdr.Muhammad santoso ( Saksi-1) di Denpasar Bali, Terdakwa
meminjam mobil lewat prantara Leting Terdakwa yang bernama
Praka Gunawan ( Saksi-5 ) yang bertugas di Kipan C Yonif Raider
900/SBW dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk minta
bantuan mencarikan mobil sewaan setelah Saksi-5 setuju kemudian
teman Terdakwa atas nama Sdr. Dyuhri (Saksi-13 ) mengambil mobil
tersebut ke Denpasar untuk selanjutnya langsung dibawa ke daerah
Asembagus Jawa Timur untuk digadaikan. Dari hasil menggadaikan
mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-13
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian uang
tersebut di transper ke rekening BRI Saksi-5 sebesar Rp. 5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil
karena Saksi-5 diminta pertanggung jawaban oleh Saksi-1 sedangkan
sisa uang yang besarnya Rp. 2.500.000,- Terdakwa gunakan untuk
biaya hidup atau makan .
4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1
mendengar informasi dari Praka isnaeni anggota Kipan A
memberitahukan mobil yang disewa oleh Terdakwa dibawa kabur ,
selanjutnya tanggal 3 Agustus Saksi -1 dan Saksi-5 ( Praka Gunawan
) pergi ke Asembagus untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp.
38.000.000,- ( tiga puluh delapan juta rupiah ).
5. Bahwa benar
yang kedua sekira bulan Juni 2016 Terdakwa
menyewa mobil dari Sdr. Made dari Tabanan-Bali yang sebelumnya
dikenalkan oleh Saksi-13 ( Sdr. Dyuhri ) kemudian Terdakwa
menghubungi Sdr. Made melalui Telepon untuk menyewa mobil lalu
Sdr. Made berusaha mencarikan mobil sewaan untuk Terdakwa dan
Sdr. Made mengatakan sudah mendapatkan mobil sewaan Jenis
Xenia warna Silver (Nopol lupa) namun Terdakwa tidak mengetahui
siapa pemilik dari mobil yang akan disewanya tersebut, kemudian
disepakati untuk harga sewa selama satu setengah bulan seharga
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada keesokan harinya Sdr.
Made membawa mobil tersebut ke Negara-Jembrana setelah
bertemu, Terdakwa bersama Sdr. Made berangkat menuju Situbondo
Jawa Timur
yang mengemudikan adalah Sdr. Made setelah
Terdakwa dan Sdr. Made tiba di Situbondo sekitar sore hari langsung
melakukan Transaksi menggadaikan mobil kepada Sdr. Yudi (baru
kenal) kemudian disepakati harga gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta) dipotong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa mendapatkan
uang sebesar Rp. 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari
hasil gadai tersebut Sdr. Made mendapat Rp14. 000.000,- (empat
belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah) digunakan Terdakwa .
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6. Bahwa benar yang ketiga Pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul
11.00 Wita Terdakwa menyewa mobil jenis Suzuki APV warna coklat
metalik dengan Nopol DK 1575 SD kepada Sdr. Saipullah (Saksi-2)
dengan alasan menjemput keluarga di Padang Bai Karangasem Bali
Terdakwa menyewa selama 5 (lima) hari sampai 6 (enam) hari
dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan
pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Kadek
Widiana (Saksi-8) di Asrama Yonif C Raider 900/SBW setelah
bertemu, kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa untuk menggadai
kan mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575
SD ke rumah Sdr. Komang (Saksi-10) di daerah pemedilan Negara
Jembrana sekira pukul 16.00 Wita. Kemudian Terdakwa melakukan
Transaksi dengan Saksi-10 dan Saksi-8 dan disepakati mobil
digadaikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong
bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa menerima uang sebesar
Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah) kemudian
Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) sebagai uang komisi kepada Saksi-8 karena mengantar
Terdakwa kepada Saksi-10 selanjut mobil Suzuki APV warna coklat
metalik dengan Nopol DK 1575 SD diberikan kepada Saksi-9 setelah
itu Terdakwa pulang ke Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW
