PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor :07-K / PM.III-14 / AD /II/ 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
:

Bakar.
Serda / 31940663571275.
Babinsa Koramil 1615-07/Sakra.
Kodim 1615/Lombok Timur.
Lombok Timur, 31 Desember 1975.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dusun Gerepek, Desa Borok Toyang, Kec. Sakra Barat, Kab.
Lombok Timur, Provinsi NTB.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Dandim 1615/Lotim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 05 / X / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2017
sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 42 / XI / 2017 tanggal 9 Nopember 2017.
b.
Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku Papera
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2017 sampai
dengan tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 44 / XII / 2017 tanggal 8 Desember 2017.
c.
Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku Papera
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan
tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep / 45 / XII / 2017 tanggal 27 Desember 2017.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai
dengan tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III14/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2Mataram Nomor: BP-17/A-13/XI/2017
tanggal 18Nopember 2017 atas nama Serda Bakar NRP
31940663571275.
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Memperhatikan : 1.
Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor:
Kep/46/XII/2017 tanggal 29 Desember 2018 tentang Penyerahan
Perkara;
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/05/I/2018 tanggal 24 Januari 2018;
3.
Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/08/PM.III14/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim;
4.
Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil III-14 DenpasarNomor:
Tapsid/07/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Hari
Sidang;
5.
Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6.
Mendengar

untuk

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor:Sdak/05/I/2018tanggal 24 Januari2018, didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1.
Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara selama ….(………….) bulan, dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
d.

Memohon agar barang bukti berupa :
-

Barang-barang:
1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol
DR 3677 LS.
2) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna gold.
3) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 AC warna
putih.
4) 1 (satu) buah Handphone Merk Tab 3 warna putih.
5) 1 (satu) buah Handphone Merk Times warna merah.

