PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 15-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
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Iik Sugiarto.
Praka / 31050788890783.
Cuk II Regu II Ton Ban Kompi Senapan C.
Yonif 742/Swy.
Lumajang, 22 Juli 1983.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kipan C Yonif 742/Swy NTB.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Danyonif 742/SWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 03 / ll / 2018 tanggal 27 Pebruari
2018.
2.
Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 berdasarkan
Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 06 / III / 2018 tanggal 16
Maret 2018.
3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2018 sampai
dengan tanggal 16 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/05/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
4.
Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 berdasarkan penetapan
Penahanan Nomor: TAP/06/PM.III-14/AD/V/2018

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut diatas:

Membaca

:
Berita Acara Pemeriksaan dari Danpom IX/2 Mataram Nomor :
BP-04/A-04/lll/2018 tanggal 7 Maret 2018.

Memperhatikan

:1.
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira
Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor : Sdak / 15 / IV / 2018 tanggal 12 April 2018.
3.

Surat Penetapan dari :

a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor: TAPKIM/ 16 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 17 April
2018.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: TAPSID/
15 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 18 April 2018.
c.
Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:
TAPTERA/15/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

:1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 /
IV / 2018 tanggal 12 April 2018, di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

:1.
Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
a.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam masa damai”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
b.
Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
c.
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
d.

Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :
2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kompi C Yonif 742/SWY
dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa
bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman dan
kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap dapat mengabdi di
lingkungan TNI AD.
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak / 15 / IV / 2018 tanggal 12 April
2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal delapan bulan Januari
tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima
bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu delapan belas di Yonif 742/SWY Mataram NTB,
atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah
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Hukum Pengadilan Militer lll-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :
“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga
puluh hari”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Secata Rindam V/Brawijaya
Magetan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Prada NRP 31050788890783 selanjutnya mengikuti pendidikan
kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Magetan selama 3
(tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW Singaraja
selanjutnya dipindahkan ke Yonif 742/SWY, setelah beberapa kali
mengalami mutasi pada tahun 2016 Terdakwa di pindahkan kembali ke
Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sampai dengan terjadinya perkara ini
berpangkat Praka.
2.
Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa tidak
melaksanakan apel pagi di Kompi Senapan C Yonif 742/SWY tanpa ada
keterangan atau tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang
berwenang.
3.
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin,
kegiatannya bekerja sebagai pengamanan di tempat penampungan ikan
di Desa Genteng Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang
keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan dari pihak
Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa
antara lain dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa serta
mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasirian Kec.Pasirian
Kab.Lumajang Jawa Timur namun Terdakwa tidak ditemukan.
4.
Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
karena terbebani hutang dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif
742/SWY pada tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 20.45 Wita atas
kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri.
5.
Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25
Pebruari 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara
berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.
6.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari
Kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan
damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang
disiagakan untuk tugas operasi militer.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo
ayat (2) KUHPM.
Menimbang

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

:
Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi
Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang

:
Bahwa atas Dakwaan
keberatan/Eksepsi.