dengan berboncengan dengan Saksi-8.
7. Bahwa benar Saksi-2 tanggal 9 Agustus 2016
mendapat
informasi dari Sdr. Kadek yang mengatakan kalu mobil Saksi berada
ditempat Sdr. Komang ( Saksi-10 ) di daerah Pemedilan kab.
Jembrana kemudian tanggal 10 Agustus 2016 Saksi-2 kerumah
Saksi-10 dan menebus mobil tersebut setelah negoisasi maka
disepakati dengan harga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah. )
8. Bahwa yang ke empat pada akhir bulan Juni 2016 Terdakwa
menyewa mobil jenis Suzuki APV warna putih (nopol lupa) atas nama
pemilik Bapak Nano (asal Gilimanuk), Terdakwa mengatakan akan
menyewa mobil selama 9 (sembilan) hari sampai 10 (sepuluh) hari
untuk menjemput keluarga di Pandang Bai Karangasem Bali dengan
harga sewa perhari Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
pada saat itu Terdakwa belum membayar uang sewa kemudian pada
keesokan harinya Terdakwa mentransper uang ke rekining BRI bapak
Nano sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menyebrang ke
Pelabuhan Gilimanuk-ketapang dengan tujuan Asembagus Jawa
Timur bersama Sdri Yuliati (istri Saksi-13 Sdr. Dyuhri ) setibanya di
Asembagus Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada
saudaranya Sdri. Yuliati sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta
lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi, Sdri. Yuliati
menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas
juta rupiah) kemudian Sdr. Nano menebus sebesar Rp. 50.000.000,- (
lima puluh juta rupiah ).
9. Bahwa yang kelima pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa
mobil dari Sdr. Komang PIL (Saksi-11) di Negara mobil yang disewa
jenis Suzuki APV (Nopol lupa) tujuan Terdakwa menyewa mobil
tersebut untuk menjemput keluarga dengan sewa perhari sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan ingin
menyewa selama 4 (empat) hari sampai dengan 5 (lima) hari
selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa membayar uang sewa
tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara
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mentransper ke nomor rekening BCA milik Saksi-11. Setalah mobil
didapatkan Terdakwa
membawa mobil tersebut ke daerah
Asembagus Jawa Timur bersama Sdr. Ajik lalu sesampainya di tujuan
mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Lutfi dan Marito
(orang yang baru dikenal) dengan harga gadai sebesar Rp.
20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang yang didapat
dari hasil menggadaikan mobil Terdakwa dibagi untuk Sdr. Ajik
diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) Terdakwa
gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) dan sampai sekarang mobil belum bisa ditemukan.
10. Bahwa yang ke enam pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa
mobil APV warna Silver milik orang Tabanan, yang Terdakwa tidak
ketahui pemiliknya karena yang mencarikan pemiliknya adalah
Sdr.Made, mobil tersebut yang membawa dari Tabanan ke Negara
adalah Sdr. Made kemudian mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. Made
gadaikan kepada Sdr. Ajik dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) potong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa
mendapatkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima
ratus rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr
Ajik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk
sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjunya
sisanya untuk sdr. Made sedangkan Terdakwa tidak mendaptkan
uang apapun.
11. Bahwa yang ketujuh pada bulan Juli 2016 Terdawa menyewa
mobil Avanza warna putih ( no pol lupa ) atas nama pemilik Sdr.Arin
alamat celukan Buleleng dengan cara Terdakwa datang kerumahnya
dengan alasan untuk menyemput keluarga selama satu minggu
kemudian Terdawa membawa mobil dan menemui Sdr. Bahrun dari
Negara selanjutnya bersama-sama pergi ke Situbondo Jawa Timur,
setelah tiba di situbondo mobil digadaikan kepada Sdr. Andi ( teman
