PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2018
“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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

AKBAR
Pratu/31071463790287
Ta Kimarem 162/Wira Bhakti.
Korem 162/Wira Bhakti
Bima, 10 Pebruari 1987.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Korem 162/ WB Gebang Jalan Sakura RT.RW:
09/- Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakra Negara,
Kotra Mataram, Prov. NTB

Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14Denpasar tersebut diatas :
Membaca

:

Berkas Perkara dari Dandenpom Nomor:BP-01/A-01/I/2018 tanggal
17 Januari 2018 atas nama Pratu Akbar NRP 31071463790287.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komandan Koremselaku Papera Nomor:
Kep/07/III/2018 tanggal29 Maret 2018 tentangPenyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/13/IV/2018 tanggal 6 April 2018.
3. Surat Penetapan dari :
a. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor:Tapkim/19/PM.III14/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penunjukan Hakim;
c. Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Taptera/18/PM.III14/AD/IV/2018 tanggal 23April 2018 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti.
b. Penetapan
Hakim
Ketua
Nomor:
Tapsid/18/PM.III14/AD/IV/2018 tanggal 24April 2018 tentang Hari Sidang;
4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap
persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor : Sdak/13/IV/2018 tanggal 6 April 2018 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“ Penadahan”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa :
-

Pidana : Penjara selama 8 ( delapan ) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan
plat nomor DK 5253 VK.
b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
dengan plat nomor DR 5506 CC
Dikembalikan kepada pemiliknya.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan
Pebruari tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan
Desember tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
2000 enam belas sampai dengan 2000 tujuh belas di Terminal Ubung
Denpasar Bali, di tempat kost Sdr. Rosidi di Jalan Raden Mas Panji
Anom, Kelurahan Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB,
di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan Jempong Kota Mataram NTB, di
Kecamatan Labuapi dekat gapura perbatasan Lombok Barat Mataram
NTB, di rumah Sdr. Zaenudin di Desa Beleke Gerung LobarNTB, dan di
Asrama Gebang Jalan Sakura RT/RW : 09/- Kelurahan Sapta Marga,
Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram NTB, atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima
gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan,
mengangkut,
menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui
atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”
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Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata PK tahun 2007 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus
kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di
Divisi-2 Kostrad Malang kemudian dinas di Batalyon Infanteri 413/K
sampai tahun 2011, selanjutnya dimutasi ke Korem 163/Wira Bhakti
sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31071463790287.
b. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 Wita,
Terdakwa tiba di Terminal Ubung Denpasar Bali dalam perjalanan dari
Surabaya menuju Denpasar dalam rangka selesai menjalani hukuman
pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya karena
perkara KDRT, saat menunggu Bus jurusan Mataram di Terminal Ubung
Denpasar Bali kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Toni asal
Jember Jatim yang saat itu Sdr. Toni sedang berbicara akan menjual
sepeda motor Honda Vario DK 5353 VK yang tidak dilengkapi dengan
surat-surat baik STNK maupun BPKB dengan harga Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah).
c. Bahwa dengan alasan Terdakwa sangat membutuhkan kendaraan
untuk dinas sehari-hari di Mataram, dan kebetulan Terdakwa masih ada
uang di ATM BRI, kemudian Terdakwa tawar sepeda motor tersebut
dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah
sepakat kemudian sepeda motorHonda Vario DK 5353 VK tersebut
dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Toni secara tunai seharga
Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuat bukti
pembayaran/kwitansi.
d. Bahwa setelah selesai transaksi kemudiansepeda motor Honda
Vario DK 5353 VK tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan
dikendarai sendiri malam itu juga, saat itu Terdakwa menggunakan
pakaian dinas PDL dan Terdakwa berangkat dari Terminal Ubung
Denpasar Bali menuju Mataram sekira pukul 24.00 Wita dan tiba di
Asrama Gebang Mataram pukul 06.00 Wita dengan aman tanpa ada
hambatan, dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353 VK
tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
e. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan
dengan Sdr. Andi di sebuah warung makan di Jalan Lingkar Selatan
kota Mataram, dalam perkenalan tersebut kemudian Sdr. Andi minta
tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor yang oper
kredit atau kreditnya macet untuk digunakan oleh Sdr. Andi pribadi di
kampungnya di daerah Dompu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada
Sdr. Andi bahwa nanti Terdakwa akan mencarikan informasi ke temanteman Terdakwa dan kalau sudah ada sepeda motornya akan dikabari
oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Andi memberikan nomor HPnya kepada
Terdakwa.
f. Bahwa setelah ada pesanan dari Sdr. Andi tersebut, kemudian
Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rosidi (Saksi-3)untuk mencarikan
sepeda motor yang oper kredit atau sepeda motor yang kreditnya
macet. Setelah Saksi-3mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu
sepeda motor Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna hitam
dari seorang makelar motor yang bernama Sdr. Bahrul (nama
panggilan)dari Lombok Barat, kemudian Saksi-3 menghubungi
Terdakwa untuk menawarkan kedua unit sepeda motor tersebut kepada
Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah Terdakwa
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melihat kedua sepeda motor tersebutkemudian Terdakwa mengambil
gambar kedua sepeda motor tersebut untuk dikirim kepada Sdr. Andi
melalui HP.
g. Bahwa proses transaksi kedua sepeda motor tersebut dilakukan
setelah Terdakwa dan Sdr. Andi sepakat mengenai harga kedua sepeda
motor tersebut, kemudian Sdr. Andi menstransper uang ke nomor
rekening Bank BNI atas nama Terdakwa, setelah Terdakwa menerima
transper uang dari Sdr. Andi tersebut kemudian Terdakwa membayar
kedua sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 ditempat yang sama yaitu
di tempat kost Saksi-3 di Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan
Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB dalam waktu yang
berbeda yaitu :
1) Pada bulan Pebruari 2017, Terdakwa membayar 1(satu) unit
sepeda motor Honda Vario warna putih yang hanya dilengkapi
STNK saja kepada Saksi-3 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi asal
Dompu lewat paket kiriman expedisi BSA (Bali Abadi Sentosa)
seharga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)
selanjutnya Sdr. Andi mengambilnya sendiri di kantor Expedisi BSA
Cabang Dompu.
2) Pada bulan April 2017, Terdakwa membayar 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam yang hanya ada STNKnya
saja kepada Saksi-3 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus
ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi kepada
Sdr. Andi asal Dompu lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Abadi
Sentosa) seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu
rupiah).
h. Bahwa pada bulan Juli 2017, Terdakwa ditelpon oleh seseorang
yang bernama Sdr. Sumarlin minta tolong mencari dan menanyakan
kepada Terdakwa apakah ada atau tidak orang yang hendak oper kredit
sepeda motor di Lombok atau kreditnya macet yang penting ada
STNKnya, dan saat itu Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Sumarlin
mengetahui nomor telpon Terdakwa.
i. Bahwa Satu minggu kemudian Terdakwa ditelepon lagioleh seorang
laki-laki yang mengaku bernama Dul (nama panggilan) asal Sembalun
Lotim yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor
Honda Vario 150 kepada Terdakwa dan sepeda motor tersebut hanya
ada STNKnya saja sedangkan BPKBnya belum keluar, setelah itu
Terdakwa dan Sdr. Dul janjian ketemu di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan
Jempong Kota Mataram, setelah ketemu kemudian Terdakwa
membayar sepeda motor Honda Vario 150 seharga Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah).
j. Bahwa mengingat ada permintaan dari Sdr. Sumarlin untuk mencari
sepeda motor yang oper kredit atau kreditnya macet tersebut,
kemudianpada bulan Juli 2017 sepeda motor Honda Vario 150 tersebut
dijual oleh Terdakwakepada Sdr. Sumarlin dengan cara menghubungi
Sdr. Sumarlin asal Safe Bima dan menyampaikan bahwa ada sepeda
motor Honda Vario 150 tanpa BPKB hanya ada STNKnya saja seharga
Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan proses
pembayarannya yaitu melalui transper uang ke nomor rekening Bank
BNI milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dikirim ke Bima
lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Serntosa Abadi) yang alamat
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kantornya di Kecamatan Labuapi dekat gapura perbatasan Lombok
Barat dan Kota Mataram NTB.
k. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00 Wita,
bertempat di rumah Sdr. Zaenudin (Saksi-2) di Desa Beleke Gerung
Lobar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
nopol DR 5506 CC tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dari
Brigadir Suhendri (Saksi-4) melalui perantara Saksi-2 seharga Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa
bertransaksi langsung dengan teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Asmul
Wahid Haidan (Saksi-5) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa
simpan di Asrama Gebang Jalan Sakura RT/RW : 09/- Kelurhan Sapta
Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram NTB.
l. Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut
diatas Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 450.000,- (empat
ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus
lima puluh ribu rupiah) perunitnya.
m. Bahwa berdasarkan informasi dan koordinasi dengan jaring intel di
lapangan, ada laporan bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor yang
tidak dilengkapi degan surat-surat yang sah dari hasil kejahatan,
kemudian Dantim Intelrem 162/Wira Bhakti Kapten Inf. Asep Okinawa
(Saksi-8) memerintahkan Wadantim Intelrem 162/Wira Bhakti Lettu Chb.
Amri dan Sertu Lukman Abadi (Saksi-1) untuk datang ke rumah
Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah
sampai di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu
1(satu) unit Honda Vario warna merah Nopol DK 5253 VK tidak
dilengkapi STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna hitam Nopol
DR 5506 CC tidak dilengkapi STNK, kemudian kedua kendaraan
tersebut dan Terdakwa dibawa ke Kantor Tim Intelrem 162/Wira Bhakti
guna dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh istri Terdakwa Sdri.
Kuratul Aini A. Md. Keb. (Saksi-6), dan pada tanggal 12 Desember 2017
pukul 09.00 Wita Saksi-8 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Terdakwa.
n. Bahwa setelah Saksi-8 mengetahui hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-8 menyerahkan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk
dibuat resume sebagai saran ke Danrem 163/Wira Bhakti untuk
mengambil langkah tindakan terhadap Terdakwa, dan atas perbuatan
Terdakwa tersebut kemudian Danrem 162/Wira Bhakti melimpahkan
perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses
sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Danrem 162/Wira Bhakti
Nomor : R/841/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, kemudian pada
tanggal 3 Januari 2018 Saksi-8 menyerahkan Terdakwa dan barang
bukti 2(dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario Nopol DK 5253 VK
tidak dilengkapi STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna hitam
Nopol DR 5506 CC tidak dilengkapi STNK, ke Denpom IX/2 Mataram.
o. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga
yang tidak wajar, ada yang dilengkapi dengan STNK dan ada yang tidak
dilengkapi dengan STNK namun semua tidak ada BPKBnya, dengan
keadaan dan kondisi tersebut seharusnya Terdakwa dapat menduga
dan meperkirakan bahwa sepeda motor yang dibeli merupakan sepeda
motor yang bermasalah yang diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa
tetap membeli dan Terdakwa menjual kembali untuk mencari
keuntungan.
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Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum.

