PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 22- K / PM.III-14 / AD / V / 2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14Denpasar 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
Kewarganegaran
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ABDUL MALIK.
Pelda/21960370510874.
Tur Agenda Ku Korem 162/Wira Bhakti.
Kudam IX/Udayana
Taliwang,Sumbawa Barat, 20Agustus 1974
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Pariwisata No.14 AKel. Kampung Jawa Utara,
Mataram, NTB.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tangal 20 Maret 2018
berdasarkan Keputusan Kakudam IX/Udayana selaku Ankum Nomor:Kep/02/III/2018
tanggal 01 Maret 2018 tentang Penahanan Sementara, yang menahan
Terdakwaselama 20 (dua puluh) hari, bertempat di Sel Madenpom IX/3 Denpasar,dan
kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Maret
2018 berdasarkan Keputusan Kakudam IX/Udayana selaku Ankum Nomor:
Kep/03/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentangPembebasan dari Penahanan
Sementara.
Pengadilan Militer III-14Denpasartersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-07/A07/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas namaAbdul Malik, Pelda
NRP.21960370510874

Memperhatikan : 1 Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor:
Kep/322/V/2018 tanggal 14Mei 2018tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13Denpasar
Nomor: Sdak/22/V/2018 tanggal 21Mei 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: Tapkim/23/PM.III14/AD/V/2018 tanggal 24 Mei2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/22/PM.III-14/AD/V/2018
tanggal 24Mei 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-13Denpasar tentang Panggilan untuk
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendegar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III13DenpasarNomor: Sdak/22/AD/V/2018 tanggal 21 Mei 2018
didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan para saksi dibawah sumpah.

2
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Tidak hadir tanpa izin“, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar abensi bulan Februari 2018 anggota Ku Korem
162/Wira Bhakti yang ditandatangani oleh Perwira Keuangan Korem
162/Wira Bhakti Mayor Cku Lalu Ahmadyadi, S.E. NRP
11050022140778.;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa
menyatakan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
melakukan lagi kesalahannya, dan oleh karenanya Terdakwa
memohon agar dihukum yang seringan-ringannya.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal lima belas bulan
Februari tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh
tiga bulan Februari tahun 2000 delapan belas, atau setidak-tidaknya
dalam bulan Februari tahun 2018 atau dalam tahun 2018 di Markas
Ku Korem 162/Wira Bhakti Mataram NTB atau setidak-tidaknya
ditempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III14 Deenpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga
puluh hari”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba
PK III tahun 1995 di Pusdikpom selama 6 (enam) bulan setelah lulus
dan dilantik dengan pangkat Srda, kemudian Terdakwa mengikuti
kecabangan di Pusdikku selama 5 (lima) bulan selanjutnya setelah
lulus Terdakwa ditempatkan di Kudam IX/Udayana hingga terjadinya
perkara ini, pangkat Pelda NRP 2196037051874.
b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa tidak
masuk kantor tanpa ijin dari atasan yang berwenang dengan alas an
karena Terdakwa berusaha untuk mencari pinjamam guna menebus
laptop inventaris Kesatuan yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
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c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
yang sah, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Wisnu yang merupakan
teman SMA Terdakwa di daerah Gomong Mataram selama 4 (empat)
hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa
di daerah Lombok Tengah namun tidak menginap dan kembali pergi
ke rumah Sdr. Wisnu. Selama Terdakwa tidak masuk kantor
Terdakwa sempat mengirim SMS kepada Kapten Cku Budi Hartoyo
(Saksi-4) yang mengabarkan bahwa Terdakwa sedang berusaha
mencari uang untuk menebus laptop namun Terdakwa tidak
memberitahukan keberadaannya.
d.
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2018
Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti
ketika Terdakwa hendak menebus laptop Inventaris Satuan di DF
Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram NTB.
e. Bahwadengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang
terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari
2018 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
f. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan
damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang
disiap siagakan untuk tugas operasi militer.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1
KUHPM.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti
dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang
telah didakwakan kepadanya.

Menimbang

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

Menimbang

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

Saksi -1

: Nama lengkap: I MADE WIDANA; Pangkat/NRP: Sertu
/31970727410977; Jabatan: Ba Si Tuud; Kesatuan: Kudam
IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Gianyar, 2September 1977;
Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama:
Hindu; Tempattinggal: Br. Roban Kel. Bitra Kecamatan Gianyar
kabupaten Gianyar..
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Kudam
IX/Udayana ketika Saksi mulai masuk menjadi anggota Kudam
IX/Udayana, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2. Bahwa sehari-hari Saksi berdinas di Makudam IX/Udayana
dengan tugas pokok merekapitulasi absensi anggota Kudam
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IX/Udayana, termasuk absensi anggota Kudam IX/Udayana yang
bertugas di Korem-Korem di lingkungan Kodam IX/Udayana.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Saksi menerima informasi
dari Ku Korem 162/WB bahwa Terdakwa yang saat itu berdinas di Ku
Korem 162/WB tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan (TK) dan
tanpa ada ijin dari pimpinan yang berwenang. Pada hari-hari
berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir di Ku Korem 162/WB, hingga
kemudian pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa berhasil
ditangkap oleh Tim Intel Korem 162/WB di tempat Pegadaian
Elektronik Jl. Swadaya Kekalik, Mataram.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa
ke Makudam IX/Udayana Denpasar, dan selanjutnya Terdakwa
ditahan di Dempom IX/3 Denpasar guna diproses hukum perkaranya.
Atas keterangan Saksi-I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi - II