Sdr. Bahrun 0 sebesarRp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah )
dengan dipotong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa menerima
uang sebesar Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua lima ratus rupiah )
kemudian Sdr. Bahrun menerimarp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus
rupiah dan sisanya diminta Sdr. Hamid untuk menebus mobil Avanza
warna Hitam yang digadaikan Sdr. Dyuhri sehingga Terdakwa tidak
mendapatkan uang dan sudah ditebus pemiliknya yaitu Sdr. Arin
sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ).
12. Bahwa yang kedelapan pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyewa
mobil Rush warna hitam milik Sdri Suryani ( Saksi-6 ) di Negara,
Terdakwa datang kerumah Sdri. Suryani untuk menyewa mobil
selama 3 (tiga) hari dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu) perhari tetapi pada saat itu Terdakwa belum membayar,
selanjutnya mobil Rush warna hitam milik Sdri. Suryani Terdakwa
bawa ke Situbondo Jawa Timur bersama dengan Sdr. Bahrun dan
Sdr. Ajen kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr.
Andi Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil
menggadaikan mobil Terdakwa berikan kepada Sdr. Bahru dan Sdr.
Ajen sebagai komisi sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu
rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) Terdakwa bawa untuk bekal meninggalkan Kesatuan dan
berpisah dengan Sdr. Bahru dan Sdr. Ajen lalu Terdakwa menuju
Surabaya selanjutnya mulai saat itu Terdakwa tidak kembali ke
Kesatuan dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut habis
digunakan untuk biaya pelarian Terdakwa dari Kesatuan.
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13. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016 Saksi-6 mendapat
informasi dari Sdr. I Gusti Made Widiana setelah negoisasi kemudian
Saksi-6 menebus mobil Toyota Rush warna hitam dengan uang
sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ).
14. Bahwa setiap Terdakwa menyewa mobil, Terdakwa selalu
dimintai identitas dan Terdakwa menunjukan KTP atau KTA Prajurit
selanjutnya pemilik kendaraan memotret dangan HP lalu disimpan
sedangkan Kendaraan yang Terdakwa sewa semuanya dilengkapi
dengan surat surat atau STNK.
15. Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui perbuatan Terdakwa
yang menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain dan Terdakwa
juga tidak pernah meminta ijin kepada pemilik mobil tersebut .
16. Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil yang disewa dari
para Saksi adalah untuk mencari uang untuk modal Judi online dan
selalu kalah sehingga Terdakwa tidak bisa menebus kendaraan yang
sudah digadaikan oleh Terdakwa untuk dikembalikan ke pemiliknya.
17. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa habiskan untuk
bermain judi Online menggunakan HP. dan tidak ada di gunakan
untuk membeli barang atau disimpan dan dalam bermain Judi Online
Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer kepada
bandarnya melalu rekening Bank namun sebelumnya uang hasil
menggadaikan mobil di setor ke bank melalui rekening BCA
selanjutnya jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan di transper
uang sebesar kemenangan.
18. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggadaikan
mobil dilakukan sendiri tanpa ada dibantu orang lain dan hanya di
suruh Sdr. Juhri yang saat ini ditahan pihak kepolisian Jembrana.
19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang sudah
merugikan banyak orang (pemilik mobil) dan mencoreng nama baik
Kesatuan dan Terdakwa sanggup mengembalikan kendaraan yang
Terdakwa sewa kepada pemiliknya walaupun sudah ditebus
pemiliknya atau Terdakwa ganti rugi uang yang di gunakan untuk
menebus kendaraan yang Terdakwa gadaikan.
20. Bahwa sampai persidangan selesai Terdakwa tidak bisa
mengembalikan uang yang dikeluarkan oleh pemilik mobil yang
digadaikan yaitu sebesar 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta
rupiah.).
Menimbang