Menimbang

:

Bahwa
keberatan.

Menimbang

:

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

dipersidangan

Terdakwa

tidak

mengajukan

eksepsi/

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

: Kuratul Aini A.Md. Keb
: Bidan
Puskesmas
Pegesangan
Kota
Mataram.
: Bima, 27 Oktober 1991.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Jl.Sakura
RT/RW,09/-,
Kelurahan
Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Bima
dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012 dan
dikaruniai satu orang anak yang berumur 5 ( lima ) tahun, setelah
menikah Saksi tidak serumah dengan Terdakwa karena Saksi bekerja
sebagai PNSdi Flores,namun pada tahun 2016 Saksi serumah dengan
Terdakwa karena Saksi sudah berdinas di Lombok.
3. Bahwa untuk transportasi sehari-hari Saksi bertugas Saksi membeli
sepeda motor second merk Yamaha Mio sedangkan Terdakwa
membawa sepeda motor Honda Vario warna merah plat nomornya
tidak ingat yang sering dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, kemudian
pada bulan Desember 2017 Terdakwa membawa sepeda motor
Yamaha Vixion nomor plat tidak ingat warna hitam putih, namun tidak
lama kemudian kedua sepeda motor tersebut diambil dan dibawa ke
kantor Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti oleh anggota Tim Intelrem
162/Wira Bhakti.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asalnya dan dengan cara
apa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario dan Yamaha
Vixion tersebut, karena Saksi tidak pernah menanyakan kedua sepeda
motor tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi pernah menanyakan
sekali sepeda motor Honda Vario yang dipakai sehari-hari oleh
Terdakwa tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa
sepeda motor Honda Vario tersebut dapat beli dari seorang temannya
(yang tidak disebutkan namanya) di Bali.
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5. Bahwa Saksi juga pernah memakai sepeda motor Honda Vario
warna merah yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa untuk pergi
kepasar dan mengantar anak sekolah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna
merah dan sepeda motor Yamaha Vixion yang ada di rumah dinas
tersebut itu tidak ada kelengkapan surat-suratnya karena Saksi tidak
pernah menanyakan kepada Terdakwa sebab apabila Saksi tanyakan
asal-usul dan kelengkapan surat-surat motor tersebut kepada
Terdakwa, Saksi khawatir Terdakwa marah kepada Saksi.
7. Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut disita oleh Intel Korem
162/Wira Bhakti kemudian Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di
Intel Korem 16/Wira Bhakti.
8. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di pengadilan Militer pada
tahun 2015 dalam perkara KDRT namun sekarang Terdakwa sudah
insyaf dan bertanggung jawab kepada keluarga .
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi II
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:

Lukman Abadi
Sertu/31990593080779
Ba intel 2.2 Tim Intel Korem162/WB
Korem 162/Wira Bhakti
Lombok Timur, 5 Juli 1979.
Laki-laki
Islam.
Asrama Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti
Gebang, Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinas
tahun 2012 di Ma Korem 162/Wira Bhakti, tetapi tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, atas perintah
Dantim Intelrem 162/Wira Bhakti Kapten Inf. Asep Okinawa (Saksi-3),
Saksi melakukan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa bertempat
di Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena
pada awalnya Terdakwa dalam pengawasan Pasi Intel Korem 162/Wira
Bhakti terkait masalah tindakan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap istrinya, kemudian Pasi Intel mencurigai di depan rumah dinas
Tersangka di Asrama Gebang ada 2 (dua) unit sepeda motor yang
terparkir yaitu : sepeda motor Honda Vario warna merah dengan plat
nomor DK 5253 VK yang biasa dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, dan
sepeda motor Yamaha Vixion dengan plat nomor DR 5506 CC, atas
kecurigaan tersebut kemudian Terdakwa diperiksa di Kantor Pasi Intel
Korem 162/Wira Bhakti.
4. Bahwa dari hasil introgasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa
tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah 5 (lima) kali
melakukan transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat
yaitu:
Hal 7 dari 34 Halaman Put No: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2018

a. Pertama pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00
Wita, bertempat di Terminal Ubung Denpasar Bali, Terdakwa
membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
dengan plat nomor DK 5253 VK dari Sdr.Toni seorang calo tiket bus
asal Jember Jawa Timur yang baru dikenal saat itu namun tidak
diketahui alamatnya dan dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan sehari-hari oleh
Terdakwa.
b. Kedua pada bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Mataram
NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario
warna putih tanpa plat nomor dari Sdr. Rosidi (Saksi-3) yang
beralamat di Jalan Raden Mas Panji Anom Pagutan Mataram
seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dijual
oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi dari Dompu yang tidak diketahui
alamatnya dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus
ribu rupiah).
c. Ketiga pada bulan April tahun 2017, bertempat di Mataram
NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat
warna hitam tanpa plat nomor, namun STNK nya ada, dari Saksi-3
seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual
kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi dari Dompu yang tidak
diketahui alamatnya dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga
ratus ribu rupiah).
d. Keempat pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Mataram
NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario
150 tanpa plat nomor dari Sdr. Dul (nama panggilan) dari Sembalun
Lombok Timur namun tidak ada alamatnya, yang dibeli seharga Rp.
6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali
oleh Terdakwa kepada Sdr. Sumarlin asal Safe Bima yang tidak
diketahui alamatnya dengan harga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat
ratus ribu rupiah).
e. Kelima pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00
Wita, bertempat di Mataram NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor DR
5506 CC, nopol aslinya dari Palembang tanpa surat asli STNK
maupun BPKB, yang dibeli dari Sdr. Zaenudin alias Zen (Saksi-2)
asal dari Beleke, Kec. Gerung Lobar, dibeli seharga Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut
dijelaskan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa adalah barang sitaan dari
Polairud Pelabuhan Lembar Lombok Barat atas nama Bapak
Suhendri (Saksi-4) kesatuan Polda NTB dan sepeda motor tersebut
akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
5. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena
harga sepeda motor tersebut murah, karena Terdakwa tidak mempunyai
kendaraan dan kendaraan tersebut akan digunakan sendiri oleh
Terdakwa, serta untuk mendapatkan keuntungan dan menambah
penghasilan sehari-hari.
6. Bahwa
atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pihak
kesatuan Korem 162/Wira Bhakti melimpahkan perkara tersebut kepada
Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
berdasarkan Surat Pelimpahan dari Korem 162/Wira Bhakti Nomor :
R/841/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, bersamaan dengan
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pelimpahan tersebut diserahkan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor
yaitu : Honda Vario warna merah dengan plat nomor DK 5253 VK dan
sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor DR 5506
CC.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya
Saksi : III
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Asep Okinawa
Kapten Inf / 2920116081072
Dantim Intelrim 162/WB
Korem 162/Wira Bhakti
Bandung, 27 Oktober 1972
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Tim Intelrem 162/Wira
Gebang Mataram NTB.