Menimbang

Oditur Terdakwa

tidak

mengajukan

:
Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan
yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang
sama sedang melaksanakan tugas yang lain, Sesuai surat Danyonif
742/SWY Nomor: B/392/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal
Pemberitahuan tidak Dapat Menghadap Persidangan pengadilan Militer,
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997
dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah
dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yang
pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ali Murtono.
Lettu Inf / 21960048950275
Danki C Yonif 742/SWY.
Yonif 742/SWY.
Jawa Timur, 18 Pebruari 1975.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Gebang, Yonif 742/SWY Kec.Cakra
Negara Kota Mataram, Provinsi NTB .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat
Saksi menjabat sebagai Danki C Yonif 742/SWY dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul
07.00 Wita Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kompi Senapan C
tanpa adanya keterangan selanjutnya Saksi memerintahkan salah satu
anggota piket Kompi untuk melakukan pencarian, pertama di Barak
Remaja Kompi Senapan namun tidak diketemukan selanjutnya Saksi
memerintahkan kembali anggota piket untuk mencari informasi tentang
keberadaan Terdakwa namun kembali tidak ditemukan kemudian Saksi
melaporkan hal tersebut ke Staf Intel untuk ditindak lanjuti pencarian
Terdakwa.
3.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif
742/SWY tanpa ijin, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian
yaitu pertama di Wilayah Mataram kemudian dan Staf Intel Bataliyon
mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Lumajang Jawa Timur
dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun
Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari Satuan mengeluarkan Daftar
Pencarian Orang (DPO) selanjutnya pada hari Senin tanggal 26
Pebruari 2018 sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa datang ke Mako Yonif
742/SWY untuk menyerahkan diri.
4.
Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena
masalah ekonomi, dimana Terdakwa memiliki pinjaman Bank BRI untuk
biaya membangun rumah orang tua yang sampai sekarang belum lunas
serta ada peminjaman uang di Koperasi Yonif 742/SWY.
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5.
Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang
Terdakwa di BRI maupun Kopersi Yonif 742/SWY.
6.
bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
Terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum.
7.
Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat kasus
hukum dalam masalah Asusila sampai berkasnya ke Pengadilan Militer
Denpasar namun Saksi tidak mengetahui berapa vonis yang dijatuhkan
serta tempat Terdakwa menjalani tahanan.
8.
Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah dari atasannya tidak membawa barang-barang inventaris kantor
serta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut dalam keadaan
damai dan tidak ada perang.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi- 2 :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bangun Catur Nuswantoro.
Serka/21040158190384.
Dansi Intel Kima Yonif 742/SWY.
Yonif 742/SWY.
Sidoarjo, 25 Maret 1984.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kima Yonif 742/SWY .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 di Yonif
742/SWY sebatas rekan dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul
07.00 Wita Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian piket
melaporkan hal tersebut kepad Danki C yang bernama Lettu Inf Murtono
kemudian Danki C memerintakan Piket Kompi C Yonif 742/SWY
melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang sering
didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga
dibuatkan laporan ke Komando atas bahwa Terdakwa telah
meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan.
3.
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah
dari atasannya sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 25 Pebruari
2018 atau selama 49 (empat puluh sembulan) hari. Pada hari Senin
tanggal 26 Pebruari 2018 sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa
menyerahkan diri ke Mako Yonif 742/SWY.
4.
Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari di Rumah
Tahanan Militer (RTM) Surabaya Jawa Timur karena kasus tindak
pidana Asusila.
5.
Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan belum
berkeluarga karena Terdakwa belum pernah mengajukan nikah secara
dinas.
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6.
Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari
Komandan Satuan dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 25
Pebruari 2018 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun
menelpon Satuan serta Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa ijin
yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan damai dan tidak dalam
tugas oprasi Militer serta Terdakwa tidak membawa barang-barang
inventaris Satuan.
7.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
yang sah dari atasan, Kesatuan Yonif 742/SWY berupaya melakukan
pencariaan dengan membuat laporan ke Komando atas, membuat
Daftar Pencarian Orang (DPO) berkoordinasi dengan aparat terkait dan
melakukan pencarian ke alamat Terdakwa di Desa Pasirian Kabupaten
Lumajang Jawa Timur.
8.
Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa meninggalkan
kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan adalah tindakan yang tidak
pantas dilakukan oleh prajurit TNI dan Saksi berharap agar perkaranya
diproses sesuai prosesdur hukum yang berlaku agar tidak ditiru oleh
anggota lain.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