: Nama lengkap: LALU AHMADYADI; Pangkat/NRP: Mayor Cku
/11050022140778; Jabatan: Paku Korem 162/Wira Bhakti; Kesatuan:
Kudam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Singasari Puyung,
Lombok Tengah,16 Juli 1978; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis
kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Pelangi No. 8 Rt
09 Gebang Mataram NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2015 ketika
Saksi mulai berdinas di Kudam IX/Udayana, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa dulu jabatan yang dipegang Saksi sekarang ini namanya
Perwira Pekas Gabrah 74 Mataram. Sejak tahun 2014 jabatan
tersebut diubah menjadi Perwira Keuangan (Paku) Korem 162/WB.
3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2016 Terdakwa di BP kan dari
Makudam IX/Udayana di Denpasar, Bali, ke Ku Korem 162/Wira
Bhakti di Mataram dengan maksud agar Terdakwa dapat berkumpul
dengan anak-isterinya di Mataram. Kemudian pada tahun 2017
jabatan Terdakwa didefinitipkan menjadi Tur Agenda Ku Korem
162/Wira Bhakti dengan tugas dan tanggung jawab mengagendakan
surat-surat keluar-masuk dan juga membantu pengiriman Wabku.
4. Bahwa biasanya setiap hari Senin Ku Korem 162/WB sudah
mengirimkan laporan pertanggung-jawaban keuangan (Wabku)
selama seminggu sebelumnya ke Kudam IX/Udayana di Denpasar.
Namunpada hari Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 siang,
Laporan Wabku Korem 162/WB belum juga dikirimkan ke Kudam
IX/Udayana, sehingga Saksi lalu bertanya kepada Serma (K) Siti
Noor yang biasa membuat Wabku mengenai penyebab
keterlambatan pengiriman Wabku. Pada waktu itu Serma (K) Siti
Noor melaporkan kepada Saksi bahwa Serma (K) Siti Noor ingin
menggunakan laptop inventaris untuk mengerjakan Wabku.Namun
oleh karena laptopnya dibawa oleh Terdakwa, maka tugas yang
seharusnya bisa dikerjakan tepat waktu menjadi tertunda.
5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang
keberadaan Laptop yang sedang dibutuhkan oleh Serma (K) Siti
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Noor,yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok Laptopnya
akan dibawa ke kantor.
6. Bahwa kemudian pada hari-hari berikutnya ternyata Terdakwa
belum juga membawa laptop inventaris, dan setelah ditanya oleh
Saksi, Terdakwa mengatakanbahwa Laptop yang dicari Serma (K)
Siti Noor telah digadaikan,tetapi belum ditebus di tempat pegadaian,
sehingga Saksi lalu memerintahkan kepada Terdakwa agar
Laptopnya segera ditebus.
7. Bahwa besoknya hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, Terdakwa
tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang jelas, sehingga Saksi
lalu melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut ke Tim Intel
Korem 162/WB untuk meminta bantuan mencari keberadaan
Terdakwa dan Laptop inventaris dinas yang berisi data-data
keuangan yang penting, yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 siang
Terdakwa ditangkap oleh Wadan Tim Intel Korem 162/Wira Bhkati
Lettu Chb Wahyu Amri beserta anggota Tim Intel Korem 162/Wira
Bhakti ketika Terdakwa akan menebus Laptop di tempat pegadaian
alat-alat elektronik di daerah Kekalik, Mataram.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah
menghubungi Saksi maupun kesatuan Kudam IX/Udayana. Namun
Terdakwa hanya pernah menelepon Serma (K) Siti Noor dengan
maksud meminjam uang untuk menebus laptop inventaris yang telah
digadaikan Terdakwa. Kemudian kesatuan pernah berupaya mencari
Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada isteri
Terdakwa, namun isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan
Terdakwa, karena Terdakwa jarang pulang ke rumah, dan nomor HP
Terdakwa jugatidak aktif.
10. Bahwa sebelumnya, yaitu sekira tahun 2009 Terdakwa juga
pernah melakukan tindak pidana THTI pergi ke Jakarta tanpa ijin
yang sah dari atasan yang berwenag, kemudian pada tahun 2017
Terdakwa melakukan THTI lagi setelah memukul putra keduanya,
namun perkaranya tidak diproses secara hukum, melainkan
diselesaikan di intern kesatuan.
11. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa biasa
saja, tidak ada permasalahan ataupun prestasi yang menonjol.
Atas keterangan Saksi-II tersebut diatas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu:
- Terdakwa melakukan THTI yang pertama bukan Tahun 2009,
akan tetapi Tahun 2012 selama 9 hari, dan atas perbuatannya
tersebut Terdakwa dipidana penjara selama 45 hari.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-II menyatakan tidak
tahu secara pasti, karena saat itu Saksi-II belum berdinas di Kudam
IX/Udayana.
Saksi - III