2.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa
merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum
yang seringan-ringannya.
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Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi
sendiri perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14 Denpasar Nomor: Sdak/05/I/2018tanggal 24 Januari 2018,
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Empat belas bulan Oktober tahun
2000 Tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun
2000 Tujuh belas di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya Lombok Tengah, NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1994, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Tabanan,
setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di Batalyon
Infantri 741 Kompi C Negara, Kab. Jembrana sampai tahun 2003
kemudian dipindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana Tabanan,
selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem
162/Wira Bhkati selama 2 (dua) bulan kemudian dipindah tugaskan ke
Kodim 1615/Lotim selanjutnya berdinas di Koramil 1615-07/Sakra
sampai dengan pangkat Serda NRP 31940663571275.
b.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul
08.00 Wita Terdakwa pergi mengantar istri Terdakwa untuk berobat ke
Kebidanan Polindes dengan berboncengan menggunakan sepeda
motor. Setelah selesai berobat, Terdakwa mengantar istrinya pulang ke
rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Sakra Lombok Timur.
Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa dengan memakai
pakaian baju kemeja batik dan kain sarung serta memakai topi hitam,
pergi seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol DR 3677 LS ke arah Jalan Raya Keruak Lombok Timur menuju
ke Jalan Raya Praya Lombok Tengah, NTB. Sesampainya Terdakwa di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, kemudian Terdakwa
berbelok ke arah kanan masuk ke Jalan Dusun Paok Tawah, Desa
Bunut Baok, Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB yaitu kurang lebih
berjarak 2 (dua) km dari RSUD Praya. Kemudian sekira pukul 13.30
Wita Terdakwa melintas di depan kios milik Sdri. Safinah alias Inaq
Rohim (Saksi-1) di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya Lombok Tengah, NTB. Pada saat itu Terdakwa melihat Sdr.
Muhammad Iman Maulana (Saksi-6) sedang duduk di depan kios milik
Saksi-1 sambil Saksi-6 asik bermain Handphone merk Asus warna Gold
yang merupakan milik Saksi-1, sedangkan Saksi-1 sedang tidur di dekat
Saksi-6. Melihat keadaan tersebut, kemudian muncul keinginan
Terdakwa untuk mengambil Handphone Merk Asus warna Gold yang
sedang digunakan oleh Saksi-6 tersebut. Selanjutnya Terdakwa
mengamati kondisi di sekitar kios Saksi-1 dengan cara Terdakwa yang
masih mengendarai sepeda motornya tersebut melintas secara bolak
balik di depan kios Saksi-1 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
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c.
Bahwa setelah merasa keadaan di sekitar kios milik Saksi-1
tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS yang dikendarainya di pinggir jalan
tepatnya di depan kios Saksi-1, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-6
kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Asus warna
Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6. Setelah Terdakwa berhasil
mengambil Handphone Merk Asus warna Gold tersebut, selanjutnya
Terdakwa bergegas pergi meninggalkan kios Saksi-1 dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS menuju ke arah barat. Selanjutnya Saksi-6 berteriak membangunkan
Saksi-1 dengan mengatakan : “Papuk…Papuk Hpnya dijambret orang”.
Mendengar perkataan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 langsung kaget dan
bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-1 berdiri dan berteriak :
Maling,..jambret…Maling…jambret” sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke
arah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke
arah barat.
d.
Bahwa teriakan Saksi-1 tersebut di dengar oleh warga sekitar serta
anak Saksi-1 atas nama Serda Munawir Sazali (Saksi-2) yang juga
merupakan anggota Koramil 1615-06 Terara, Kodim 1615/Lotim, yang
pada saat itu sedang berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi-2
langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai
sepeda motor. Teriakan Saksi-1 tersebut juga didengar oleh Sdr.
Mohamad Fikri (Saksi-3) yang secara kebetulan sedang membawa Akro
melintas di jalan yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari
kios milik Saksi-1. Kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa
yang sedang melaju kendaraan sepeda motornya ke arah barat dan
Saksi-3 yang datang membawa Arko dari arah timur, dan kesempatan