:
Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Secata Rindam V/Brawijaya
Magetan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Prada NRP 31050788890783 selanjutnya mengikuti pendidikan
kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo
selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja selanjutnya dipindahkan ke Yonif 742/SWY, setelah beberapa
kali mengalami mutasi pada tahun 2016 Terdakwa di pindahkan kembali
ke Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sampai dengan terjadinya perkara
ini berpangkat Praka.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 Pk. 19.00
WITA Terdakwa ke Terminal Bertais kota Mataram, dengan membawa
semua surat-surat/dokumen-dokumen penting dan barang-barang
pribadi lainnya, kemudian Terdakwa memesan tiket Bus Titian Mas ke
arah Jawa untuk
pemberangkatan hari itu, namun ternyata
pemberangkatan diundur menjadi hari Senin Pk. 12.00 WITA.
Selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan, dan Pk. 21.00 WITA
mengikuti Apel malam.
3.
Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa tidak
mengikuti kegiatan apel pagi di satuan, Terdakwa ijin ke piket dengan
alasan sakit. Pada Pk. 07.30 WITA Terdakwa keluar kesatuan dengan
alasan memperbaiki motor yang rusak, namun sebenarnya Terdakwa
menuju ke Terminal Bertais kota Mataram dan naik Bus ke jurusan
Probolinggo. Bus berangkat dari Mataram PK. 12.00 WITA dan sampai
di Probolinggo keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari
2018 sekira Pk. 10.00 WIB.
4.
Bahwa setelah sampai di Probrolingga, selanjutnya Terdakwa
istirahat di rumah saudara dan sore harinya Terdakwa menuju ke rumah
orang tua Terdakwa di Desa Pasirian Kec.Pasirian Kab.Lumajang Jawa
Timur dengan menggunakan kendaraan Bus yang perjalanannya
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ditempuh dalam waktu 2(dua) jam. Terdakwa tinggal di rumah orang tua
Terdakwa selama 3 (tiga) hari, saat di rumah orang tua Terdakwa tidak
menyampaikan kepada orang tuanya bahwa status Terdakwa melarikan
diri dari satuan.
5.
Bahwa setelah berada 3 (tiga) hari dirumah selanjutnya
Terdakwa menuju ke Banyuwangi mencari teman SMA Terdakwa yang
bekerja di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tepatnya di Desa Genteng
Kec. Sukorejo Kab.Banyuwangi Jawa Timur dan menceritakan bahwa
Terdakwa telah keluar dari TNI serta minta tolong dicarikan kerja, 5
(lima) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai
security/tenaga pengamanan di Tempat Pelelangan Ikan dengan gaji
per bulan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
6.
Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin
adalah karena masalah ekonomi, Terdakwa terlilit banyak hutang baik di
BRI maupun di Koperasi Yonif 742/SWY. Hutang Terdakwa di BRI
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Koperasi
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk
merenovasi rumah orang tua di Lumajang, sehingga tiap bulan sisa
uang gaji tinggal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang remun Rp.
1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sisa uang tersebut selain
untuk biaya hidup sehari-hari, Terdakwa gunakan untuk bermain judi
online. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa selalu
kekurangan uang.
7.
Bahwa setelah sebulan lebih Terdakwa bekerja sebagai tenaga
pengamanan di tempat pelelangan ikan, Terdakwa berniat kembali ke
kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI dan ingat
pengorbanan orang tua Terdakwa yang telah mengusahakan agar
Terdakwa menjadi Tentara.
8.
Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa menyerahkan
diri ke kesatuan, tiba di kesatuan PK. 20.45 WITA, Terdakwa lapor ke
piket, selanjutnya ke kantor Dansi Intel Kima Yonif 742/SWY dan
bertemu Serka Bangun Nuswantoro.
9.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa
tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon ataupun surat
dan Terdakwa pernah dihubungi oleh Komandan Kompi Senapan C
Yonif 742/SWY namun telpon tidak diangkat oleh Terdakwa.
10.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin,
Negara tidak sedang keadaan perang dan Terdakwa serta kesatuan
Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam suatu tugas operasi
milter.
11.
Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak
membawa barang-barang inventaris kesatuan.
12.
Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa di kesatuan antara lain
melaksanakan apel, latihan, korve, jaga dan tugas-tugas pengamanan
sesuai perintah.
13.
Bahwa Terdakwa mengetahui seorang tentara yang akan
meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan yang harus
dilaksanakan yaitu harus mendapatkan ijin dari komandan kesatuan
atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya.
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14.
Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana
selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar
dalam perkara asusila dengan putusan Nomor: 06-K/PM.III14/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016, dan Terdakwa telah melaksanakan
hukuman di Masmil Surabaya.
15.
Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa
pernah melaksanakan tugas operasi Militer Pamtas RI-RDTL dan
mendapatkan penghargaan dari Negara yaitu Dharma Nusa .
16.
Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang
dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Menimbang