: Nama lengkap: FITRIANI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat,
tanggal lahir: Gianyar, 21 Juli 1978; Kewarganegaraan: Indonesia;
Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl.
Pariwisata No.14 Kel. Kampung Jawa Utara, Kota Mataram, NTB.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 1998 karena
Terdakwa adalah suami Saksi.Terdakwa dan Saksi menikah pada
tanggal 2 Mei 1999, dan saat ini Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai
3 orang anak.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kalau Terdakwa
meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan
sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari
2018, karena Terdakwa sering tidak pulang ke rumah tanpa
memberitahu Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa
mengikuti apel pagi di kantor atau tidak. Namun pada tanggal
tersebut Terdakwa memang tidak ada di rumah.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
mungkin karena ada permasalahan dengan Saksi, dimana Terdakwa
tanpa sepengetahuan Saksi telah menggadaikan sepeda motor yang
sering dipakai oleh Saksi untuk mengantar anak ke sekolah dan juga
mengantar Terdakwa kerja. Oleh karena sepeda motor tersebut
sangat penting bagi Saksi, maka Saksi lalu berusaha melunasi ke
pegadaian. Namun perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa
hingga dua kali, sehingga antara Saksi dan Terdakwa terjadi
pertengkaran, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa Terdakwa
menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi. Namun
yang jelas keadaan ekonomi Saksi dan Terdakwa memang sedang
sulit akibat gaji Terdakwa dipotong untuk membayar angsuran hutang
ke BRI seluruhnya sebesar sekira Rp.180.000.000,-(seratus delapan
puluh juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal sekira
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi mendapat telepon
dari Paku Korem 162/WB yang memberitahukan bahwa Terdakwa
telah ditangkap oleh Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti pada sekira
pukul 12.00 Wita, namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa
ditangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang Terdakwa tidak
membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara RI dalam
keadaan aman dan damai
Atas
keterangan
Saksi-III
membenarkan seluruhnya.

tersebut

diatas,

Terdakwa

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir dengan alasan
yang sah,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31
Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik
yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai
agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - IV

: Nama lengkap: HARIONO; Pangkat/NRP: Serka/31960338430476;
Jabatan: Ba Tim Intelrem 162/WB; Kesatuan: Korem 162/WB;
Tempat, tanggal lahir: Lombok Barat, 27 April 1976;
Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam;
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Tempat tinggal: Dusun Tanak Tepong, Desa Peresak, Kecamatan
Narmada, Lombok Barat, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa,karena pada waktu
itu Saksi baru dua bulan berdinas di Korem 162/WB setelah
sebelumnya berdinas di Satuan 81 Kopassus Cijantung, dan Saksi
juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Saksi menerima surat
perintah dari Komandan Tim Intelijen Korem 162/Wira Bhakti Nomor:
Sprin/19/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk melakukan
pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa setelah mencari dan menghimpun informasi tentang
keberadaan Terdakwa, pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2018,
Saksi bersama denganbeberapa orang anggota Tim Intel Korem
162/WB berhasil menangkap Terdakwa di counter Laptop di daerah
Kekalik, Mataram,ketika Terdakwa hendak mengambil/menebus
laptop inventaris yang Terdakwa gadaikan di counter tersebut. Pada
waktu Saksi datang, Terdakwa sedang bersama dengan Pelda Lalu
Irawan (Baunit Intel Korem 162/WB) yang sebelumnya telah
menginformasikan ke Tim Intelrem 162/WB tentang keberadaan
Terdakwa di counter laptop tersebut.
4. Bahwa kemudian Tim Intel Korem 162/WB membawa Terdakwa
ke kantor Tim Intel 162/WB untuk dilakukan pemeriksaan awal.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi - V

tersebut

diatas,

Terdakwa

: Nama lengkap: BUDI HARTOYO; Pangkat/NRP: Kapten
Cku/21950324590374; Jabatan: Kaur AkutansiKu Rem 162/Wira
Bhakti; Kesatuan: Kudam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Kediri
Jawa Timur, 14 Maret 1974; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis
kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Gebang
RT 02 Blok H No.156 Kelurahan Sapta Marga Kec. Cakranegara
Mataram NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 1996 ketika
Terdakwa mulai berdinas di lingkungan Kudam IX/Udayana, namun
Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin
yang sah dari pimpinanpada hari Senin tanggal 19 Februari 2018,
ketika Saksi sedang persiapan serah terima tugas dan tanggung
jawab jabatan sebagai Bendahara Rumah Sakit Denkesyah Mataram.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah
mengajukan ijin secara tertulis maupun secara lisan kepada Saksi
selaku atasan Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi tanpa membawa
surat ijin dari Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin,
Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, namun Saksi pernah
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satu kali menelepon ke HP Terdakwa, namun pada waktu itu HP
Terdakwa sedang tidak aktif.
5. Bahwa atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut, Paku
Rem 162/WB lalu melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke
Kakudam IX/Udayana, kemudian Paku Rem 162/WB berkordinasi
dengan Staf Intel Korem 162/WB untuk melakukan pencarian
terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Saksi
mendapat informasi dariPelda Muhammad Nur anggota Ku Korem
162/WBbahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Intel Korem
162/Wira Bhakti dan sudah berada di Kantor Tim Intel Korem
162/Wira Bhakti, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan
Terdakwa kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari
pimpinan yang berwenang, Terdakwa mengakui telah mengambil 1
(satu) buah laptop merk ACER milik kantor staf Ku Rem 162/WB.
Kemudian setelah Saksi Tanya tentang keberadaan laptop tersebut,
Terdakwa mengaku telah menggadaikan laptop tersebut ke suatu
tempat yang Terdakwa tidak sebutkan.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang
dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
Atas
keterangan
Saksi-V
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