tersebut Saksi-3 gunakan untuk menghadang laju kendaraan sepada
motor Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi-3 dan Terdakwa samasama berada di pertigaan Jalan Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok,
Kecamatan Praya, Lombok Tengah NTB, Saksi-3 menabrkan Arko yang
dibawanya ke arah sepeda motor Terdakwa dan tabrakan tersebut
membuat Terdakwa tidak bisa menjaga keseimbangan sepeda
motornya hingga akhirnya sepeda motor Terdakwa jatuh ke sawah,
selanjutnya warga sekitar berdatangan dan menangkap Terdakwa.
e.
Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 sampai di pertigaan Jalan
Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok
Tengah, NTB tempat dimana warga menangkap Terdakwa, selanjutnya
Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu lakukan, benar
kamu menjambert Hp?, kemudian Terdakwa menjawab : “Tidak pernah
melakukan apa-apa, tadi ada sepeda motor lain di depan saya mungkin
dia yang menjambert HP”. Mendengar jawaban Terdakwa yang tidak
mau mengakui perbuatannya, warga menjadi kesal dan ingin menghajar
Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha menenangkan warga dan
membawa Terdakwa ke kios milik Saksi-1.Setelah berada di depan kios
Saksi-1, Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa tentang
keberadaan Handphone Merk Asus warna Gold yang diambil Terdakwa,
namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian
warga berusaha mencari handphone milik Saksi-1 dan ternyata
handphone milik Saksi-1 tersebut masih berdering/berbunyi hingga
beberapa saat kemudian warga menemukan handphone milik Saksi-1
berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kios milik Saksi-1 yang
sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa.
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f.
Bahwa setelah handphone tersebut ditemukan, Terdakwa tidak
bisa berkelit lagi dan hanya bisa terdiam, selanjutnya warga yang masih
merasa kesal atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian membuka
jok sepeda motor Terdakwa dan di dalam jok sepeda motor Terdakwa
warga menemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah
handphone merk Samsung J1 AC warna putih yang di beli Terdakwa
pada tanggal 26 Januari 2017 dari Sdr. Romit Adi Wijaya (Saksi-4), 1
(satu) buah handphone merk Tab 3 warna putih yang dibeli Terdakwa
pada bulan September 2017 dari Sdr. Hery Nopianto (Saksi-5), dan 1
(satu) buah handphone merk Times warna merah yang sebelumnya
Terdakwa dapat dari hasil menemukan di pinggir jalan dekat bendungan
Pandan Dure Kec. Sikur Kab. Lombok Timur serta ditemukan 1 (satu)
buah dompet milik Terdakwa yang berisikan Kartu Tanda Anggota
(KTA) atas nama Terdakwa yang berdinas di Kodim 1615/Lotim.
Kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut, warga menjadi
semakin marah dan ingin membakar sepeda motor Terdakwa, namun
Saksi-2 berusaha mencegah amukan warga.
g.
Bahwa kemudian untuk menghindari amukan warga, selanjutnya
Saksi-2 menghubungi Kodim 1615/Lotim Kesatuan Terdakwa, agar
dihubungkan ke Kodim 1620/Loteng wilayah terdekat dengan kejadian
perkara untuk mengamankan Terdakwa, namun anggota Kodim
1620/Loteng tidak kunjung datang, hingga setelah beberapa saat
kemudian akhirnya anggota Buser Polres Loteng datang dan membawa
Terdakwa ke kantor Polres Loteng. Setelah beberapa menit kemudian,
Pasi Intel Kodim 1620/Loteng datang ke Kantor Polres Loteng dan
menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Kodim 1620/Loteng.
Setelah sampai di kantor Kodim 1620/Loteng kemudian Terdakwa
dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah
mengambil handphone milik Saksi-1. Dari hasil pemeriksaan Terdakwa
mengakui atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa beralasan
melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang
untuk biaya pengobatan istrinya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa. Kemudian
sekira pukul 18.00 Wita Kapten Inf Abdur Rasid selaku Danramil 161507/Sakra datang untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa
diperiksa lebih lanjut oleh Staf Intel Kodim 1615/Lotim hingga akhirnya
Terdakwa ditahan di Sel Kodim 1615/Lotim.
h.
Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan
perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor
LP-10/A-10/X/2017/Idik tanggal 21 Oktober 2017.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar
persidangan dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun para Saksitidak hadir di persidangan karena jauh
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tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU
No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan
para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara
Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
Saksi – I