:

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

:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut
:
Alternatif Pertama : Pasal 372 KUHP yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :
1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
3. Unsur ke-3 :“Mengaku sebagai milik sendiri barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain”.
4. Unsur ke-4 :“Yang ada dalam
karena kejahatan”.

kekuasaannya

bukan

Atau,
Alternatif Kedua : Pasal 378 yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

Menimbang

:

Menimbang

1. Unsur kesatu

: “Barang siapa”.

2. Unsur kedua

: “Dengan maksud”

3. Unsur ketiga

: “Untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum”.

4. Unsur keempat

: “Dengan tipu muslihat atau rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya”.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan didakwa
dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah
satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif pertama
:

Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama

mengandung

unsur-unsur sebagai berikut :
Menimbang

:

Unsur ke-1 : “ Barang Siapa “.

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” dalam dakwaan
tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu
seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,dalam
hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2
sampai dengan pasal 9 KUHP,termasuk pula anggota Angkatan
Perang (Anggota TNI).
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Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab
atas perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa
pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana
tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam
pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau
jiwanya terganggu karena penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung,pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van
Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”,halaman 191 192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggung
jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang
dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu
Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman.Jika
setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan
tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap
dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en
leerboek I,hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan
“teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat
bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan
kehendaknya.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian
antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun
2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus
Pendidikan
Dasar
dengan
Pangkat
Prada
NRP
31071463461286, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri
di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Buleleng setelah lulus
ditugaskan Yonif Raider 900/SBW kemudian pada tahun 2008
Terdakwa dipindahkan ke Kipan C Raider 900/SBW NegaraJembrana sampai sekarang berpangkat Praka.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam IX/ Udayana selaku Papera Nomor : Kep/757/XI/2016
tanggal 18 Nopember 2016 bahwa benar yang diajukan
kepersidangan
adalah
Terdakwa
dengan
Praka
Nrp.
31071463461286.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan
mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1: “Barang
Siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan
hukum”dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan
pendapat nya sebagai berikut :
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Bahwa yang dimaksud“Dengan sengaja”(dolus)di dalam KUHP
tidak ada pengertian maupun penafsiran.Adapun penafsiran “Dengan
sengaja” atau“ Kesengajaan”disesuaikan dengan perkembangan dan
kesadaran masyarakat,oleh karena itu terdapat banyak ajaran
pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
Bahwa “kesengajaan”(dolus) adalah merupakan bagian dari
kesalahan (Schuld).Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau
Memori penjelasan yang dimaksud“Dengan sengaja” adalah
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya.
Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak
pidana digunakan istilah “Dengan sengaja” atau istilah lain “dengan
sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul di
kehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang
mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.
Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” sama juga dengan
pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran
dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtclijk)
seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (dolus) diperoleh dari
pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut
Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang
tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatiqedaad) yaitu :
a. Merusak hak Subyektif seseorang.
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
hukum pelaku.
c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.
Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum
tersebut sama dengan “Melawan hukum”.Menurut Simon melawan
hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya,
sedangkan menurut Moelyatno dan Ruslan Saleh berpendapat
melawan hukum berarti “Bertentangan dengan hukum”.
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa “Melawan hukum” itu berarti :
a.
b.
c.
d.
e.
Menimbang :

Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
Merusak hak orang lain.
Bertentangan dengan hukum.
Tidak sesuai dengan hukum.
Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menyewa mobil
milik orang
yang pertama sekira bulan April 2016 Terdakwa
menyewa mobil jenis Avanza warna hitam (no pol lupa) milik
Sdr.Muhammad santoso ( Saksi-1) di Denpasar Bali, Terdakwa
meminjam mobil lewat prantara Leting Terdakwa yang bernama
Praka Gunawan ( Saksi-5 ) yang bertugas di Kipan C Yonif Raider
900/SBW dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk minta
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bantuan mencarikan mobil sewaan setelah Saksi-5 setuju kemudian
teman Terdakwa atas nama Sdr. Dyuhri (Saksi-13 ) mengambil mobil
tersebut ke Denpasar untuk selanjutnya langsung dibawa ke daerah
Asembagus Jawa Timur untuk digadaikan. Dari hasil menggadaikan
mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-13
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian uang
tersebut di transper ke rekening BRI Saksi-5 sebesar Rp. 5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil
karena Saksi-5 diminta pertanggungjawaban oleh Saksi-1 sedangkan
sisa uang yang besarnya Rp. 2.500.000,- Terdakwa gunakan untuk
biaya hidup atau makan .
2.
Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1
mendengar informasi dari Praka isnaeni anggota Kipan A
memberitahukan mobil yang disewa oleh Terdakwa dibawa kabur ,
selanjutnya tanggal 3 Agustus Saksi -1 dan Saksi-5 ( Praka Gunawan
) pergi ke Asembagus untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp.
38.000.000,- ( tiga puluh delapan juta rupiah ).
3.
Bahwa benar yang kedua sekira bulan Juni 2016 Terdakwa
menyewa mobil dari Sdr. Made dari Tabanan-Bali yang sebelumnya
dikenalkan oleh Saksi-13 ( Sdr. Dyuhri ) kemudian Terdakwa
menghubungi Sdr. Made melalui Telepon untuk menyewa mobil lalu
Sdr. Made berusaha mencarikan mobil sewaan untuk Terdakwa dan
Sdr. Made mengatakan sudah mendapatkan mobil sewaan Jenis
Xenia warna Silver (Nopol lupa) namun Terdakwa tidak mengetahui
siapa pemilik dari mobil yang akan disewanya tersebut, kemudian
disepakati untuk harga sewa selama satu setengah bulan seharga
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada keesokan harinya Sdr.
Made membawa mobil tersebut ke Negara-Jembrana setelah
bertemu, Terdakwa bersama Sdr. Made berangkat menuju Situbondo
Jawa Timur
yang mengemudikan adalah Sdr. Made setelah
Terdakwa dan Sdr. Made tiba di Situbondo sekitar sore hari langsung
melakukan Transaksi menggadaikan mobil kepada Sdr. Yudi (baru
kenal) kemudian disepakati harga gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta) dipotong bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa mendapatkan
uang sebesar Rp. 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari
hasil gadai tersebut Sdr. Made mendapat Rp14. 000.000,- (empat
belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah) digunakan Terdakwa .
4.
Bahwa benar yang ketiga Pada tanggal 27 Juni 2016 sekira
pukul 11.00 Wita Terdakwa menyewa mobil jenis Suzuki APV warna
coklat metalik dengan Nopol DK 1575 SD kepada Sdr. Saipullah
(Saksi-2)
dengan alasan menjemput keluarga di Padang Bai
Karangasem Bali Terdakwa menyewa selama 5 (lima) hari sampai 6
(enam) hari dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
perhari dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.
Kadek Widiana (Saksi-8) di Asrama Yonif C Raider 900/SBW setelah
bertemu, kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa untuk menggadai
kan mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nopol DK 1575
SD ke rumah Sdr. Komang (Saksi-10) di daerah pemedilan Negara
Jembrana sekira pukul 16.00 Wita. Kemudian Terdakwa melakukan
Transaksi dengan Saksi-10 dan Saksi-8 dan disepakati mobil
digadaikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong
bunga sebesar 10% sehingga Terdakwa menerima uang sebesar
Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah) kemudian
Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
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rupiah) sebagai uang komisi kepada Saksi-8 karena mengantar
Terdakwa kepada Saksi-10 selanjut mobil Suzuki APV warna coklat
metalik dengan Nopol DK 1575 SD diberikan kepada Saksi-9 setelah
itu Terdakwa pulang ke Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW
dengan berboncengan dengan Saksi-8.
5.
Bahwa benar Saksi-2 tanggal 9 Agustus 2016 mendapat
informasi dari Sdr. Kadek yang mengatakan kalu mobil Saksi berada
ditempat Sdr. Komang ( Saksi-10 ) di daerah Pemedilan kab.
Jembrana kemudian tanggal 10 Agustus 2016 Saksi-2 kerumah
Saksi-10 dan menebus mobil tersebut setelah negoisasi maka
disepakati dengan harga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah. )
6.
Bahwa benar yang ke empat pada akhir bulan Juni 2016
Terdakwa menyewa mobil jenis Suzuki APV warna putih (nopol lupa)
atas nama pemilik Bapak Nano (asal Gilimanuk),
Terdakwa
mengatakan akan menyewa mobil selama 9 (sembilan) hari sampai
10 (sepuluh) hari untuk menjemput keluarga di Pandang Bai
Karangasem Bali dengan harga sewa perhari Rp.250.000,-(dua ratus
lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa belum membayar
uang sewa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa mentransper
uang ke rekining BRI bapak Nano sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa mobil
tersebut menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk-ketapang dengan
tujuan Asembagus Jawa Timur bersama Sdri Yuliati (istri Saksi-13
Sdr. Dyuhri ) setibanya di Asembagus Terdakwa menggadaikan
mobil tersebut kepada saudaranya Sdri. Yuliati sebesar Rp.
20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang
tersebut dibagi, Sdri. Yuliati menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.
19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian Sdr. Nano
menebus sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