diatas,

Terdakwa

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik
Secaba PK III T.A. 1995/1996 di Pusdikpom TNI AD Cimahi, Jabar.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.
21960370510874, dilanjutkan DikSusjurba Ku di Pusdikku TNI AD
Bandung selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinas di
Kudam IX/Udayana Denpasar, Bali. Pada tahun 2006 Terdakwa
berdinas di Pekas Korem 161 di Kupang, NTT, kemudian pada tahun
2007 Terdakwa kembali berdinas di Kudam IX/Udayana
Denpasar.Pada tahun 2015 Terdakwa berdinas di Ku (duluPekas 74)
Korem 162/WB di Mataram.Pada saat kejadian yang menjadi perkara
ini, Terdakwa dengan pangkat Pelda masih berdinas di Ku Korem
162/WB di Mataram menjabat sebagai Tur Agenda Ku Korem
162/WB hingga sekarang.
2. Bahwa selaku Tur Agenda Ku Korem 162/WB, tugas dan
tanggung jawab Terdakwa adalah mengagenda surat keluar-masuk,
dan juga membantu membuat pertanggung-jawaban keuangan
(Wabku) Ku Korem 162/WB bersama dengan Serma (K) Siti Noor.
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa dan
Serma (K) Siti Noor menggunakan Laptop merk Acer yang digunakan
secara bergantian.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang
sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan Terdakwa
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sejak dua tahun yang lalu, yang jika tidak segera ditebus akan
dianggap ‘hangus’ oleh pemegang gadainya, maka tanpa meminta
izin terlebih dahulu kepada Paku Korem 162/WB, Terdakwalangsung
menggadaikan Laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang
dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa dan Serma (K) Siti
Noorke DF Cell di Jl. Swakarya Kakalek, Mataram, NTB, dengan
harga gadai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa oleh karena uang hasil penggadaian Laptop inventaris
sebesarRp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih
kurang untuk menebus sepeda motor Terdakwa, maka uang tersebut
oleh Terdakwa lalu digunakan untuk bermain judi on line, dengan
harapan akan menang, dan uangnya akan digunakan untuk menebus
sepeda motorTerdakwa. Namun ternyata hasilnya Terdakwa kalah,
sehingga uangnya lenyap tidak kembali dan sepeda motor Terdakwa
juga tidak tertebus.
6. Bahwa oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut sangat
penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk mengerjakan
tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa menebus
Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut, makapada hari
Kamis tanggal 15 Februari 2019, tanpa ada izin dari PakuKorem
162/WB selaku atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa
tidak masuk dinas untuk mencari pinjamanuang guna menebus
laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang Terdakwa gadaikan di DF
Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram.
7. Bahwa setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan tanpa izin,
Terdakwa belum juga mendapatkan pinjaman uang, sehingga
Terdakwa lalu meminta tolong kepada Serma (K) Siti Noor dengan
mengirim SMS yang bunyinya: “Nur, Saya pinjam uangmu dulu
Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”, namun Serma (K)
Siti Nur tidak menjawab SMS Terdakwa tersebut.
8. Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 21.30 Wita suami Serma
(K) Siti Nur yang bernama Sdr. Iwan menelepon Terdakwa untuk
menanyakan masalah laptop, karena istrinya menangis terus ada
pekerjaan yang belum selesai dan laptop yang akan digunakan
digadaikan oleh Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdr. Iwan tersebut,
Terdakwa lalu meminta tolong kepada Sdr. Iwan untuk membantu
menebus laptop yang Terdakwa gadaikan, dan Sdr. Iwan
menyanggupi untuk membantu menebus laptop yang telah Terdakwa
gadaikan, namun Sdr. Iwan mengatakan besok saja menebusnya,
karena waktu itu sudah malam.
9. Bahwa pada besoknya hari Jumat tanggal 23 Februari 2018
sekira pukul 09.45 Wita Sdr. Iwan menjemput Terdakwa di tempat
yang telah disepakati di lapangan Atletik, kemudian Terdakwa
bersama dengan Sdr. Iwandan Sdr. Wisnu yang dimintai tolong
menggadaikan laptop, lalu berangkat ke tempat penggadaian laptop
di DF CellJl. Swakarya Kakalek Mataram dengan menggunakan
mobil milik Sdr.Iwan untuk menebus Laptop yang Terdakwa
gadaikan. Setelah sampai di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram,
ketika Terdakwa sedangmemberikan resi gadai kepada petugas DF
Cell, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Korem 162/WB, dan
selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 162/Wira
Bhakti untuk dimintai keterangan hingga selama 7 (tujuh) hari.
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10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Terdakwa dibawa
ke Denpasar dengan didampingi oleh Pasi Intel Korem 162/WB untuk
diserahkan kepada Kakudam IX/Udayana selaku Ankum Terdakwa,
dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar
untuk diproses secara hukum.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin
yang sah, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Wisnu yang merupakan
teman SMA Terdakwa di daerah Gomong Mataram selama 4 (empat)
hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa
di daerah Lombok Tengah, namun tidak menginap, dan kemudian
Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Wisnu.Pada waktu Terdakwa
tidak masuk dinas, Terdakwa pernah mengirim SMS ke HP Kapten