: Nama lengkap: SAFINAH alias INAQ ROHMI; Pekerjaan: Wiraswasta;
Tempat,tanggal lahir: Dusun Paok Tawah, tahun 1958; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab.
Loteng, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
` 1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul
13.30 Wita, bertempat di warung atau kios Saksi di Dusun Paok Tawah,
Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah NTB,
Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Asus milik
Saksi dengan cara mengambil secara paksa dari tangan cucu Saksi
yang bernama Sdr. Imam Maulana yang baru berumur 7 (tujuh) tahun.
3.
Bahwa pada saat itu cucu Saksi sedang memainkan Game di HP
milik Saksi sambil menunggu warung atau kios Saksi, sedangkan Saksi
sedang tidur di dalam warung atau kios, kemudian cucu Saksi
membangunkan Saksi dan mengatakan “Papuq (nenek) itu HP nya
dicopet sama orang”, karena kaget kemudian Saksi bangun dan melihat
Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda
merk Beat dengan Nopol DR 3677 LS, melihat kejadian itu kemudian
Saksi berteriak “Jambret..Maling..Copet..” sambil menunjuk ke arah
Terdakwa, kemudian setelah kurang lebih 100 meter dari warung atau
kios Saksi, Terdakwa dihadang oleh warga dengan menggunakan Arko
sehingga membuat Terdakwa hilang keseimbangan dan terjatuh,
setelah itu kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga dan anak Saksi
yang bernama Serda Munawir anggota Kodim 1615/Lotim (Saksi-2) dan
selanjutnya diamankan ke Polres Lombok Tengah.
4.
Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian HP milik Saksi,
menggunakan pakaian kemeja batik dan kain sarung tidak
menggunakan pakaian dinas Tentara dan setelah ditangkap oleh warga,
selaih HP merk Asus warna Gold milik Saksi, di dalam jok sepeda motor
Honda merk Beat dengan Nopol DR 3677 LS milik Terdakwa juga
ditemukan 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah Tab serta dompet yang
berisi identitas Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.
5.
Bahwa dengan adanya pencurian HP milik Saksi yang dilakukan
oleh Terdakwa, secara pribadi Saksi dan keluarga memaafkan
perbuatan Terdakwa namun Saksi menyerahkan permasalahan ini
kepada Satuan dan Negara supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi
perbuatannya serta agar tidak ditiru oleh Aparat lainnya yang dapat
membuat malu Satuan dan keluarga.
Terhadap keterangan Saksi-I yang dibacakan
atas,Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