7.
Bahwa benar yang kelima pada bulan Juli 2016 Terdakwa
menyewa mobil dari Sdr. Komang PIL (Saksi-11) di Negara mobil
yang disewa jenis Suzuki APV (Nopol lupa) tujuan Terdakwa
menyewa mobil tersebut untuk menjemput keluarga dengan sewa
perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
dengan alasan
ingin menyewa selama 4 (empat) hari sampai
dengan 5 (lima) hari selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa
membayar uang sewa tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dengan cara mentransper ke nomor rekening BCA milik
Saksi-11. Setalah mobil didapatkan Terdakwa membawa mobil
tersebut ke daerah Asembagus Jawa Timur bersama Sdr. Ajik lalu
sesampainya di tujuan mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada
Sdr. Lutfi dan Marito (orang yang baru dikenal) dengan harga gadai
sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang
yang didapat dari hasil menggadaikan mobil Terdakwa dibagi untuk
Sdr. Ajik diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta)
Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sampai sekarang mobil belum bisa
ditemukan.
8.
Bahwa benar yang ke enam pada bulan Juli 2016 Terdakwa
menyewa mobil APV warna Silver milik orang Tabanan, yang
Terdakwa tidak ketahui pemiliknya karena yang mencarikan
pemiliknya adalah Sdr.Made, mobil tersebut yang membawa dari
Tabanan ke Negara adalah Sdr. Made kemudian mobil tersebut
Terdakwa dan Sdr. Made gadaikan kepada Sdr. Ajik dengan harga
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Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) potong bunga sebesar
10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.
22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) kemudian uang
tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Ajik sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjunya sisanya untuk sdr. Made
sedangkan Terdakwa tidak mendaptkan uang apapun.
9.
Bahwa benar yang ketujuh pada bulan Juli 2016 Terdawa
menyewa mobil Avanza warna putih ( no pol lupa ) atas nama pemilik
Sdr.Arin alamat celukan Buleleng dengan cara Terdakwa datang
kerumahnya dengan alasan untuk menyemput keluarga selama satu
minggu kemudian Terdawamembawa mobil dan menemui Sdr.
Bahrun dari Negaraselanjutnya bersama-sama pergi ke Situbondo
Jawa Timur, setelah tiba di situbondo mobil digadaikan kepada Sdr.
Andi ( teman Sdr. Bahrun 0 sebesarRp. 25.000.000 ( dua puluh lima
juta rupiah ) dengan dipotong bunga sebesar 10% sehingga
Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua
lima ratus rupiah ) kemudian Sdr. Bahrun menerimarp. 2.500.000 (
dua juta lima ratus rupiah dan sisanya diminta Sdr. Hamid untuk
menebus mobil Avanza warna Hitam yang digadaikan Sdr. Dyuhri
sehingga Terdakwa tidak mendapatkan uang dan sudah ditebus
pemiliknya yaitu Sdr. Arin sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima
juta rupiah ).
10.
Bahwa benar yang kedelapan pada bulan Juli 2016 Terdakwa
menyewa mobil Rush warna hitam milik Sdri Suryani ( Saksi-6 ) di
Negara, Terdakwa datang kerumah Sdri. Suryani untuk menyewa
mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu) perhari tetapi pada saat itu Terdakwa belum membayar,
selanjutnya mobil Rush warna hitam milik Sdri. Suryani Terdakwa
bawa ke Situbondo Jawa Timur bersama dengan Sdr. Bahrun dan
Sdr. Ajen kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr.
Andi Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil
menggadaikan mobil Terdakwa berikan kepada Sdr. Bahru dan Sdr.
Ajen sebagai komisi sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu
rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) Terdakwa bawa untuk bekal meninggalkan Kesatuan dan
berpisah dengan Sdr. Bahru dan Sdr. Ajen lalu Terdakwa menuju
Surabaya selanjutnya mulai saat itu Terdakwa tidak kembali ke
Kesatuan dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut habis
digunakan untuk biaya pelarian Terdakwa dari Kesatuan.
11.
Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016 Saksi-6
mendapat informasi dari Sdr. I Gusti Made Widiana setelah negoisasi
kemudian Saksi-6 menebus mobil Toyota Rush warna hitam dengan
uang sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ).
12.
Bahwa benar setiap Terdakwa menyewa mobil, Terdakwa
selalu dimintai identitas dan Terdakwa menunjukan KTP atau KTA
Prajurit selanjutnya pemilik kendaraan memotret dangan HP lalu
disimpan sedangkan Kendaraan yang Terdakwa sewa semuanya
dilengkapi dengan surat surat atau STNK.
13.
Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui perbuatan Terdakwa
yang menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain dan Terdakwa
juga tidak pernah meminta ijin kepada pemilik mobil tersebut .
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 yaitu Dengan
sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.
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Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3 “mengaku sebagai milik sendiri
barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik
sendiri” adalah setiap perbuatan atau barang atau setiap tindakan
yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan
yang nyata dan mutlak atas barang itu pada umumnya merupakan
perbuatan sebagai milik atau barang itu, pemilikan itu pada umumnya
terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk
memperoleh kembali barang itu oleh pemiliknya sebenarnya dengan
cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan,
memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga hal-hal
yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu
seperti minjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali
bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan,
menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk
perbuatan” mengaku sebagai milik sendiri”.Sedangkan pengertian
barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan
ekonomi bukan karena kepunyaan orang lain.