Cku Budi Hartoyo untuk menginformasikan bahwa Terdakwa sedang
berusaha mencari uang untuk menebus laptop, namun SMS
Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Kapten Cku Budi Hartoyo, dan
pada waktu itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan
Terdakwa.
12. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 45
(empat puluh lima) hari karena Terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana militer THTI selama 9 (sembilan) hari. Pidana tersebut telah
Terdakwa jalani seluruhnya.
13. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah adalah karena Terdakwa malu telah menggadaikan laptop
inventaris kantor dan belum bisa menebusnya. Selama Terdakwa
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dai Komandan Kesatuan,
wilayah Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai, tidak dalam
keadaan perang,dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang
tidak disiap-siagakan untuk melaksanakan tugas operasi.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yang berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ku Makorem 162/WB
bulan Februari 2018, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pelda
Abdul Malik terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 23 Februari
2018 dinyatakan tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan (TK);
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi
yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah
dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir,sehingga oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang
didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui
Dik Secaba PK III T.A. 1995/1996 di Pusdikpom TNI AD Cimahi,
Jabar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.
21960370510874, dilanjutkan Dik Susjurba Ku di Pusdikku TNI AD
Bandung selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinas di
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Kudam IX/Udayana Denpasar, Bali. Pada tahun 2006 Terdakwa
berdinas di Pekas Korem 161 di Kupang, NTT, kemudian pada tahun
2007 Terdakwa kembali berdinas di Kudam IX/Udayana
Denpasar.Pada tahun 2015 Terdakwa berdinas di Ku (duluPekas 74)
Korem 162/WB di Mataram.Pada saat kejadian yang menjadi perkara
ini, Terdakwa dengan pangkat Pelda masih berdinas di Ku Korem
162/WB di Mataram menjabat sebagai Tur Agenda Ku Korem
162/WB hingga sekarang.
2. Bahwa benar selaku Tur Agenda Ku Korem 162/WB, tugas dan
tanggung jawab Terdakwa adalah mengagenda surat keluar-masuk,
dan juga membantu membuat laporan pertanggung-jawaban
keuangan (Wabku) Ku Korem 162/WB bersama dengan Serma (K)
Siti Noor.
3. Bahwa benar untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut,
Terdakwa dan Serma (K) Siti Noor menggunakan Laptopmerk Acer
milikinventaris kantor Ku Korem 162/WB secara bergantian.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang
sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan Terdakwa
sejak dua tahun yang lalu, yang jika tidak segera ditebus akan
dianggap ‘hangus’ oleh pemegang gadainya, maka tanpa meminta
izin terlebih dahulu kepada Paku Korem 162/WB Mayor Cku Lalu
Ahmayadi (Saksi-II), Terdakwa langsung menggadaikan Laptop
inventaris Ku Korem 162/WB yang dipertanggung-jawabkan kepada
Terdakwa dan Serma (K) Siti Noor ke DF Cell di Jl. Swakarya
Kakalek, Mataram, NTB, dengan harga gadai Rp.1.200.000,-(satu
juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar oleh karena uang hasil penggadaian Laptop
inventaris sebesarRp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
tersebut masih kurang untuk menebus sepeda motor Terdakwa,
maka uang tersebut oleh Terdakwa lalu digunakan untuk bermain judi
on line, dengan harapan akan menang, dan uangnya akan digunakan
untuk menebus sepeda motor Terdakwa. Namun ternyata hasilnya
Terdakwa kalah, sehingga uangnya lenyap tidak kembali dan sepeda
motor Terdakwa juga tidak tertebus.
6. Bahwa benar oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut
sangat penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk
mengerjakan tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa
menebus Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut,
makapada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019, tanpa ada izin dari
Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang memberinya
izin, Terdakwa tidak masuk dinas untuk mencari pinjaman uang guna
menebus laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang Terdakwa
gadaikan di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram.
7. Bahwa benar setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan
tanpa izin, Terdakwa belum juga mendapatkan pinjaman uang,
sehingga Terdakwa lalu meminta tolong kepada Serma (K) Siti Noor
dengan mengirim SMS yang bunyinya: “Nur, Saya pinjam uangmu
dulu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”, namun Serma
(K) Siti Nur tidak menjawab SMS Terdakwa tersebut.
8. Bahwa benar tiga hari kemudian sekira pukul 21.30 Wita suami
Serma (K) Siti Nur yang bernama Sdr. Iwan menelepon Terdakwa
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untuk menanyakan masalah laptop, karena istrinya menangis terus
ada pekerjaan yang belum selesai dan laptop yang akan digunakan
digadaikan oleh Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdr. Iwan tersebut,
Terdakwa lalu meminta tolong kepada Sdr. Iwan untuk membantu