:
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di
persidangan ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kompi C Yonif
742/SWY dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari
2018.
Yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 8 januari 2018
sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 absensi Terdakwa Praka Iik
Sugiarto dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah
diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian
dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga
oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa suratsurat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Secata Rindam V/Brawijaya
Magetan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Prada NRP 31050788890783 selanjutnya mengikuti pendidikan
kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo
selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja selanjutnya dipindahkan ke Yonif 742/SWY, setelah beberapa
kali mengalami mutasi pada tahun 2016 Terdakwa di pindahkan kembali
ke Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sampai dengan terjadinya perkara
ini berpangkat Praka.
2.
Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 Pk.
19.00 WITA Terdakwa ke Terminal Bertais kota Mataram, dengan
membawa semua surat-surat/dokumen-dokumen penting dan barangbarang pribadi lainnya, kemudian Terdakwa memesan tiket Bus Titian
Mas ke arah Probolinggo Jawa Timur untuk pemberangkatan hari itu,
namun ternyata pemberangkatan diundur menjadi hari Senin Pk. 12.00
WITA. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan, dan Pk. 21.00
WITA mengikuti Apel malam.
3.
Bahwa benar
pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018
Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi di satuan, Terdakwa ijin ke
piket dengan alasan sakit. Pada Pk. 07.30 WITA Terdakwa keluar
kesatuan dengan alasan memperbaiki motor yang rusak, namun
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sebenarnya Terdakwa menuju ke Terminal Bertais kota Mataram dan
naik Bus ke jurusan Probolinggo. Bus berangkat dari Mataram PK.
12.00 WITA dan sampai di Probolinggo keesokan harinya pada hari
Selasa, tanggal 9 Januari 2018 sekira Pk. 10.00 WIB.
4.
Bahwa benar setelah sampai di Probrolingga, selanjutnya
Terdakwa istirahat di rumah saudara dan sore harinya Terdakwa
menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pasirian Kec.Pasirian
Kab.Lumajang Jawa Timur dengan menggunakan kendaraan Bus yang
perjalanannya ditempuh dalam waktu 2(dua) jam. Terdakwa tinggal di
rumah orang tua Terdakwa selama 3 (tiga) hari, saat di rumah orang tua
Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang tuanya bahwa pada saat
itu status Terdakwa melarikan diri dari satuan.
5.
Bahwa benar setelah berada 3 (tiga) hari dirumah selanjutnya
Terdakwa pergi menuju Banyuwangi mencari teman SMA Terdakwa
yang bekerja di TPI (Tempat PelelanganIkan) tepatnya di Desa Genteng
Kec.Sukorejo kab.Banyuwangi Jawa Timur dan menceritakan bahwa
Terdakwa telah keluar dari TNI serta minta tolong dicarikan kerja, 5
(lima) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai
security/tenaga pengamanan di Tempat Pelelangan Ikan dengan gaji
per bulan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
6.
Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa
ijin adalah karena masalah ekonomi, Terdakwa terlilit banyak hutang
baik di BRI maupun di Koperasi Yonif 742/SWY. Hutang Terdakwa di
BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Koperasi
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk
merenovasi rumah orang tua di Lumajang, sehingga tiap bulan sisa
uang gaji tinggal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang remun Rp.
1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sisa uang tersebut selain
untuk biaya hidup sehari-hari, juga Terdakwa gunakan untuk bermain
judi online. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa selalu
kekurangan uang.
7.
Bahwa benar setelah sebulan lebih Terdakwa bekerja sebagai
tenaga pengamanan di tempat pelelangan ikan, Terdakwa berniat
kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI dan
ingat pengorbanan orang tua Terdakwa yang telah mengusahakan agar
Terdakwa menjadi Tentara.
8.
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif
742/SWY tanpa ijin, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian
yaitu pertama di Wilayah Mataram kemudian dan Staf Intel Bataliyon
mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Lumajang Jawa Timur
dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun
Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari Satuan mengeluarkan Daftar
Pencarian Orang (DPO).
9.
Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa
menyerahkan diri ke kesatuan dan tiba di kesatuan PK. 20.45 WITA,
Terdakwa melapor ke piket, selanjutnya Terdakwa ke kantor Dansi Intel
kima Yonif 742/SWY dan bertemu Serka Bangun Nuswantoro.
10.
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari
Komandan Satuan selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara
berturut-turut.
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11.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan,
Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon
ataupun surat dan Terdakwa pernah dihubungi oleh Komandan Kompi
Senapan C Yonif 742/SWY namun tidak diangkat oleh Terdakwa.