Bhakti

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan
setelah ada perkara ini Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat
melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal
12 Desember 2017 di Kantor Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti dan tidak
ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan
bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan jual beli sepeda
motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang diperuntukan bagi
kendaraan tersebut yaitu berdasarkan informasi dan koordinasi dengan
jaring intel di lapangan bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor yang
tidak dilengkapi degan surat-surat yang sah dari hasil kejahatan.
3. Bahwa
kemudian Saksi memerintahkan Wadantim Intelrem
162/Wira Bhakti Lettu Chb. Amri dan Sertu Lukman Abadi (Saksi-2)
untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi
tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit
sepeda motor yaitu 1(satu) unit Honda Vario warna merah Nopol DK
5253 VK tidak dilengkapi STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna
hitam Nopol DR 5506 CC tidak dilengkapi STNK, kemudian kedua
kendaraan tersebut dan Terdakwa dibawa ke Kantor Tim Intelrem
162/Wira Bhakti guna dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal
12 Desember 2017 pukul 09.00 Wita Saksi memerintahkan Saksi-2
untuk melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap Terdakwa.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan iterogasi terhadap Tersangka ,
bahwa Tersangka telah lima kali melakukan transaksi jual beli sepeda
motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan dibawah harga normal
yaitu :
a. Pertama pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00
Wita, bertempat di Terminal Ubung Denpasar Bali, Terdakwa
membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah
dengan plat nomor DK 5253 VK dari Sdr.Toni seorang calo tiket bus
asal Jember Jawa Timur yang baru dikenal saat itu namun tidak
diketahui alamatnya dan dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta
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lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan sehari-hari oleh
Tersangka.
b. Kedua pada bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Mataram
NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario
warna putih tanpa plat nomor dari Sdr. Rosidi (Saksi-3) yang
beralamat di Jalan Raden Mas Panji Anom Pagutan Mataram
seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dijual
oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi dari Dompu yang tidak diketahui
alamatnya dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus
ribu rupiah).
c. Ketiga pada bulan April tahun 2017, bertempat di Mataram NTB,
Tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna
hitam tanpa plat nomor STNK ada, dari Saksi-3 seharga Rp.
5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh
Terdakwa kepada Sdr. Andi dari Dompu yang tidak diketahui
alamatnya dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu
rupiah).
d. Keempat pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Mataram
NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario
150 tanpa plat nomor dari Sdr. Dul (nama panggilan) dari Sembalun
Lombok Timur namun tidak ada alamatnya yang dibeli seharga Rp.
6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali
oleh Terdakwa kepada Sdr. Sumarlin asal Safe Bima yang tidak
diketahui alamatnya dengan harga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat
ratus ribu rupiah).
e. Kelima pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00
Wita, bertempat di Mataram NTB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor DR
5506 CC, nopol aslinya dari Palembang tanpa surat asli STNK
maupun BPKB, yang dibeli dari Sdr. Zaenudin alias Zen (Saksi-2)
asal dari Bleke, Kec. Gerung Lobar, dibeli seharga Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut
dijelaskan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa adalah barang sitaan dari
Polairud Pelabuhan Lembar Lombok Barat atas nama Bapak
Suhendri (Saksi-4) kesatuan Polda NTB dan sepeda motor tersebut
akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Saksi-2 tersebut kemudian Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan
tersebut kepada Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk dibuat resume
sebagai saran ke Danrem 163/Wira Bkati untuk mengambil langkah
tindakkan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya tindakkan Danrem 163/Wira Bhakti terhadap
kasus Terdakwa tersebut yaitu melimpahkan perkara yang dilakukan
oleh Tersangka ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum
yang berlaku berdasarkan surat Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :
R/841/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, kemudian pada tanggal 3
Januari 2018 Saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti 2(dua)
unit sepeda motor yaitu Honda Vario Nopol DK 5253 VK tidak dilengkapi
STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna hitam Nopol DR 5506 CC
tidak dilengkapi STNK, ke Denpom IX/2 Mataram.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
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Saksi– IV
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Zaenudin alias Zen
Wiraswasta
Beleke, 30 Juni 1962.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Desa Beleke RT/RW 006/000, Kecamatan
Gerung, Kab. Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember tahun
2017, saat Terdakwa mencari sepeda motor Vixion yang kredit macet
untuk dibeli oleh Terdakwa bersama seorang temannya yang Saksi
tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00 Wita,
bertempat di rumah Saksi di Desa Beleke RT/RW, 006/000, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat NTB, Saksi sebagai perantara
(makelar) menjual sepeda motor Yamaha Vixion milik Pak Hendrik
(Brigadir Suhendri, Ditpolairud Pelabuhan Lembar Polda NTB/Saksi-4)
kepada Tersangka seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu
rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat
STNK maupun BPKB, karena menurut pengakuan Saksi-4 bahwa
sepeda motor Vixion tersebut merupakan hasil temuan tapi suratsuratnya hilang.
3. Bahwa dalam transaksi tersebut, Saksi sebagai makelar mendapat
komisi uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa tujuanTerdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk
digunakan sendiri.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

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

:
:
:
:
:
:
:

Rosidi
Buruh
Turida Barat, 2 Oktober 196
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Kosan Jalan Raden Mas Panji Anom, Desa
Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 di
tempat kost Saksi di Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram NTB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari sepeda motor yang oper
kredit kepada Saksi karena Terdakwa mendapat pesanan dari
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seseorang yang Saksi tidak kenal untuk mencari sepeda motor yang
oper kredit.
3. Bhawa kemudian Saksi mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor
yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna
hitam dari seorang makelar motor yang bernama Sdr. Bahrul (nama
panggilan) yang Saksi kenal di Terminal Mandalika pada saat Saksi
sedang kerja sebagai buruh di Terminal Mandalika Mataram NTB, dan
Sdr. Bahrul berasal dari Lombok Barat, namun alamat jelasnya Saksi
tidak tahu.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor
tersebut dari Sdr. Bahrul, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa
untuk menawarkan kedua unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa
yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan 1 (satu)
unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa
mengambil gambar kedua sepeda motor tersebut untuk dikirim kepada
seseorang melalui HP dan setelah deal, orang tersebut mentransper
uangnya kepada Terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut langsung
dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi dengan uang tunai tanpa melalui
transper bank dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang sama
yaitu di tempat kost Saksi di Jalan Raden Mas Panji Anom, Kecamatan
Sandubaya Kota Mataram NTB sbb:
a. Pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa
membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih
seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
b. Pada bulan April 2017 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa
seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
Kedua sepeda motor tersebut yang Saksi jual kepada Terdakwa
dilengkapi dengan STNK aslinya namun BPKBnya masih di Dealer
karena masih kredit namun nama financenya Saksi lupa dan semua
bukti setoran dan surat-surat pembayaran kredit Saksi serahkan kepada
Terdakwa semua.
5. Bahwa dalam transaksi sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan
komisi uang dari pihak penjual antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli
sepeda motor tidak ada yang mengetahui ataupun menyaksikannya.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi–VI:
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

:
:
:
:
:
:
:
:

Suhendri
Brigadir/85080874
Driver Truk
Polda NTB
Puyahan Lembar, 02 Agustus 1985
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
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Tempat tinggal

: Dusun Puyahan, RT.02, RW.02 Desa Lembar
Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok
Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Zaenudin (Saksi-4) sejak tahun
2002 karena Saksi-4 adalah kakak kelas waktu SMAN 1 Gerung Lobar,
sedangkan dengan Sdr. Lalu Irwan (Saksi-8) Saksi kenal sejak kecil di
Dusun Puyaan Lembar Lobar, dan Sdr. Puja kenal sejak awal tahun
2017 di Pasar Tradisional Sekotong Lobar, namun dengan ketiga orang
tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awalnya Saksi-8 menerima gadai sepeda motor
Yamaha Vixion dengan plat nomor DR 5506 CC seharga Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) dari Sdr. Puja, dan Sdr. Puja menjelaskan kepada
Saksi-8 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion DR 5506 CC tersebut
adalah hasil temuan Sdr.Puja dan surat-suratnya ada dan aman.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menggadaikan sepeda motor Yamaha
Vixion DR 5506 CC tersebut kepada Saksi seharga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) tanpa ada STNK dan BPKBnya dan saat
pembayaran tidak dibuat bukti pembayaran/kwitansi.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017,
melalui perantara Sdr. Asmul Wahid Haidan (Saksi-7) Saksi menjual
sepeda motor Yamaha Vixion DR 5506 CC tersebut kepada Terdakwa
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4
di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat NTB dan
dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Saksi
menerima uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu
rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dalam penjualan tersebut
sebab Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.
4.000.000,- ( empat juta rupiah ) sedangkan hasil penjualannya sebesar
Rp.3.800.000,- ( tiga juta delapan ratus rupiah ).
7. Bahwa tujuan Terdakwa mencari sepeda motor Yamaha Vixion DR
5506 CC yang tidak ada kelengkapan surat-suratnya tersebut yaitu
untuk dipakai dan digunakan sendiri di sekitar asrama TNI AD Gebang.
Atas keterangan
seluruhnya
Saksi – VII