Menimbang :

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

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-4 “Yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan” tersebut Majelis mengemukakan pendapat
sebagai berikut :
“Yang dimaksud ada dalam kekuasaannya yaitu barang
tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan,dititipkan,
dipinjamkan,dijaminkan dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud
dengan bukan karena kejahatan adalah seperti pencurian,
perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang :

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

Menimbang :

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

Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan,
Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana :
”Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatannya itu
Terdakwa mampu bertanggungiawab dan tidak ditemukan adanya
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alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri Terdakwa,
Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.
Menimbang :

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat
dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
1.

Bahwa
Terdakwa
mempunyai
sifat
egois,
dan
mementingkan diri sendiri sehingga untuk memnuhi
keinginannya , Terdakwa mengorbankan harkat , martabat
dan kepangkatannya sebagai seorang prajurit.

2.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dikarenakan
Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah
tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu
bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, hal ini
menunjukkan sifat Terdakwa yang mempunyai kadar
disiplin yang rendah dengan tidak mengindahkan terhadap
ketentuan hukum yang berlaku.

3.

Akibat perbuatan Terdakwa merugikan para saksi
senbanyak 8 orang yang mengalami kerugian dan sampai
sekarang Terdakwa belum bisa membayarnya.

4.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak
pidana karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan besar
dan kemenangan yang pernah Terdakwa dapatkan satu kali
sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yaitu bermain
lewat judi online lewat hp sehingga Terdakwa lupa diri dan
ketagihan untuk berjudi terus menerus padahal Terdakwa
tidak mempunyai modal /uang.

5.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan
norma-norma hukum, tidak menghormati hukum tersebut
sangat bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI,
Doktrin serta kehormatan Prajurit, sehingga dapat
merugikan kesatuan dan nama baik TNI AD di mata
masyarakat.
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6.

Menimbang

:

Bahwa agar perbuatan yang sedemikian itu tidak ditiru dan
di contoh oleh prajurit TNI lainnya, serta menimbulkan efek
jera bagi yang bersangkutan, maka Majelis Hakim perlu
menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan kesalahan
Terdakwa.

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa pernah mengabdi dalam lingkungan TNI.
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuataan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan
wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD
khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam
pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap
delapan orang Saksi .
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam kasusu
desersi pada bulan Januari 2017.

Menimbang

:

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan
dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan
norma norma hukum, tidak menghormati hukum tersebut
sangat bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI, Doktrin
serta kehormatan Prajurit, sehingga dapat merugikan kesatuan
dan nama baik TNI AD di mata masyarakat ..
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan
dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai
seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang
anggota militer yang berpangkat perwira, seharusnya menjadi
contoh dan panutan dan menjaga nama baik Kesatuan, namun
sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru
merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada
umumnya dan Bintaldam IX/Udayana sebagai tempat Terdakwa
mengabdi pada khususnya. Oleh karenanya Majelis
berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak
bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
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3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan
kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit
sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI
dimana tempat Terdakwa mengabdi. Oleh karenanya majelis
Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang
tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan
akan merusak citra dan wibawa kesatuan di mata masyarakat
serta dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib
kehidupan prajurit TNI.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas,
perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma
tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI ,
oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera ( Different effect )
supaya tidak diikuti oleh prajurit
yang lainnya dan demi
penegakan hukum dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim
berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk tetap
dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan
Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan
personil khususnya dikesatuan Terdakwa , oleh karenanya harus
diberikan sanksi yang tegas dan dipisahkan dari kehidupan Prajurit
TNI.