tersebut

di
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Saksi– II

: Nama
lengkap:
MUNAWIR
SAZALI;
Pangkat/NRP:Serda/31990588470179;Jabatan: Babinsa Ramil 1615-06
Tetera; Kesatuan: Kodim 1615/Lotim; Tempat,tanggal lahir: Paok Tawah
Praya, 01 januari 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Paok Tawah, Desa
Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kab. Loteng NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Saksi
mulai berdinas di Kodim 1615/Lotim dalam hubungan sebagai atasan
dan bawahan tapi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul
13.30 Wita, Saksi sedang makan siang di rumah Saksi di Dusun Paok
Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah
NTB dalam posisi tidak pakai baju hanya menggunakan kain sarung,
kemudian Saksi mendengar suara gaduh atau ribut di luar rumah Saksi,
Saksi kemudian keluar dan berdiri di pintu rumah Saksi sambil melihat
ke arah sumber suara, bersamaan dengan itu Saksi dipanggil oleh ibu
Saksi yang bernama Sdri. Sapinah alias Inaq Rohmi (Saksi-1) yang
mengatakan “ada maling Jambret itu kejar”, mendengar teriakan dari
Saksi-1 kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci
sepada motor dan ikut mengejar Terdakwa ke arah barat.
3.
Bahwa tepatnya di pertigaan jalan Dusun Paok Tawah, Terdakwa
tidak dapat menguasai kecepatan kendaraannya sehingga membuat
motor Terdakwa jatuh ke sawah dan saat Saksi sampai Terdakwa
sudah ditangkap oleh masa, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa
mengatakan “Saya ini Bakar, saya ini Bakar” kemudian Saksi menjawab
“Ya, Ya”, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu
lakukan, benar kamu menjambret HP”, Terdakwa menjawab “tidak
pernah melakukan apa-apa, tadi ada sepeda motor lain di depan saya
mungkin dia yang menjambret HP”, mendengar jawaban Terdakwa
yang tidak mau mengaku dan selalu berkelit dengan banyak alasan
sehingga membuat masa yang tambah ramai menjadi marah dan sudah
mulai beringas, sehingga Saksi berusaha untuk mengamankan
Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke kios Saksi-1 dengan
dibonceng oleh salah seorang warga dan Saksi membuntuti dari
belakang dengan sepeda motor, setelah tiba di Kios Saksi-1 masa
tambah ramai dan sudah ada warga yang berteriak-teriak mau
menghakimi Terdakwa di TKP, sehingga Saksi amankan dengan cara
melindungi Terdakwa dalam posisi Terdakwa berdiri di depan pintu atau
tembok kios lalu Saksi berdiri di depan Terdakwa atau membelakangi
Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya
sehingga ada sebagian warga yang berusaha untuk mencari Barang
Bukti HP merk Asus yang telah dibuang oleh Terdakwa dengan cara
mengontak atau menghubungi nomor HP tersebut dan ternyata masih
nyambung dan akhirnya ditemukan kurang lebih 100 meter dari Kios
atau warung Saksi-1..
4.
Bahwa setelah Barang Bukti berupa HP merk Asus warna Gold
milik Saksi-1 ditemukan, Terdakwa hanya terdiam tapi tetap mau sportif
mengakui perbuatannya yang membuat masa semakin marah dan
emosi sambil berteriak untuk membakar sepeda motor Terdakwa,
mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa berusaha
menenangkan masa dengan mengatakan “Tenang, tenang jangan
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bakar motornya, kita akan urus Terdakwa secara hukum”, setelah itu
kemudian ada sebagian warga yang membuka jok sepeda motor
Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah HP lainnya yang kemungkinan
hasil kejahatan juga dan ditemukan 1 (satu) buah dompet milik
Terdakwa yang di dalamnya terdapat identitas Terdakwa seperti
KTP/KTA dan kemudian warga mengetahui kalau Terdakwa adalah
anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 1615/Lotim, sehingga untuk
menutupi aib TNI Saksi kembali berusaha untuk menenangkan masa
dengan mengatakan “mari serahkan semua Barang Bukti itu kepada
saya, kita akan urus dan laporkan kepada penegak hukum” selanjutnya
Terdakwa berusaha menghubungi Kodim 1615/Lotim untuk melaporkan
kejadian tersebut dan untuk segera disambungkan ke Kodim
1620/Loteng untuk minta bantuan mengamankan Terdakwa dari
amukan masa namun tidak ada yang kunjung datang ke TKP dan
ternyata yang datang duluan adalah Buser Polres Loteng sehingga
Saksi kemudian minta tolong agar Terdakwa diamankan di Polres
Loteng untuk menghindari amukan masa yang semakin beringas dan
menghindari liputan wartawan dan LSM.
5.
Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita datang Anggota Kodim
1620/Loteng di bawah pimpinan Pasi Intel untuk menjemput Terdakwa
dan setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Terdakwa kemudian
Terdakwa dibawa ke Kodim 1620/Loteng untuk dilakukan introgasi, dari
hasil introgasi Terdakwa baru mengakui perbuatannya.
6.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita datang anggota dari
Kodim 1615/Lotim di bawah pimpinan Danramil Sakra (Kapten Inf
Rasid), Terdakwa kemudian dibawa dan dimasukan ke dalam sel Kodim
1615/Lotim dan selanjutnya dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram
untuk pengusutan lebih lanjut.
Terhadap keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi- III

:

Nama lengkap: MOHAMAD FIKRI; Pekerjaan:Petani; Tempat,tanggal
lahir : Paok Tawah Praya, Tahun 1977; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun
Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab. Loteng NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga atau famili.
2.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul
13.30 Wita Saksi sedang bekerja membawa buah kelapa menggunakan
Arko untuk mempersiapkan acara ke 9 (sembilan) hari keluarga Saksi
yang meninggal dunia, selanjutnya Saksi melihat Sdri. Safinah alias
Rohmi (Saksi-1) berteriak “Maling…,Jambret….,Maling…,Jambret”
kemudian Saksi melihat pencuri tersebut menggunakan sepeda motor
mengarah ke tempat Saksi, selanjutnya Saksi menabrakkan Arko yang
Saksi bawa ke arah sepeda motor Terdakwa sehingga membuat
Terdakwa tidak seimbang dan terjatuh ke sawah.
3.
Bahwa setelah Saksi terjatuh kemudian ditangkap oleh masyarakat
yang berada di sekitar tempat kejadian dan Terdakwa mengaku “saya
aparat”, tidak lama kemudian datang Serda Munawir, Babinsa Koramil
1615-06/Tertera, Kodim 1615/Lotim (Saksi-2) yang tinggal tidak jauh
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dari tempat kejadian, selanjutnya mengamankan pencuri tersebut dan
menyerahkan ke Babinkamtibmas Desa Bunut Baok dan melaporkan ke
Polres Lombok Tengah. Setelah datang anggota Polres Lombok
Tengah kurang lebih 4 (empat) orang kemudian Saksi-2 menyerahkan
Terdakwa ke anggota Polisi Polres Lombok Tengah dengan
menggunakan mobil Dinas Patroli.
4.
Bahwa menurut Saksi, barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1
(satu) buah HP merk Asus warna Gold milik Sdri. Safinah alias Rohmi
(Saksi-1).
5.
Bahwa Saksi sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa, karena dapat merugikan dirinya sendiri dan membuat
citra TNI dimata masyarakat tidak baik.
Terhadap keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi– IV