menebus laptop yang Terdakwa gadaikan, dan Sdr. Iwan
menyanggupi untuk membantu menebus laptop yang telah Terdakwa
gadaikan, namun Sdr. Iwan mengatakan besok saja menebusnya,
karena waktu itu sudah malam.
9. Bahwa benar pada besoknya hari Jumat tanggal 23 Februari
2018 sekira pukul 09.45 Wita Sdr. Iwan menjemput Terdakwa di
tempat yang telah disepakati di lapangan Atletik, kemudian Terdakwa
bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Wisnu yang dimintai tolong
menggadaikan laptop, lalu berangkat ke tempat penggadaian laptop
di DF CellJl. Swakarya Kakalek Mataram dengan menggunakan
mobil milik Sdr. Iwan untuk menebus Laptop yang Terdakwa
gadaikan. Setelah sampai di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram,
ketika Terdakwa sedang memberikan resi gadai kepada petugas DF
Cell, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Tim Intel
Korem 162/WB, yaitu antara lain Serka Hariono (Saksi-IV), dan
selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 162/Wira
Bhakti untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan
ketidak hadiran ataupun meninggalkan kesatuan Ku Korem 162/WB
tanpa izin Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang
memberinya izin sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan
tanggal 22 Februari 2018 secara terus menerus selama 8 (delapan)
hari.
11. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018
Terdakwa dibawa ke Denpasar dengan didampingi oleh Pasi Intel
Korem 162/WB untuk diserahkan kepada Kakudam IX/Udayana
selaku Ankum Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke
Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses secara hukum.
12. Bahwa benarselama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan
tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Wisnu yang merupakan
teman SMA Terdakwa di daerah Gomong Mataram selama 4 (empat)
hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa
di daerah Lombok Tengah, namun tidak menginap, dan kemudian
Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Wisnu. Pada waktu Terdakwa
tidak masuk dinas, Terdakwa pernah mengirim SMS ke HP Kapten
Cku Budi Hartoyo untuk menginformasikan bahwa Terdakwa sedang
berusaha mencari uang untuk menebus laptop, namun SMS
Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Kapten Cku Budi Hartoyo, dan
pada waktu itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan
Terdakwa.
13. Bahwa benarsebelum melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini, pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana
penjara selama 45 (empat puluh lima) hari karena Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana militer THTI selama 9 (sembilan) hari.
Pidana tersebut telah Terdakwa jalani seluruhnya.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
yang sah adalah karena Terdakwa malu telah menggadaikan laptop
inventaris kantor dan belum bisa menebusnya. Selama Terdakwa
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dai Komandan Kesatuan,
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wilayah Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai, tidak dalam
keadaan perang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang
tidak disiap-siagakan untuk melaksanakan tugas operasi.
Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah
diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun demikian
Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan
lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapat sebagai berikut :
1. Unsur kesatu : “Militer“
- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 86 ke-1
KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada
Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai
Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan
militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga
personil cadangan nasional.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui
Dik Secaba PK III T.A. 1995/1996 di Pusdikpom TNI AD Cimahi,
Jabar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.
21960370510874, dilanjutkan Dik Susjurba Ku di Pusdikku TNI AD
Bandung selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinas di
Kudam IX/Udayana Denpasar, Bali. Pada tahun 2006 Terdakwa
berdinas di Pekas Korem 161 di Kupang, NTT, kemudian pada tahun
2007 Terdakwa kembali berdinas di Kudam IX/Udayana Denpasar.
Pada tahun 2015 Terdakwa berdinas di Ku (duluPekas 74) Korem
162/WB di Mataram. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Pelda masih berdinas di Ku Korem
162/WB di Mataram menjabat sebagai Tur Agenda Ku Korem
162/WB hingga sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kudam
IX/Udayana yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat,
Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas
secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam
pengertian militer.
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c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udayanaselaku
Papera
Nomor:Kep/322/V/2018
tanggal
14
Mei
2018
tentangPenyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah Abdul Malik, Pelda NRP.21960370510874 dan
Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Militer”, telah terpenuhi.
2. Unsur kedua:“Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran
tanpa izin“.
- Bahwaistilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan
dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’
sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan
beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95
KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana
seharusnya ia berada untuk melaksanakan suatu tugas yang
dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa
ijin” adalah bahwa ketidak-hadiran Terdakwa disuatu tempat dimana
seharusnya ia berada tersebut tidak ada ijin dari komandan atau
atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI
yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas
maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur
perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir
di tempat dinasnya, yaitu Ku Korem 162/WB,tanpa ada izin dari
Komandan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang
sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan Terdakwa
sejak dua tahun yang lalu, yang jika tidak segera ditebus akan
dianggap ‘hangus’ oleh pemegang gadainya, maka tanpa meminta
izin terlebih dahulu kepada Paku Korem 162/WB Mayor Cku Lalu
Ahmayadi (Saksi-II), Terdakwa langsung menggadaikan Laptop
inventaris Ku Korem 162/WB yang dipertanggung-jawabkan kepada
Terdakwa dan Serma (K) Siti Noor ke DF Cell di Jl. Swakarya
Kakalek, Mataram, NTB, dengan harga gadai Rp.1.200.000,-(satu
juta dua ratus ribu rupiah).
b. Bahwa benar oleh karena uang hasil penggadaian Laptop
inventaris sebesarRp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
tersebut masih kurang untuk menebus sepeda motor Terdakwa,
maka uang tersebut oleh Terdakwa lalu digunakan untuk bermain judi
on line, dengan harapan akan menang, dan uangnya akan digunakan
untuk menebus sepeda motor Terdakwa. Namun ternyata hasilnya
Terdakwa kalah, sehingga uangnya lenyap tidak kembali dan sepeda
motor Terdakwa juga tidak tertebus.
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c. Bahwa benar oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut
sangat penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk
mengerjakan tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa
menebus Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut,
makapada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019, tanpa ada izin dari
Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang memberinya
izin, Terdakwa tidak masuk dinas untuk mencari pinjaman uang guna
menebus laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang Terdakwa
gadaikan di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram.
d. Bahwa benar setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan
tanpa izin, Terdakwa belum juga mendapatkan pinjaman uang,
sehingga Terdakwa lalu meminta tolong kepada Serma (K) Siti Noor
dengan mengirim SMS yang bunyinya: “Nur, Saya pinjam uangmu
dulu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”, namun Serma
(K) Siti Nur tidak menjawab SMS Terdakwa tersebut.
e. Bahwa benar tiga hari kemudian sekira pukul 21.30 Wita suami
Serma (K) Siti Nur yang bernama Sdr. Iwan menelepon Terdakwa
untuk menanyakan masalah laptop, karena istrinya menangis terus
ada pekerjaan yang belum selesai dan laptop yang akan digunakan
digadaikan oleh Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdr. Iwan tersebut,
Terdakwa lalu meminta tolong kepada Sdr. Iwan untuk membantu
menebus laptop yang Terdakwa gadaikan, dan Sdr. Iwan
menyanggupi untuk membantu menebus laptop yang telah Terdakwa
gadaikan, namun Sdr. Iwan mengatakan besok saja menebusnya,
karena waktu itu sudah malam.
f. Bahwa benar pada besoknya hari Jumat tanggal 23 Februari
2018 sekira pukul 09.45 Wita Sdr. Iwan menjemput Terdakwa di
tempat yang telah disepakati di lapangan Atletik, kemudian Terdakwa
bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Wisnu yang dimintai tolong
menggadaikan laptop, lalu berangkat ke tempat penggadaian laptop
di DF CellJl. Swakarya Kakalek Mataram dengan menggunakan
mobil milik Sdr. Iwan untuk menebus Laptop yang Terdakwa
gadaikan. Setelah sampai di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram,
ketika Terdakwa sedang memberikan resi gadai kepada petugas DF
Cell, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Tim Intel
Korem 162/WB, yaitu antara lain Serka Hariono (Saksi-IV), dan
selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 162/Wira
Bhakti untuk dimintai keterangan.
g. Bahwa benarselama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan
tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Wisnu yang merupakan
teman SMA Terdakwa di daerah Gomong Mataram selama 4 (empat)
hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa
di daerah Lombok Tengah, namun tidak menginap, dan kemudian
Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Wisnu. Pada waktu Terdakwa
tidak masuk dinas, Terdakwa pernah mengirim SMS ke HP Kapten
Cku Budi Hartoyo untuk menginformasikan bahwa Terdakwa sedang
berusaha mencari uang untuk menebus laptop, namun SMS
Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Kapten Cku Budi Hartoyo, dan
pada waktu itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan
Terdakwa.
h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa
sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu
keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan
Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, sesuai
PUTUSAN PERKARA NOMOR : 22-K/PM.III-14/AD/V/2018 HAL 15 DARI 21