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

:

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

:
:
:
:
:
:
:

Asmul Wahid Haidan
Swasta
Lembar Lombok Barat, 6 Juli 1998.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dsn Puyahan, Desa Lembar Selatan,
Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat NTB.
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Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2017, Saksi telah menjual sepeda
motor Yamaha Vixion kepada Terdakwa di rumah Sdr. Zaenudin alias
Zen (Saksi-8) di Desa Beleke Lombok Barat NTB melalui Saksi-2, yang
mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan
dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa Saksi bukan sebagai perantara dalam jual beli sepeda kotor
Yamaha Vixion tersebut, Saksi hanya disuruh oleh Brigadir Suhendri
(Saksi-6) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-8.
4. Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang komisi dari penjualan sepeda
motor Yamaha Vixion tersebut, Saksi hanya mendapat satu bungkus
rokok surya dari Saksi-.6
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya
Saksi - VIII

:

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

:
:
:
:
:
:
:

Lalu Irawan
Nelayan.
Lombok Barat, 7 Juli 1978.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dsn Labuhan Tereng, Desa Teluk Waru, Kec.
Lembar, Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada awal bulan November 2017, bertempat di rumah Saksi
di Dsn Labuhan Tereng, desa Teluk Waru, Kec. Lembar, Lombok Barat
NTB Saksi menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
Nopol DR 5506 CC dari Sdr. Muhammad Akbar alias Puja sebesar Rp.
4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak dilengkapi dengan surat-surat baik
STNK mapun BPKB.
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi gadai sepeda motor
Yamaha Vixion warna hitam DR 5506 CC dari Sdr. Muhammad Akbar
alias Pujatersebut, Saksi bertanya kepada Sdr. Muhammad Akbar alias
Puja tentang surat-surat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan
dijawab oleh Sdr. Muhammad Akbar alias Puja “Surat-surat sepeda
motor tersebut masih diurus”
4. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Muhammad Akbar alias Puja
mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DR
5506 CC tersebut, akan tetapi Sdr. Muhammad Akbar alias Puja
mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda
motor temuan namun tidak dijelaskan temuan dari mana.
5. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, bertempat di rumah Brigadir
Suhendri (Saksi-6) di Dusun Puyahan RT. 02, RW.02 Desa Lembar
Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat NTB, Saksi menggadaikan
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sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DR 5506 CC kepada Brigadir
Suhendri (Saksi-6) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan
dilengkapi kwitansi bertanda tangan materai.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-6 menggadaikan lagi sepeda
motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DR 5506 CC tersebut kepada
orang
lain
karena
sebelumnya
Saksi-6
menelpon
Saksi
memberitahukan akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada
orang lain, akan tetapi Saksi menjawab “nanti saya tanya Sdr.
Muhammad Akbar alias Puja dulu, setelah Sdr. Muhammad Akbar alias
Puja membolehkan sepeda motor tersebut unutk digadaikan lagi kepada
orang lain, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-6 dan Saksi
mengatakan kepada Saksi-6 “Silahkan digadaikan kepada orang lain
sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak tahu kepada siapa dan
berapa sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Saksi-6.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagaiberikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata PK tahun 2007 di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus
kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di
Divisi-2 Kostrad Malang kemudian dinas di Batalyon Infanteri 413/K
sampai tahun 2011, selanjutnya dimutasi ke Korem 163/Wira Bhakti
sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31071463790287.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Karatul Aini A. Md. Keb.
(saksi-1) pada tahun 2009 dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1
orang anak perempuan yang bernama Aliya Putri, umur 5 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari Terdakwa selesai menjalani
hukuman di Rumah Tahanan Militer Surabaya Jawa Timur dalam
perkara KDRT, dari Surabaya ke Denpasar Terdakwa menggunakan
Bus Jurusan Surabaya Denpasar dengan berpakaian dinas PDL dan
sampai di terminal Ubung Denpasar sekira pukul 21.00 Wita.
4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung makan
menunggu Bus hendak pulang ke Mataram Terdakwa mendengar
percakapan 3 (tiga) orang yang duduk di samping Terdakwa sedang
berbicara masalah jual beli motor, kemudian Terdakwa bertanya kepada
salah satu orang yang sedang ngobrol tersebut yang setelah berkenalan
mengaku bernama Sdr. Toni asal Jember Jatim dengan kata-kata
“motor apa itu yang mau dijual?”, lalu Sdr. Toni menjawab “sepeda
motor Vario Bang” dan Terdakwa Tanya kembali “berapa harganya, dan
apakah sepeda motor itu aman atau tidak, kemudian ada surat-suratnya
tidak ?”, lalu dijawab oleh Sdr. Toni “harga sesuai kondisinya
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bang, sepeda motor aman dan
STNKnya hilang kemudian BPKBnya saya gadaikan”.
5. Bahwa karena Terdakwatidak mempunyai kendaraan untuk
transportasi sehari-hari dan sangat membutuhkan kendaraan untuk
dinas sehari-hari di Mataram, dan Terdakwajuga masih ada uang di
ATM BRI kiriman dari orang tuannya sisa pembayaran ULP, kemudian
Terdakwamenawar sepeda motor tersebut.
6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa bayar
sepeda motor tersebut secara tunai seharga Rp.2.500.000,- (dua juta
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lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuat bukti pembayaran/kwitansi
selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353 VK Terdakwa bawa ke
Mataram NTB .
7. Bahwa setelah selesai transaksi kemudiansepeda motor Honda
Vario DK 5353 VK tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan
dikendarai sendiri saat malam itu juga dengan menggunakan pakaian
dinas PDL, Terdakwa berangkat dari Terminal Ubung Denpasar Bali
sekira pukul 24.00 Wita dan tiba di Asrama Gebang Mataram pukul
06.00 Wita dengan amantanpa ada hambatan, selanjutnya sepeda
motor Honda Vario DK 5353 VK tersebut Terdakwa gunakan untuk
keperluan sehari-hari dan melaksanakan dinas.
8. Bahwa pada tahun 20016, teman Terdakwa yang bernama Sdr.
Dedi seorang Mahasiswa IKIP asal Dompu memberitahukan kepada
Terdakwa bahwa Sdr. Dedi mempunyai teman seorang Defkolektor
(tukang cabut kendaraan), kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedi
berkenalan dengan teman Sdr. Dedi yang bernama Sdr. Rosidi (Saksi5) ,di tempat kostnya Saksi-5 di Jalan Raden Mas Panji Anom Desa
Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB, setelah
berkenalan lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk
mencarikan sepeda motor yang oper kredit atau sepeda motor yang
kreditnya macet.
9. Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2017 Terdakwa kenal
dengan Sdr. Andi di Mataram di tempat salah satu warung makan yang
ada di Jalan Lingkar Selatan, saat itu Terdakwa sedang makan begitu
juga Sdr.Andi, lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi dan
tujuannya Sdr. Andi ke Mataram untuk mencari bibit jagung, setelah
ngobrol-ngobrol, Sdr. Andi bertanya kepada Terdakwa dimana ada
orang yang hendak jual kendaraan yang oper kredit atau kreditnya
macet untuk digunakan oleh Sdr. Andi pribadi di kampungnya di daerah
Dompu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Andi bahwa nanti
Terdakwa akan mencarikan informasi ke teman-teman Terdakwa dan
kalau sudah ada sepeda motornya akan dikabari oleh Terdakwa,
kemudian Sdr. Andi memberikan nomor HPnya kepada Terdakwa
setelah itu Terdakwa dan Sdr. Andi terpisah.
10. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa membeli
1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang hanya
dilengkapi STNK saja dari Saksi-5 bertempat di tempat kost Saksi-5
Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan Dasan Cermen, Kec.
Sandubaya Kota Mataram NTB seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi asal Dompu
seharga Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah ) lewat
paket kiriman expedisi BSA (Bali Abadi Sentosa) sebesar Rp.350.000,- (
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat
keuntungan sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah )
selanjutnya Sdr. Andi mengambilnya sendiri di kantor Expedisi BSA
Cabang Dompu.
11. Bahwa kemudian pada bulan April 2017 bertempat di tempat kost
Saksi-4( Zaenudin alias Zen ) Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan
Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB, Terdakwa
membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang
hanya ada STNKnya saja dari Saksi-5 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta
lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi
kepada Sdr. Andi asal Dompu seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta
delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya paket seharga Rp. 500.000,- (
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lima ratus ribu rupiah ) lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Abadi
Sentosa) , keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus
ribu rupiah ).
12. Bahwa proses transaksi pembayaran kedua sepeda motor Honda
Vario warna putih dan Honda Beat warna hitam yang hanya dilengkapi
STNK tersebut dengan cara Terdakwa membayar langsung dengan
uang tunai kepada Saksi-5 tanpa ada saksi dan tanpa dibuatkan
kwetansi bukti pembayaran, dan uang yang digunakan untuk membayar
kedua sepeda motor tersebut yaitu uang yang ditransper oleh Sdr. Andi
melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dan karena
merasa tidak digunakan lagi kemudian Terdakwa membakar buku
rekening dan ATM Bank BNI tersebut beserta dokumen-dokumen
lainnya pada saat Terdakwa pindah ke rumah dinas yang saat ini
ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya.
13. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017, tiba-tiba Terdakwa ditelpon
oleh seseorang yang bernama Sdr. Sumarlin dan saat itu Terdakwa
tidak tahu dari mana Sdr. Sumarlin mengetahui nomor telpon Terdakwa,
lalu saat itu Sdr.Sumarlin minta tolong dan menanyakan kepada
Terdakwa apakah ada atau tidak orang yang hendak oper kredit sepeda
motor di Lombok atau kreditnya macet yang penting ada STNKnya.
14. Bahwa satu minggu kemudian dalam bulan Juli 2017 setelah
Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Sumarlin , tiba-tiba ada telepon dari
seorang laki-laki yang mengaku bernama Dul (nama panggilan) asal
Sembalun Lotim yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda
motor Honda Vario 150 kepada Terdakwa untuk biaya isterinya
melahirkan dan sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya saja
sedangkan BPKBnya belum keluar masih di finance, setelah itu
Terdakwa dan Sdr. Dul janjian ketemu di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan
Jempong Kota Mataram, setelah ketemu kemudian Terdakwa
membayar sepeda motor Honda Vario 150 seharga Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa selanjutnyasepeda motor Honda Vario 150 tersebut dijual
lagi oleh Terdakwakepada Sdr. Sumarlin dengan cara menghubungi
Sdr. Sumarlin asal Safe Bima dan menyampaikan bahwa ada sepeda
motor Honda Vario 150 tanpa BPKB hanya ada STNKnya saja seharga
Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan proses
pembayarannya yaitu melalui transper uang ke nomor rekening Bank
BNI milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dikirim ke Bima
lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Serntosa Abadi) yang alamat
kantornya di Kecamatan Labuapi dekat gapura perbatasan Lombok
Barat dan Kota Mataram NTB, dari transaksi tersebut Terdakwa
mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah )
setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak
pernah lagi dihubungi dan menghubungi Sdr. Dul dan Sdr.Sumarlin
16. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00 Wita,
bertempat di rumah Sdr. Zaenudin (Saksi-4) di Desa Beleke Gerung
Lobar membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol DR
5506 CC tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dari Brigadir
Suhendri (Saksi-6) melalui perantara Saksi-4 seharga Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertransaksi langsung
dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Asmul Wahid Haidan (Saksi7) selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah dinas oleh
Terdakwa.
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17. Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut
diatas Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 400.000,- (empat
ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah
).