: Nama
lengkap:
ROMIT
ADI
WIJAYA;
Pangkat/NRP:
Serda/31000318751180;Jabatan: Babinsa Ramil 1615-07 Sakra;
Kesatuan: Kodim 1615/Lotim; Tempat,tanggal lahir: Presak, 28
Nopember 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Presak, Kec. Sakra, Kab. Lotim
NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi
mulai berdinas di Kodim 1615/Lotim dalam hubungan sebagai atasan
dan bawahan tapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian 1
(satu) buah HP merk Asus warna Gold pada hari Sabtu tanggal 14
Oktober 2017, sekira pukul 13.30 Wita di Dusun Paok Tawah, Desa
Bunut Baok, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB dari
kiriman WhatsApp Grup Koramil 1615-07 Saka.
3.
BahwaSaksi membenarkan bahwa salah satu dari HP yang
ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa
yaitu HP merk Samsung J1 AC warna putih adalah milik Terdakwa yang
dibeli dari Saksi pada tanggal 26 Januari 2017 dengan cara kredit
selama 10 bulan sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
perbulan dan Terdakwa telah membayar sebanyak 9 (sembilan) kali
cicilan kepada Saksi.
Terhadap keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V

:

Nama lengkap: HERY NOPIANTO (Alias Anto); Pekerjaan: Wiraswasta;
Tempat,tanggal lahir : Embung Tiang, 12 September 1991; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Dusun Subhanala, Desa Boyemare, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai
teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
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2.
Bahwa benar Terdakwa telah membeli HP merk Samsung Tab 3
warna putih kepada Saksi yaitu sekira bulan September 2017 bertempat
di rumah Terdakwa di desa Borok Toyang, Sakra Barat Lotim NTB.
3.
Bahwa Terdakwa menjual HP Samsung Tab 3 warna putih
tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) dan HP tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli saat
Saksi bekerja sebagai TKI di Malaysia.
4.
Bahwa Saksi sangat menyayangkan dan tidak pernah
membayangkan Terdakwa sebagai seorang Tentara telah melakukan
pencurian atau penjambretan 1 (satu) buah HP merk Asus warna Gold
karena perbuatan itu sangat memalukan di mata masyarakat.
Terhadap keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi- VI

:

Nama lengkap: MUHAMMAD IMAM MAULANA; Pekerjaan: Pelajar;
Tempat,tanggal lahir : Paok Tawah Praya, 16 Maret 2010; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah NTB.
Dengan didampingi oleh orang tua kandung laki-laki yang bernama :
Nama lengkap: MUHAMMAD ISWAHYUDI; Pekerjaan: Swasta;
Tempat,tanggal lahir : Paok Tawah Praya, 24 Juli 1979; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga atau famili.
2.
Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira
pukul 13.30 Wita di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kec. Praya,
Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB Terdakwa telah mengambil secara
paksa 1 (satu) buah HP merk Asus warna Gold milik Sdri. Safinah alias
Rohmi Saksi-1 yang sedang Saksi gunakan untuk bermain Game.
3.
Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk main Game
menggunakan HP merk Asus warna Gold milik Saksi-1, sedangkan
Saksi-1 sedang tidur-tiduran di depan kiosnya, kemudian datang
Terdakwa dan langsung mengambil secara paksa dari tangan Saksi
tanpa ada kata-kata, Terdakwa kemudian tancap gas sepeda motornya
ke arah barat, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1
“Papuk..papuk Hpnya dijambret orang” kemudian Saksi-1 terkejut
bangun dan berteriak “jambret…jambret” sambil mengejar Terdakwa,
kemudian warga membantu melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan HP yang
dirampas dari tangan Saksi.
Terhadap keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
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Menimbang

: Bahwa
didalam
persidangan
menerangkansebagai berikut :

Terdakwa

pada

pokoknya

1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1994, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Tabanan,
setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di Batalyon
Infantri 741 Kompi C Negara, Kab. Jembrana sampai tahun 2003
kemudian dipindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana Tabanan,
selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem
162/WB selama 2 (dua) bulan kemudian dipindah tugaskan ke Kodim
1615/Lotim selanjutnya dipindah tugaskan lagi ke Koramil 1615-07/Saka
sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31940663571275.
2.
Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu)
buah Handphone merk Asus warna Gold pada hari Sabtu tanggal 14
Oktober 2017, sekira pukul 13.30 Wita di Dusun Paok Tawah, Desa
Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi
NTB milik Sdri. Safinah alias Inaq Rohmi (Saksi-1).
3.
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul
08.00 Wita Terdakwa mengantar istri Terdakwa untuk berobat
menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS ke Polindes untuk mengecek kesehatan istri Terdakwa di bagian
penyakit kandungan Bidan Desa,. Setelah selesai berobat, Terdakwa
kemudian mengantar istri Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa
di Desa Sakra Lombok Timur sampai pukul 11.30 Wita, selanjutnya
Terdakwa jalan-jalan dari Jalan Raya Keruak Lombok Timur menuju
Jalan Raya Praya Lombok Tengah, sesampainya di Rumah Sakit
Umum Praya, Terdakwa kemudian belok kanan masuk ke Jalan Dusun
Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Lombok Tengah
kurang lebih 2 kilo meter (KM) dari RSUD Praya. Pada saat Terdakwa
akan pulang, Terdakwa melihat kios kecil, dimana yang jualan sedang
tidur di depan kiosnya bersama anak kecil yang sedang main Hand
phone, sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil Hand
Phone tersebut. Pada saat Terdakwa mengambil Hand Phone, tiba-tiba
anak
tersebut
membangunkan
Neneknya
sambil
berkata
“Jambret..jambret” kemudian pemilik kios terbangun dan berteriak
“Maling..jambret…Maling…jambret”. kemudian Terdakwa cepat-cepat
naik sepeda motor dan pergi dari tempat kejadian, setelah berjarak
kurang lebih 100 meter, Terdakwa kemudian dihadang oleh warga dan
Terdakwa ditabrak menggunakan Arko sehingga membuat Terdakwa
terjatuh ke sawah dan ditangkap oleh warga.
4.
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh warga kemudian
Terdakwa diserhakan kepada Serda Munawir, Babinsa Koramil
1615/Lotim (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menghubungi Piket Polres
Lombok Tengah, setelah datang anggota Polisi kemudian Terdakwa
dibawa ke Polres Lombok Tengah. Setelah Polisi mengetahui kalau
Terdakwa adalah anggota TNI kemudian pihak Polisi menghubungi
Piket Kodim 1615/Lotim selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Danramil
1615-07/Sakra (Kapten Inf Abdul Rasid) bersama 2 (dua) orang anggota
membawa Terdakwa ke Kodim 1615/Lombok Timur untuk diperiksa oleh
Staf Intel, setelah itu kemudian Terdakwa digundul dan dimasukkan ke
dalam sel Kodim 1615/Lotim dan selanjutnya pada tanggal 21 Oktober
2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2
Mataram.