16
prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun oleh
karena malu belum mampu menebus laptop inventaris dinas Ku
Korem 162/WB yang telah digadaikannya,tanpa terlebih dahulu
meminta ijinkepada Paku Korem 162/WB selaku Atasan yang
berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja
meninggalkan kesatuannya tanpa izin,padahal Terdakwa mengetahui
akibat atas perbuatannya tersebut.
Hal itu menunjukkan
kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau
melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“
telah terpenuhi.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“
telah terpenuhi.
3. Unsur ketiga :“Dalam waktu damai”
- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak
dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undangundang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian
“waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari
pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang”
adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang
atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”,
di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan
dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan
tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu
ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang
bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau
untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa
yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugastugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas,
dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas
“operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi
militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas,
berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika
ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu
damai”.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur
ini,bahwa benar oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut
sangat penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk
mengerjakan tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa
menebus Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut,
makapada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019, tanpa ada izin dari
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Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang memberinya
izin, Terdakwa tidak masuk dinas untuk mencari pinjaman uang guna
menebus laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang Terdakwa
gadaikan di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram.
b. Bahwa benarpada waktuTerdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan,Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalamkeadaan damai,serta Terdakwamaupun
Kesatuantidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi
militer.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.
4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga
puluh hari”
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izinselamasatu hari
atau lebih,akan tetapi tidak lebih dari tiga puluh hari, yang
dilakukansecara terus menerus.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini,
bahwa benar oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut
sangat penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk
mengerjakan tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa
menebus Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut,
makapada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019, tanpa ada izin dari
Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang memberinya
izin, Terdakwa tidak masuk dinas untuk mencari pinjaman uang guna
menebus laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang Terdakwa
gadaikan di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram.
b. Bahwa benar setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan
tanpa izin, Terdakwa belum juga mendapatkan pinjaman uang,
sehingga Terdakwa lalu meminta tolong kepada Serma (K) Siti Noor
dengan mengirim SMS yang bunyinya: “Nur, Saya pinjam uangmu
dulu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”, namun Serma
(K) Siti Nur tidak menjawab SMS Terdakwa tersebut.
c. Bahwa benar tiga hari kemudian sekira pukul 21.30 Wita suami
Serma (K) Siti Nur yang bernama Sdr. Iwan menelepon Terdakwa
untuk menanyakan masalah laptop, karena istrinya menangis terus
ada pekerjaan yang belum selesai dan laptop yang akan digunakan
digadaikan oleh Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdr. Iwan tersebut,
Terdakwa lalu meminta tolong kepada Sdr. Iwan untuk membantu
menebus laptop yang Terdakwa gadaikan, dan Sdr. Iwan
menyanggupi untuk membantu menebus laptop yang telah Terdakwa
gadaikan, namun Sdr. Iwan mengatakan besok saja menebusnya,
karena waktu itu sudah malam.
d. Bahwa benar pada besoknya hari Jumat tanggal 23 Februari
2018 sekira pukul 09.45 Wita Sdr. Iwan menjemput Terdakwa di
tempat yang telah disepakati di lapangan Atletik, kemudian Terdakwa
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bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Wisnu yang dimintai tolong
menggadaikan laptop, lalu berangkat ke tempat penggadaian laptop
di DF CellJl. Swakarya Kakalek Mataram dengan menggunakan
mobil milik Sdr. Iwan untuk menebus Laptop yang Terdakwa
gadaikan. Setelah sampai di DF Cell Jl. Swakarya Kakalek Mataram,
ketika Terdakwa sedang memberikan resi gadai kepada petugas DF
Cell, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Tim Intel
Korem 162/WB, yaitu antara lain Serka Hariono (Saksi-IV), dan
selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 162/Wira
Bhakti untuk dimintai keterangan.
e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan
ketidak hadiran ataupun meninggalkan kesatuan Ku Korem 162/WB
tanpa izin Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang
memberinya izin sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan
tanggal 22 Februari 2018 secara terus menerus selama 8 (delapan)
hari.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”
telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga
puluh hari“,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke1 KUHPM.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan
ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur
dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa
dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama
masa dinasnya, dan apabila ia ingin tidak hadir di kesatuanuntuk
suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau
atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya
sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan
TNI.
Bahwa oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang
sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
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menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan Terdakwa
sejak dua tahun yang lalu, yang jika tidak segera ditebus akan
dianggap ‘hangus’ oleh pemegang gadainya, maka tanpa meminta
izin terlebih dahulu kepada Paku Korem 162/WB, Terdakwa langsung
menggadaikan Laptop inventaris Ku Korem 162/WB yang
dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa dan Serma (K) Siti Noor
ke DF Cell di Jl. Swakarya Kakalek, Mataram, NTB, dengan harga
gadai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
` - Bahwa oleh karena uang hasil penggadaian Laptop inventaris
sebesarRp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih
belum cukup untuk menebus sepeda motor Terdakwa, maka uang
tersebut oleh Terdakwa lalu digunakan untuk bermain judi on line,
dengan harapan akan menang, dan uangnya akan digunakan untuk
menebus sepeda motor Terdakwa.
Namun ternyata hasilnya
Terdakwa kalah, sehingga uang hasil menggadaikan Laptop
inventaris lenyap tidak kembali dan sepeda motor Terdakwa juga
tidak tertebus.
- Bahwa oleh karena Laptop yang telah digadaikan tersebut sangat
penting dan akan digunakan Serma (K) Siti Noor untuk mengerjakan
tugas-tugas kantor, sedangkan Terdakwa belum bisa menebus
Laptop yang telah digadaikan Terdakwa tersebut, makatanpa ada izin
dari Paku Korem 162/WB selaku atasan yang berwenang
memberinya izin, Terdakwa tidak masuk dinas hingga selama 9 hari
untuk mencari pinjaman uang guna menebus laptop inventaris Ku
Korem 162/WB yang Terdakwa gadaikan di DF Cell Jl. Swakarya
Kakalek Mataram. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang
dari suami Serma Siti Noor, Terdakwa lalu menebus Laptop tersebut
di DF Cell, dan bersamaan dengan itu Terdakwa ditangkap oleh
anggota Tim Intel Korem 162/WB hingga menjadi perkara ini.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di kesatuan Ku Korem
162/WB menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa yang senang
bermain judi on line juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan
disiplin di kesatuan.
Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan
prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh
karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi kesalahannya.
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa
merasa malu belum bisa menebus Laptop inventaris satuan Ku
Korem 162/WB yang telah digadaikan Terdakwa;
- Uang hasil menggadaikan Laptop inventaris satuan tersebut oleh
Terdakwa digunakan untuk bermain judi on line.
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- Pada tahun 2012 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 45
hari karena meninggalkan kesatuan tanpa izin selama 9 hari;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap
pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut Oditur
Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah sesuai
dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan
yang berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ku Makorem 162/WB
bulan Februari 2018, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pelda
Abdul Malik terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 23 Februari
2018 dinyatakan tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan (TK);
ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam
berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Menimbang

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

Mengingat

: Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ABDUL MALIK, Pelda
NRP.21960370510874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ku Makorem 162/WB bulan Februari 2018,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018di dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, SH,MH, Letkol Chk NRP.556536sebagai
Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
Partha Wijaya, SH, MH., Mayor laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada haridan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur MiliterDewa Putu Martin, S.H. Mayor Chk
NRP.2910046530370,Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., KaptenChk
NRP.21960348270973,serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 556536
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor laut (KH)NRP.16762/P
Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
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