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan jual beli
sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bagi kendaraan
tersebut, yaitu karena kebutuhan transportasi Tersangka sehari-hari
terutama untuk berdinas karena selama ini Terdakwa tidak mempunyai
sepeda motor selain itu harganya murah dari hasil penjualan sepeda
motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer ke persidangan yang berupa barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan
plat nomor DK 5253 VK.
Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang dari
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah
diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksidan Oditur Militer
dipersidangan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan
perkara ini serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan
plat nomor DR 5506 CC.
Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang dari
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah
diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksidan Oditur Militer
dipersidangan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan
perkara ini serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2007 di Secata A Rindam IX/Udayana
setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya
ditugaskan di Divisi-2 Kostrad Malang kemudian dinas di Batalyon
Infanteri 413/K sampai tahun 2011, selanjutnya dimutasi ke Korem
163/Wira Bhakti sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP
31071463790287.
2. Bahwa benarTerdakwa menikah dengan Sdri. Karatul Aini A. Md.
Keb. (saksi-1) pada tahun 2009 dari pernikahan tersebut telah
mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Aliya Putri, umur 5
tahun.
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3. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2016 Terdakwa selesai
menjalani hukuman di Rumah Tahanan Militer Surabaya Jawa Timur
dalam perkara KDRT, dari Surabaya Terdakwa menggunakan Bus
Jurusan Surabaya Denpasar dengan berpakaian dinas PDL dan
sampai di terminal Ubung Denpasar sekira pukul 21.00 Wita.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung
makan menunggu Bus hendak pulang ke Mataram Terdakwa
mendengar percakapan 3 (tiga) orang yang duduk di samping Terdakwa
sedang berbicara masalah jual beli motor, kemudian Terdakwa bertanya
kepada salah satu orang yang sedang ngobrol tersebut setelah
berkenalan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Toni asal Jember Jatim
dengan kata-kata “motor apa itu yang mau dijual?”, lalu Sdr. Toni
menjawab “sepeda motor Vario Bang” dan Terdakwa Tanya kembali
“berapa harganya, dan apakah sepeda motor itu aman atau tidak,
kemudian ada surat-suratnya tidak ?”, lalu dijawab oleh Sdr. Toni “harga
sesuai kondisinya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bang, sepeda motor
aman dan STNKnya hilang kemudian BPKBnya saya gadaikan”.
5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk
transportasi sehari-hari dan sangat membutuhkan kendaraan untuk
dinas sehari-hari di Mataram, dan Terdakwajuga masih ada uang di
ATM BRI kiriman dari orang tuannya sisa pembayaran ULP, kemudian
Terdakwa menawar sepeda motor tersebut.
6. Bahwa benar
setelah terjadi kesepakatan harga kemudian
Terdakwa membayar sepeda motor tersebut secara tunai seharga
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuat bukti
pembayaran/kwitansi selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353
VK Terdakwa bawa ke Mataram NTB .
7. Bahwa benar setelah selesai transaksi kemudiansepeda motor
Honda Vario DK 5353 VK tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa
dengan dikendarai sendiri saat malam itu juga dengan menggunakan
pakaian dinas PDL , Terdakwa berangkat dari Terminal Ubung
Denpasar Bali sekira pukul 24.00 Wita dan tiba di Asrama Gebang
Mataram pukul 06.00 Wita dengan amantanpa ada hambatan,
selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353 VK tersebut Terdakwa
gunakan untuk keperluan sehari-hari dan melaksanakan dinas.
8. Bahwa benar pada tahun 20016, teman Terdakwa yang bernama
Sdr. Dedi seorang Mahasiswa IKIP asal Dompu memberitahukan
kepada Terdakwa
bahwa Sdr. Dedi mempunyai teman seorang
Defkolektor (tukang cabut kendaraan), kemudian Terdakwa diajak oleh
Sdr. Dedi berkenalan dengan teman Sdr. Dedi yang bernama Sdr.
Rosidi (Saksi-5) ,di tempat kostnya Saksi-5 di Jalan Raden Mas Panji
Anom Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
NTB, setelah berkenalan lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5
untuk mencarikan sepeda motor yang oper kredit atau sepeda motor
yang kreditnya macet.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Januari 2017 Terdakwa kenal
dengan Sdr. Andi di Mataram di tempat salah satu warung makan yang
ada di Jalan Lingkar Selatan, saat itu Terdakwa sedang makan begitu
juga Sdr.Andi, lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi dan
tujuannya Sdr. Andi ke Mataram untuk mencari bibit jagung, setelah
ngobrol-ngobrol, Sdr. Andi bertanya kepada Terdakwa dimana ada
orang yang hendak jual kendaraan yang oper kredit atau kreditnya
macet untuk digunakan oleh Sdr. Andi pribadi di kampungnya di daerah
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Dompu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Andi bahwa nanti
Terdakwa akan mencarikan informasi ke teman-teman Terdakwa dan
kalau sudah ada sepeda motornya akan dikabari oleh Terdakwa,
kemudian Sdr. Andi memberikan nomor HPnya kepada Terdakwa
setelah itu Tersangka dan Sdr. Andi terpisah.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa
membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang
hanya dilengkapi STNK saja dari Saksi-5 bertempat di tempat kost
Saksi-5 Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan Dasan Cermen, Kec.
Sandubaya Kota Mataram NTB seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi asal Dompu
seharga Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah ) lewat
paket kiriman expedisi BSA (Bali Abadi Sentosa) sebesar Rp.350.000,- (
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat
keuntungan sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah )
selanjutnya Sdr. Andi mengambilnya sendiri di kantor Expedisi BSA
Cabang Dompu.
11. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2017 bertempat di tempat
kost Saksi-4 ( Zaenudin alias Zen ) Jalan Raden Mas Panji Anom,
Kelurahan Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB,
Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
yang hanya ada STNKnya saja dari Saksi-5 seharga Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dijual
lagi kepada Sdr. Andi asal Dompu seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta
delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya paket seharga Rp. 500.000,- (
lima ratus ribu rupiah ) lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Abadi
Sentosa) , keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus
ribu rupiah ).
12. Bahwa benar proses transaksi pembayaran kedua sepeda motor
Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna hitam yang hanya
dilengkapi STNK tersebut dengan cara Terdakwa membayar langsung
dengan uang tunai kepada Saksi-5 tanpa ada saksi dan tanpa dibuatkan
kwetansi bukti pembayaran, dan uang yang digunakan untuk membayar
kedua sepeda motor tersebut yaitu uang yang ditransper oleh Sdr. Andi
melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dan karena
merasa tidak digunakan lagi kemudian Terdakwa membakar buku
rekening dan ATM Bank BNI tersebut beserta dokumen-dokumen
lainnya pada saat Terdakwa pindah ke rumah dinas yang saat ini
ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya.
13. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2017, tiba-tiba Terdakwa
ditelpon oleh seseorang yang bernama Sdr. Sumarlin dan saat itu
Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Sumarlin mengetahui nomor telpon
Terdakwa, lalu saat itu Sdr.Sumarlin minta tolong dan menanyakan
kepada Terdakwa apakah ada atau tidak orang yang hendak oper kredit
sepeda motor di Lombok atau kreditnya macet yang penting ada
STNKnya.
14. Bahwa benar satu minggu kemudian dalam bulan Juli 2017 setelah
Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Sumarlin , tiba-tiba ada telepon dari
seorang laki-laki yang mengaku bernama Dul (nama panggilan) asal
Sembalun Lotim yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda
motor Honda Vario 150 kepada Terdakwa untuk biaya isterinya
melahirkan dan sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya saja
sedangkan BPKBnya belum keluar masih di finance, setelah itu
Terdakwa dan Sdr. Dul janjian ketemu di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan
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Jempong Kota Mataram, setelah ketemu kemudian Terdakwa
membayar sepeda motor Honda Vario 150 seharga Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa benar selanjutnyasepeda motor Honda Vario 150 tersebut
dijual lagi oleh Terdakwakepada Sdr. Sumarlin dengan cara
menghubungi Sdr. Sumarlin asal Safe Bima dan menyampaikan bahwa
ada sepeda motor Honda Vario 150 tanpa BPKB hanya ada STNKnya
saja seharga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan
proses pembayarannya yaitu melalui transper uang ke nomor rekening
Bank BNI milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dikirim ke
Bima lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Serntosa Abadi) yang
alamat kantornya di Kecamatan Labuapi dekat gapura perbatasan
Lombok Barat dan Kota Mataram NTB,
dari transaksi tersebut
Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus
ribu rupiah ) setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa
tidak pernah lagi dihubungi dan menghubungi Sdr. Dul dan
Sdr.Sumarlin
16. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00
Wita, bertempat di rumah Sdr. Zaenudin (Saksi-4) di Desa Beleke
Gerung Lobar membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
nopol DR 5506 CC tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dari
Brigadir Suhendri (Saksi-6) melalui perantara Saksi-4 seharga Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa
bertransaksi langsung dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Asmul
Wahid Haidan (Saksi-7) selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di
rumah dinas oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor
tersebut diatas Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah ).
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan jual beli
sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bagi kendaraan
tersebut, yaitu karena kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari
terutama untuk berdinas selama ini Terdakwa tidak mempunyai sepeda
motor selain itu harganya murah dari hasil penjualan sepeda motor
tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-3 ( Kapten inf.
Asep Okinawa ) bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan jual
beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang
diperuntukan bagi kendaraan tersebut yaitu berdasarkan informasi dan
koordinasi dengan jaring intel di lapangan bahwa Terdakwa memiliki
sepeda motor yang tidak dilengkapi degan surat-surat yang sah dari
hasil kejahatan.
20. Bahwa benar kemudian Saksi -3memerintahkan Wadantim Intelrem
162/Wira Bhakti Lettu Chb. Amri dan Sertu Lukman Abadi (Saksi-2)
untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi
tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit
sepeda motor yaitu 1(satu) unit Honda Vario warna merah Nopol DK
5253 VK tidak dilengkapi STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna
hitam Nopol DR 5506 CC tidak dilengkapi STNK, kemudian kedua
kendaraan tersebut dan Terdakwa dibawa ke Kantor Tim Intelrem
162/Wira Bhakti guna dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal
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12 Desember 2017 pukul 09.00 Wita Saksi memerintahkan Saksi-2
untuk melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-8 menyerahkan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk
dibuat resume sebagai saran ke Danrem 163/Wira Bhakti untuk
mengambil langkah tindakan terhadap Terdakwa, dan atas perbuatan
Terdakwa tersebut kemudian Danrem 162/Wira Bhakti melimpahkan
perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses
sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Danrem 162/Wira Bhakti
Nomor : R/841/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, kemudian pada
tanggal 3 Januari 2018 Saksi-8 menyerahkan Terdakwa dan barang
bukti 2(dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario Nopol DK 5253 VK
tidak dilengkapi STNK dan 1(satu) unit Yamaha Vixion warna hitam
Nopol DR 5506 CC tidak dilengkapi STNK, ke Denpom IX/2 Mataram.
22. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan
harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang
sah meskipun ada tiga sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK
namun tidak dilengkapi dengan surat BPKB, hal tersebut seharusnya
Terdakwa tidak melakukan karena melanggar aturan hukum apapun
kondisi dan keadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membeli
kemudian menjual kembali untuk mencari keuntungan.
Menimbang