Menimbang

:

Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan , hal yang
meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa
dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa
terlalu berat terutama mengenai pidana pokoknya, oleh karena
Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana
pokoknya mengingat bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer , pidana tersebut
sangatlah berat bagi seorang prajurit namun karena Majelis Hakim
berpendapat tindakan Terdakwa tersebut sudah tidak layak karena
dapat berdampak terhadap pembinaan disiplin disatuan dan
Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengganti seluruh
kerugian yang diderita oleh para Saksi yang berjumlah delapan
orang dengan kerugia sebesar Rp. 350.000.000,-( tiga ratus lima
puluh juta rupiah ).

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2016 telah diputus
dalam perkara desersi oleh Pengadilan Militer Denpasar , namun
perkara tersebut masih berkaitan tan dengan perkara ini namun
oleh penyidik perkara tersebut displit menjadi dua perkara yaitu
perkara desersi telah disidangkan lebih dulu dan perkara yang
saat ini disidangkan.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

:

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa
pemecatan dari dinas Militer, dan saat ini Terdakwa dalam
tahanan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1) Berupa barang :
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru milik Terdakwa
- 1 (satu) Tab Samsung milik Terdakwa
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA No. Rekening 2360390538
a.n. Haerul Habibi.
Bahwa barang –barang tersebut . adalah merupakan barang yang
ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa , maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya .
2) Berupa surat :
- Foto mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF warna
hitam milik Sdr Muhammad Santoso
- Foto copy STNK mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF
warna hitam No. STNK 0338594/BL/. No. Mesin DC32799. No.
Rangka MHFM1BA3J7K051485 atas nama Muhammad Santoso
- BPKB No. L-05780083 atas nama Muhammad Santoso
- Foto mobil merk Suzuki APV Nopol DK 1575 SD warna coklat
metalik. No. Rangka MHYGDN41V44J-105761. No. Mesin G15AID-108236 dan foto copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdr
Saipullah.
- Foto mobil merk Toyota Rush Nopol DK 1113 GH warna hitam.
No. Rangka MHFE2CJ3J8K015026. No. Mesin DBB9142 dan foto
copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdri Ni Sayu Komang
Parwathi.
- Foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Haerul Habibi.
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan
kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam
penyimpanannya, maka Majelis Hakim terhadap barang bukti
tersebut perlu menentukan statusnya.

Mengingat

:

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1,) ( 3)
, ( 4 ) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa
Haerul Habibi, Praka NRP
31071463461286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
” Penggelapan ”
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2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok

:

Penjara selama 7 ( tujuh ) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani
penahanan
sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan

:

Dipecat dari Dinas Militer

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1) Berupa barang :
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru milik Terdakwa
- 1 (satu) Tab Samsung milik Terdakwa
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA No. Rekening
2360390538 a.n. Haerul Habibi.
Dikembalikan kepada yang berhak .
2) Berupa surat :
- Foto mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF
warna hitam milik Sdr Muhammad Santoso
- Foto copy STNK mobil merek Toyota Avanza Nopol DK
1811 JF warna hitam No. STNK 0338594/BL/. No. Mesin
DC32799. No. Rangka MHFM1BA3J7K051485 atas nama
Muhammad Santoso
- BPKB No. L-05780083 atas nama Muhammad Santoso
- Foto mobil merk Suzuki APV Nopol DK 1575 SD warna
coklat metalik. No. Rangka MHYGDN41V44J-105761. No.
Mesin G15A-ID-108236 dan foto copy STNK mobil tersebut
dengan pemilik Sdr Saipullah.
- Foto mobil merk Toyota Rush Nopol DK 1113 GH warna
hitam. No. Rangka MHFE2CJ3J8K015026. No. Mesin
DBB9142 dan foto copy STNK mobil tersebut dengan
pemilik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi.
- Foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Haerul Habibi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

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

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K)
NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 52294 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT
(KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172, Panitera
MOKHAMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta
dihadapan umum dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 52294

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

PANITERA PENGGANTI
Ttd
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

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