12.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa
ijin, Negara tidak sedang keadaan perang dan Terdakwa serta kesatuan
Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam suatu tugas operasi
militer serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris
kesatuan.
13.
Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana
selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar
dalam perkara asusila dengan putusan Nomor: 06-K/PM.III14/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016, dan Terdakwa telah melaksanakan
hukuman di Masmil Surabaya.
14.
Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa
pernah melaksanakan tugas operasi Militer Pamtas RI-RDTL dan
mendapatkan penghargaan dari Negara yaitu Dharma Nusa .
15
Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang
dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Menimbang

:
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana
akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai
pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer
dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal
yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Menimbang

Militer.
Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Dalam waktu damai.
Lebih lama dari tiga puluh hari.

:
Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu
menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan
menyatakan pendapat sebagai berikut :
Unsur Kesatu : “ Militer ”.
Bahwa “Militer” dapat diartikan sebagai “Prajurit”. Pasal 1
angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer menyatakan “Prajurit” adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan
menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan perperan serta
dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.
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Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1
KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada
Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45
huruf a KUHPM adalah :
a.
b.
c.
d.

Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk
dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk
dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk
dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil
menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan
pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Secata Rindam V/Brawijaya
Magetan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Prada NRP 31050788890783 selanjutnya mengikuti pendidikan
kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo
selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja selanjutnya dipindahkan ke Yonif 742/SWY, setelah beberapa
kali mengalami mutasi pada tahun 2016 Terdakwa di pindahkan kembali
ke Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sampai dengan terjadinya perkara
ini berpangkat Praka.
2
Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri
ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai
Prajurit TNI dengan pangkat Praka dan terhadap Terdakwa berlaku
Hukum Militer.
3.
Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, hal tersebut
dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan
keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena
penyakit.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu “Militer” telah terpenuhi.
Unsur kedua

Menimbang

: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

:
Bahwa mengenai unsur ”Yang karena salahnya atau dengan
segaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga
Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di
dalam persidangan.
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Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan
bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van
Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja”
atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi
terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki
dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
Yang dimaksud dengan “melakukan ketidak hadiran” adalah
Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan,
menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan
baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.
Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau
tidak beradaannya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut
(Kesatuannya)
itu
tanpa
sepengetahuan
atau
seijin
Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang
bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur
perijinan yang berlaku di Kesatuannya.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 Pk.
19.00 WITA Terdakwa ke Terminal Bertais kota Mataram, dengan
membawa semua surat-surat/dokumen-dokumen penting dan barangbarang pribadi lainnya, kemudian Terdakwa memesan tiket Bus Titian
Mas ke arah Probolinggo Jawa Timur untuk pemberangkatan hari itu,
namun ternyata pemberangkatan diundur menjadi hari Senin Pk. 12.00
WITA. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan, dan Pk. 21.00
WITA mengikuti Apel malam.
2.
Bahwa benar
pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018
Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi di satuan, Terdakwa ijin ke
piket dengan alasan sakit. Pada Pk. 07.30 WITA Terdakwa keluar
kesatuan dengan alasan memperbaiki motor yang rusak, namun
sebenarnya Terdakwa menuju ke Terminal Bertais kota Mataram dan
naik Bus ke jurusan Probolinggo. Bus berangkat dari Mataram PK.
12.00 WITA dan sampai di Probolinggo keesokan harinya pada hari
Selasa, tanggal 9 Januari 2018 sekira Pk. 10.00 WIB.
3.
Bahwa benar setelah sampai di Probrolingg0, selanjutnya
Terdakwa istirahat di rumah saudara dan sore harinya Terdakwa
menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pasirian Kec.Pasirian
Kab.Lumajang Jawa Timur dengan menggunakan kendaraan Bus yang
perjalanannya ditempuh dalam waktu 2(dua) jam. Terdakwa tinggal di
rumah orang tua Terdakwa selama 3 (tiga) hari, saat di rumah orang tua
Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang tuanya bahwa pada saat
itu status Terdakwa melarikan diri dari satuan.
4.
Bahwa benar setelah berada 3 (tiga) hari dirumah selanjutnya
Terdakwa pergi menuju Banyuwangi mencari teman SMA Terdakwa
yang bekerja di TPI (Tempat PelelanganIkan) tepatnya di Desa Genteng
Kec.Sukorejo kab.Banyuwangi Jawa Timur dan menceritakan bahwa
Terdakwa telah keluar dari TNI serta minta tolong dicarikan kerja, 5
(lima) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai
security/tenaga pengamanan di Tempat Pelelangan Ikan dengan gaji
per bulan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
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5.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan,
Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon
ataupun surat dan Terdakwa pernah dihubungi oleh Komandan Kompi
Senapan C Yonif 742/SWY namun tidak diangkat oleh Terdakwa.
6.
Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa
ijin adalah karena masalah ekonomi, Terdakwa terlilit banyak hutang
baik di BRI maupun di Koperasi Yonif 742/SWY. Hutang Terdakwa di
BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Koperasi
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk
merenovasi rumah orang tua di Lumajang, sehingga tiap bulan sisa
uang gaji tinggal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang remun Rp.
1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sisa uang tersebut selain
untuk biaya hidup sehari-hari, juga Terdakwa gunakan untuk bermain
judi online. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa selalu
kekurangan uang.
7.
Bahwa benar setelah sebulan lebih Terdakwa bekerja sebagai
tenaga pengamanan di tempat pelelangan ikan, Terdakwa berniat
kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI dan
ingat pengorbanan orang tua Terdakwa yang telah mengusahakan agar
Terdakwa menjadi Tentara.
8.
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif
742/SWY tanpa ijin, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian
yaitu pertama di Wilayah Mataram kemudian dan Staf Intel Bataliyon
mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Lumajang Jawa Timur
dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun
Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari Satuan mengeluarkan Daftar
Pencarian Orang (DPO).
9.
Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa
menyerahkan diri ke kesatuan dan tiba di kesatuan PK. 20.45 WITA,
Terdakwa melapor ke piket, selanjutnya Terdakwa ke kantor Dansi Intel
Kima Yonif 742/SWY dan bertemu Serka Bangun Nuswantoro.
10.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur
perizinan di kesatuan apabila akan meninggalkan kesatuan, yaitu
dengan cara Terdakwa menyampaikan permohonan izin kepada
komandan satuan atau pejabat yang berwenang. Walaupun Terdakwa
telah mengetahui tentang prosedur perijinan di kesatuan Terdakwa,
namun Terdakwa mengabaikan ketentuan tersebut, sehingga sejak
tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018 Terdakwa
meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya.
Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan
kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin”, telah terpenuhi.
Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”.
Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ”Dalam waktu damai” tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si
pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut
Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan
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oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa/si pelaku
tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas
Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat
Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan
satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan
Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa
maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas Operasi Militer.
Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.
Unsur keempat : “Lebih Lama dari tiga puluh hari ”.
Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ”Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa unsur ini merupakan penentuan/batasan jangka waktu
ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu
yang ditentukan yaitu tiga puluh hari secara berturut-turut.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
Keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 8 Januari 2018
sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018 atau selama 49 (empat puluh
sembilan) hari secara berturut-turut.
Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah
terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat
(1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri
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Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus
dipidana.
Menimbang

:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai
berikut :
1.
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan
tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya
merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan
tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2.
Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut
menunjukan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit,
oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian
hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang
demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas
agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan
ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan
nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan
lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 742/SWY serta berpengaruh
dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak
terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang
seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja
bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung
menghambat tugas pokok Satuan.
4.
Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak
pidana ini, adalah Terdakwa memiliki permasalahan hutang dan
keadaan ekonomi yang sangat sulit yang disebabkan adanya beban
hutang di BRI dan Koperasi Yonif 742/SWY untuk biaya merenovasi
rumah orang tua Terdakwa serta Terdakwa sejak tahun 2016 terlibat
dalam judi online.

Menimbang

:
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan
Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Oleh karena itu sebelum Mejelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
1.Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
2.Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi dan akan memperbaiki diri.
3.Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri, tidak dengan
cara ditangkap.
Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota
yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan
disiplin prajurit.
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3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah
Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4.
Sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama
5(lima) bulan karena perkara asusila.
Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan,
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

:
Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya.

Menimbang

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

Menimbang

:

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

2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kompi C Yonif
742/SWY dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan
Pebruari 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti
ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu
dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), jo
ayat (3), jo Ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan
MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu IIK SUGIARTO,
PRAKA NRP 31050788890783, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara
selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepadanya.
3.

Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kompi C Yonif
742/SWY dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari
2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
5.

sebesar

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai
Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP
11980035580769 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 dan Panitera Pengganti TEDDY
SEPTIANA,S.H KAPTEN CHK NRP 21960348270973 dihadapan umum dan dihadiri oleh
Terdakwa.

HAKIM KETUA
CAP/TTD
SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

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

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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