:

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

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur kesatu
2. Unsur kedua

3. Unsur ketiga

Menimbang

:

: “Barang Siapa”.
: “membeli, menawarkan, menukar, menerima
gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan,
menjual,
menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu
benda”.
: “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa”tersebut Majelis
Hakim 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
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dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang
(Anggota TNI).
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
dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat
seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu
Strafuitsluitingsgrond 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, keterangan para Saksi
di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2007 di Secata A Rindam IX/Udayana
setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya
ditugaskan di Divisi-2 Kostrad Malang kemudian dinas di Batalyon
Infanteri 413/K sampai tahun 2011, selanjutnya dimutasi ke Korem
163/Wira Bhakti sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP
31071463790287
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Koremselaku Papera
Nomor: Kep/07/III/2018 tanggal29 Maret 2018 tentang Penyerahan
Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah
Akbar, Pratu NRP. 31071463790287.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur keduayaitu: “membeli, menawarkan,
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
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mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau
perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu
benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.
Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan suratsurat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat
perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam “jual beli”
tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian
juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi
suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.
- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan
mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai“ adalah menerima
sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain
untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak,
dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur)
sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur).
Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang
menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk
mendapatlkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi
kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan
oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak
menjadi hilang.
- Yang dimaksud dengan “Menerima hadiah” adalah menerima suatu
pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena
orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah
berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain
tersebut. ‘Hadiah’ yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga
pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal
dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil
atau mendapatkan suatu kelebihan/laba(pada umumnya berupa uang)
atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya
dari barang yang mempunyai nilai ekonomis saja suatu keuntungan
(laba) dapat diraih.
- Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan
memindahkan barang dan sekaligus memindahkan hakkepemilikan atas
benda/barang miliknya tersebut kepada orang lain menurut cara-cara
yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya sesuai
ketentuanhukum perdata maupun hukum adat). Dalam jual beli sesuatu
barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku
(sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang
yang dijual-belikan tersebut.
- Yang
dimaksud
dengan
“menyewa”
adalah
suatu
cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas
sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu
imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu
tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).
- Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah memberikan suatu
barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk
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selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak,
dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan
uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang lain (kreditur)
menerima barang dan menukar dengan melepaskan sejumlah uang
sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan
(debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing maih
memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi
debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal tertentu yang telah
diperjanjiakan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak
masing-masing pihak menjadi hilang.
- Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan memindahkan sesuastu barang dari satu tempat
ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
- Yang dimaksud dengan “menyimpanatau menyembunyikan barang”
adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak
bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika
menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan
diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan
barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil
oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Benda” dalam unsur ini adalah barang
bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya hanya dari
barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis,seseorang dapat
melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- Bahwa
perbuatan
menjual,
menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan)
tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.
Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif
perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif
perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan
yaitu “Membeli, menyimpan dan Untuk menarik keuntungan
menggadaikan sesuatu benda”.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi
di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2016 Terdakwa selesai
menjalani hukuman di Rumah Tahanan Militer Surabaya Jawa Timur
dalam perkara KDRT, dari Surabaya Terdakwa menggunakan Bus
Jurusan Surabaya Denpasar dengan berpakaian dinas PDL dan
sampai di terminal Ubung Denpasar sekira pukul 21.00 Wita.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung
makan menunggu Bus hendak pulang ke Mataram Terdakwa
mendengar percakapan 3 (tiga) orang yang duduk di samping Terdakwa
sedang berbicara masalah jual beli motor, kemudian Terdakwa bertanya
kepada salah satu orang yang sedang ngobrol tersebut setelah
berkenalan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Toni asal Jember Jatim
dengan kata-kata “motor apa itu yang mau dijual?”, lalu Sdr. Toni
menjawab “sepeda motor Vario Bang” dan Terdakwa Tanya kembali
“berapa harganya, dan apakah sepeda motor itu aman atau tidak,
kemudian ada surat-suratnya tidak ?”, lalu dijawab oleh Sdr. Toni “harga
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sesuai kondisinya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bang, sepeda motor
aman dan STNKnya hilang kemudian BPKBnya saya gadaikan”.
3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk
transportasi sehari-hari dan sangat membutuhkan kendaraan untuk
dinas sehari-hari di Mataram, dan Tersangka juga masih ada uang di
ATM BRI kiriman dari orang tuannya sisa pembayaran ULP, kemudian
Terdakwa menawar sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar
setelah terjadi kesepakatan harga kemudian
Terdakwa membayar sepeda motor tersebut secara tunai seharga
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuat bukti
pembayaran/kwitansi selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353
VK Terdakwa bawa ke Mataram NTB .
5. Bahwa benar setelah selesai transaksi kemudiansepeda motor
Honda Vario DK 5353 VK tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa
dengan dikendarai sendiri saat malam itu juga dengan menggunakan
pakaian dinas PDL , Terdakwa berangkat dari Terminal Ubung
Denpasar Bali sekira pukul 24.00 Wita dan tiba di Asrama Gebang
Mataram pukul 06.00 Wita dengan amantanpa ada hambatan,
selanjutnya sepeda motor Honda Vario DK 5353 VK tersebut Terdakwa
gunakan untuk keperluan sehari-hari dan melaksanakan dinas.
6. Bahwa benar pada tahun 20016, teman Terdakwa yang bernama
Sdr. Dedi seorang Mahasiswa IKIP asal Dompu memberitahukan
kepada Terdakwa
bahwa Sdr. Dedi mempunyai teman seorang
Defkolektor (tukang cabut kendaraan), kemudian Terdakwa diajak oleh
Sdr. Dedi berkenalan dengan teman Sdr. Dedi yang bernama Sdr.
Rosidi (Saksi-5) ,di tempat kostnya Saksi-5 di Jalan Raden Mas Panji
Anom Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
NTB, setelah berkenalan lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5
untuk mencarikan sepeda motor yang oper kredit atau sepeda motor
yang kreditnya macet.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Januari 2017 Terdakwa kenal
dengan Sdr. Andi di Mataram di tempat salah satu warung makan yang
ada di Jalan Lingkar Selatan, saat itu Terdakwa sedang makan begitu
juga Sdr.Andi, lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi dan
tujuannya Sdr. Andi ke Mataram untuk mencari bibit jagung, setelah
ngobrol-ngobrol, Sdr. Andi bertanya kepada Terdakwa dimana ada
orang yang hendak jual kendaraan yang oper kredit atau kreditnya
macet untuk digunakan oleh Sdr. Andi pribadi di kampungnya di daerah
Dompu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Andi bahwa nanti
Terdakwa akan mencarikan informasi ke teman-teman Terdakwa dan
kalau sudah ada sepeda motornya akan dikabari oleh Terdakwa,
kemudian Sdr. Andi memberikan nomor HPnya kepada Terdakwa
setelah itu Tersangka dan Sdr. Andi terpisah.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa
membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang
hanya dilengkapi STNK saja dari Saksi-5 bertempat di tempat kost
Saksi-5 Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan Dasan Cermen, Kec.
Sandubaya Kota Mataram NTB seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi asal Dompu
seharga Rp. 6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah ) lewat
paket kiriman expedisi BSA (Bali Abadi Sentosa) sebesar Rp.350.000,- (
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat
keuntungan sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah
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)selanjutnya Sdr. Andi mengambilnya sendiri di kantor Expedisi BSA
Cabang Dompu.
9. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2017 bertempat di tempat
kost Saksi-4 ( Zaenudin alias Zen ) Jalan Raden Mas Panji Anom,
Kelurahan Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB,
Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
yang hanya ada STNKnya saja dari Saksi-5 seharga Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dijual
lagi kepada Sdr. Andi asal Dompu seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta
delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya paket seharga Rp. 500.000,- (
lima ratus ribu rupiah ) lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Abadi
Sentosa) .
10. Bahwa benar proses transaksi pembayaran kedua sepeda motor
Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna hitam yang hanya
dilengkapi STNK tersebut dengan cara Terdakwa membayar langsung
dengan uang tunai kepada Saksi-5 tanpa ada saksi dan tanpa dibuatkan
kwetansi bukti pembayaran, dan uang yang digunakan untuk membayar
kedua sepeda motor tersebut yaitu uang yang ditransper oleh Sdr. Andi
melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dan karena
merasa tidak digunakan lagi kemudian Terdakwa membakar buku
rekening dan ATM Bank BNI tersebut beserta dokumen-dokumen
lainnya pada saat Terdakwa pindah ke rumah dinas yang saat ini
ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya.
11. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2017, tiba-tiba Terdakwa
ditelpon oleh seseorang yang bernama Sdr. Sumarlin dan saat itu
Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Sumarlin mengetahui nomor telpon
Terdakwa, lalu saat itu Sdr.Sumarlin minta tolong dan menanyakan
kepada Terdakwa apakah ada atau tidak orang yang hendak oper kredit
sepeda motor di Lombok atau kreditnya macet yang penting ada
STNKnya.
12. Bahwa benar satu minggu kemudian dalam bulan Juli 2017 setelah
Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Sumarlin , tiba-tiba ada telepon dari
seorang laki-laki yang mengaku bernama Dul (nama panggilan) asal
Sembalun Lotim yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda
motor Honda Vario 150 kepada Terdakwa untuk biaya isterinya
melahirkan dan sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya saja
sedangkan BPKBnya belum keluar masih di finance, setelah itu
Terdakwa dan Sdr. Dul janjian ketemu di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan
Jempong Kota Mataram, setelah ketemu kemudian Terdakwa
membayar sepeda motor Honda Vario 150 seharga Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar selanjutnyasepeda motor Honda Vario 150 tersebut
dijual lagi oleh Terdakwakepada Sdr. Sumarlin dengan cara
menghubungi Sdr. Sumarlin asal Safe Bima dan menyampaikan bahwa
ada sepeda motor Honda Vario 150 tanpa BPKB hanya ada STNKnya
saja seharga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan
proses pembayarannya yaitu melalui transper uang ke nomor rekening
Bank BNI milik Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dikirim ke
Bima lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Serntosa Abadi) yang
alamat kantornya di Kecamatan Labuapi dekat gapura perbatasan
Lombok Barat dan Kota Mataram NTB,
dari transaksi tersebut
Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus
ribu rupiah ) setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut,
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Terdakwatidak pernah lagi dihubungi dan menghubungi Sdr. Dul dan
Sdr.Sumarlin
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00
Wita, bertempat di rumah Sdr. Zaenudin (Saksi-4) di Desa Beleke
Gerung Lobar membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
nopol DR 5506 CC tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dari
Brigadir Suhendri (Saksi-6) melalui perantara Saksi-4 seharga Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tersangka
bertransaksi langsung dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Asmul
Wahid Haidan (Saksi-7) selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di
rumah dinas oleh Tersangka.
15. Bahwa benar dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor
tersebut diatas Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah ).
16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan jual beli
sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bagi kendaraan
tersebut, yaitu karena kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari
terutama untuk berdinas selama ini Terdakwa tidak mempunyai sepeda
motor selain itu harganya murah dari hasil penjualan sepeda motor
tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.
17. Bahwa benar dalam kurun waktu bulan Pebruari 2016 sampai
dengan Desember 2016 Terdakwa telah membeli sepeda motor
sebanyak 5 ( lima ) unit , 3 ( tiga ) unit telah dijual kepada orang lain
dan 2 ( dua ) unit disita untuk barang bukti perkara ini.
18. Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli dari para Saksi
adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi sehingga akan
menguntungkan bagi pemiliknya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“membeli, menjual sesuatu benda”, telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketigayaitu: “yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitudelik dolus
(kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, dan delik
culpa(kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus
diduga”, yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya
ancaman pidananya sama.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya
harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal
tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah
bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut
tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual
beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut
diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana
kejahatan).
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- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, telah mengetahui atau setidak-tidaknya telah menduga
bahwa barang yang dijual atau digadaikannya tersebut adalah diperoleh
dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual atau
menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari
penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas
perbuatannya tersebut.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi
di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2016 Terdakwa membeli
sepeda motor Vario DK 5353 VK kepada Sdr. Toni dengan harga Rp.
2.500.000,- ( dua juta lima ratus rupiah ) tanpa STNK dan BPKBuntuk
dipakai sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa
membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang
hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dari Saksi-5( Sdr. Rosidi )
bertempat di tempat kost Saksi-5 Jalan Raden Mas Panji Anom,
Kelurahan Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB
seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sepeda motor tersebut
dijual kepada Sdr. Andi asal Dompu seharga Rp. 6.800.000,- ( enam
juta delapan ratus ribu rupiah ) lewat paket kiriman expedisi BSA (Bali
Abadi Sentosa) sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (
empat ratus lima puluh ribu rupiah ) selanjutnya Sdr. Andi
mengambilnya sendiri di kantor Expedisi BSA Cabang Dompu.
3. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2017 bertempat di tempat
kost Saksi-4 ( Zaenudin alias Zen ) Jalan Raden Mas Panji Anom,
Kelurahan Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB,
Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
yang hanya ada STNKnya saja dari Saksi-5 seharga Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dijual
lagi kepada Sdr. Andi asal Dompu seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta
delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya paket seharga Rp. 500.000,- (
lima ratus ribu rupiah ) lewat paket kiriman Expedisi BSA (Bali Abadi
Sentosa) , keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- ( delapan
ratus ribu rupiah ).
4. Bahwa benar proses transaksi pembayaran kedua sepeda motor
Honda Vario warna putih dan Honda Beat warna hitam yang hanya
dilengkapi STNK tersebut dengan cara Terdakwa membayar langsung
dengan uang tunai kepada Saksi-5 tanpa ada saksi dan tanpa dibuatkan
kwetansi bukti pembayaran, dan uang yang digunakan untuk membayar
kedua sepeda motor tersebut yaitu uang yang ditransper oleh Sdr. Andi
5. Bahwa benar satu minggu kemudian dalam bulan Juli 2017
Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Sumarlin , tiba-tiba ada telepon dari
seorang laki-laki yang mengaku bernama Dul (nama panggilan) asal
Sembalun Lotim yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda
motor Honda Vario 150 kepada Terdakwa untuk biaya isterinya
melahirkan dan sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya saja
sedangkan BPKBnya belum keluar masih di finance, setelah itu
Terdakwa dan Sdr. Dul janjian ketemu di Jalan Raya Lingkar, Kelurahan
Jempong Kota Mataram, setelah ketemu kemudian Terdakwa
membayar sepeda motor Honda Vario 150 seharga Rp. 6.500.000,Hal 29 dari 34 Halaman Put No: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2018

(enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada Sdr Sumarlin
seharga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
dari
transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.
400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) .
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2017, sekira pukul 17.00
Wita, bertempat di rumah Sdr. Zaenudin (Saksi-4) di Desa Beleke
Gerung Lobar membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
nopol DR 5506 CC tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dari
Brigadir Suhendri (Saksi-6) melalui perantara Saksi-4 seharga Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa
bertransaksi langsung dengan teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Asmul
Wahid Haidan (Saksi-7) selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di
rumah dinas oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor
tersebut diatas Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah ).
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan jual beli
sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bagi kendaraan
tersebut, yaitu karena kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari
terutama untuk berdinas selama ini Terdakwa tidak mempunyai sepeda
motor selain itu
harganya murah kemudian Terdakwa menjualnya
kepada orang lain dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa
mendapatkan keuntungan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
9. Bahwa benar seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa pembelian
sepeda motor dengan harga murah dibawah standart tanpa surat-surat
yang lengkap perlu diwaspadai dan dicurigai karena melanggar aturan
hukum, yang semestinya Terdakwa patut menduga kalau sepeda motor
tersebut bermasalah atau merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi
Terdakwa tetap membelinya bahkan sampai berulang kali, karena
Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara
menjual .
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga
“yang sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah
terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa membeli,menjual sesuatu benda, yang sepatutnya harus
diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang

Menimbang

:

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

:

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

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak
pidana dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara
mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan juga tanpa
menghiraukan apakah barang tersebut adalah barang yang asal usul
kepemilikannya jelas ataupun tidak.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana
adalah karena Terdakwa lebih mengutama kan kepentingan pribadinya
dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. sebagai prajurit TNI ,
seharusnya Terdakwa tidak ceroboh dan bersifat tidakmau tahu
terhadap suatu barang yang akan dibelinya dari orang lain yang kurang
jelas kepemilikannya namun karena harga yang murah dibawah
standar dan ingin mendapatkan keuntungan materi dengan cara yang
mudah, Terdakwa dengan cara tetap melanggar aturan hukum.
3. Hal – hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana
karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk transportasi
sehari-hari dan keperluan dinas sehingga saat mendengar ada orang
yang menjual sepeda motor dengan harga murah Terdakwa ingin
membelinya tanpa memikirkan akibat dan kelengkapan surat-surat yang
dibutuhkan seseorang yang membeli sepeda motor. Namun karena
sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kredit macet/ tarikan bukan
barang curian dan yangmenjual mengatakan amankarena surat2nya
masih di finance dan hanya ada STNK nya saja Terdakwa menganggap
sepeda motor tersebut tidak bermasalah kemudian Terdakwa juga
menjual kepada orang lain dengan keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (
empat ratus ribu ) s/d Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).
4.Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain terutama dari
pihak finance.

Menimbang :

Menimbang

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
:

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa
dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan
pidananya yaitu :
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Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina.
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.
- PerbuatanTerdakwa merugikan orang lain yaitu lembaga Finance.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara KDRT.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , Majelis Hakim akan
memberikan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa dengan
pertimbangan sebagai berikut :
-Terdakwa awalnya tertarik membeli sepeda motor dengan harga murah
karena Terdakwa tidak mempunyai cukup uang membeli sepeda motor
sebab gaji Terdakwa dikesatuan habis digunakan untuk membayar
hutang di BRI dan koperasi hingga gaji Terdakwa tinggal Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah )sedangkan untuk keperluan sehari-hari
dan mendukung pelaksanaan dinas Terdakwa tidak mempunyai sepeda
motor .
- Untuk menambah penghasilan sehari-hari kemudian Terdakwa mulai
membeli sepeda motor kredit macet dengan harga murah/ dibawah
standart sebanyak 5 ( lima ) unit sepeda motor 3 ( tiga ) unit hanya
dilengkapi STNK dan BPKB masih di Dealer dan 2 (dua ) unit tanpa
dilengkapi surat-surat ( dijadikan barang bukti perkara ini ) dari
pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa telah menjual 3 ( tiga ) unit
sepeda motor danmendapatkan keuntungan sekitar Rp. 400.000,00 (
empat ratus ribu rupiah ) s/d 600.000,00( enam ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin mengabdikan diri kepada
Negara dan bertugas dengan baik disatuan, serta mentaati peraturan
yang ditetapkan. Meskipun Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam
perkara KDRT namun sekarang keluarga Terdakwa dan Saksi-1( Sdr.
Kuratul Aini ) sebagai isteri sudah rukun kembali dan harmonis hal ini
diungkapkan oleh Saksi-1 dipersidangan dan Saksi-1 mohon supaya
Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman sehingga dapat
membimbing dan mengawasi anaknya yang baru berumur 5 ( lima )
tahun.

Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang
diseimbangkan dengan kepentingan dinas militer, Majelis Hakim
berpendapat lamanya pidana yang dituntut oleh Oditur Militer untuk
dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi untuk memberikan
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kesempatan kepada Terdakwa agar segera berdinas
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

kembali

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa barang-barang :
-

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan
plat nomor DK 5253 VK.

-

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan
plat nomor DR 5506 CC.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang dari hasil
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang , oleh karena perlu
ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
Mengingat

:

Pasal 480 ke-1 KUHP, jo pasal 190 Undang-undang Republik
Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AKBAR, Pratu NRP.31071463790287,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
“Penadahan”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
-

4.

Pidana penjara selama 5 ( lima) bulan .

Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
-

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan plat nomor DK
5253 VK.

-

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor DR
5506 CC.
Dikembalikan kepada pemiliknya.

5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu
lima ratus rupiah ).
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 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.522940 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 Dewa Putu Martin, S.H. Mayor Chk NRP
2910046530370, Panitera Teddy Septiana, S.H. Kapten ChkNRP 21960348270973serta
dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769
Hakim AnggotaI

Hakim AnggotaII

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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