PERKARA NOMOR : 07-K/PM.III-14/II/2018HALAMAN 11 dari 25

12
5.
Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand phone
merk Asus warna Gold milik Sdri. Safinah alias Inaq Rohmi (saksi-1)
karena Terdakwa butuh uang untuk biaya berobat istri, untuk kebutuhan
hidup sehari-hari dan untuk menafkahi 2 (dua) orang anak Terdakwa
karena gaji yang diterima perbulan oleh Terdakwa hanya Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setelah dipotong dari Bank BRI dan Koperasi.
6.
Bahwa Terdakwa mengakui selain barang bukti 1 (satu) buah
Hand Phone merk Asus warna Gold, di dalam jok sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS milik Terdakwa juga ditemukan 3
(tiga) buah Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung
warna putih adalah punya Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit
dari Serda Romit Adi Wijaya (Saksi-4) selama 10 (sepuluh) bulan,
perbulan Terdakwa membayar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu
rupiah) dan Terdakwa sudah membayar selama 9 (sembilan) kali cicilan
tinggal 1 (satu) kali cicilan lagi sudah lunas, selanjutnya adalah Hand
Phone merk Times warna merah yang Terdakwa temukan di pinggir
jalan dekat bendungan Pandan Dure, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur sedangkan Handphone selanjutnya adalah Tab merk
Samsung warna putih Terdakwa beli dari Sdr. Hery Nopianto alias Anto
(saksi-5) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7.
Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa itu salah karena sudah membuat malu keluarga dan
telah membuat citra TNI di mata masyarakat menjadi tidak baik.
Menimbang

: Bahwa barang bukti perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di
persidangan yang berupa :
-

Barang-barang :
1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol
DR 3677 LS.
2) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna gold.
3) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 AC warna
putih.
4) 1 (satu) buah Handphone Merk Tab 3 warna putih.
5) 1 (satu) buah Handphone Merk Times warna merah.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1994, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Tabanan,
setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di Batalyon
Infantri 741 Kompi C Negara, Kab. Jembrana sampai tahun 2003
kemudian dipindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana Tabanan,
selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem
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162/Wira Bhkati selama 2 (dua) bulan kemudian dipindah tugaskan ke
Kodim 1615/Lotim selanjutnya berdinas di Koramil 1615-07/Sakra
sampai dengan pangkat Serda NRP 31940663571275.
2.
Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira
pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi mengantar istri Terdakwa untuk
berobat ke Kebidanan Polindes dengan berboncengan menggunakan
sepeda motor. Setelah selesai berobat, Terdakwa mengantar istrinya
pulang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Sakra
Lombok Timur. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa dengan
memakai pakaian baju kemeja batik dan kain sarung serta memakai topi
hitam, pergi seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna
hitam Nopol DR 3677 LS ke arah Jalan Raya Keruak Lombok Timur
menuju ke Jalan Raya Praya Lombok Tengah, NTB. Sesampainya
Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, kemudian
Terdakwa berbelok ke arah kanan masuk ke Jalan Dusun Paok Tawah,
Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB yaitu kurang
lebih berjarak 2 (dua) km dari RSUD Praya. Kemudian sekira pukul
13.30 Wita Terdakwa melintas di depan kios milik Sdri. Safinah alias
Inaq Rohim (Saksi-1) di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok,
Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB. Pada saat itu Terdakwa
melihat Sdr. Muhammad Iman Maulana (Saksi-6) sedang duduk di
depan kios milik Saksi-1 sambil Saksi-6 asik bermain Handphone merk
Asus warna Gold yang merupakan milik Saksi-1, sedangkan Saksi-1
sedang tidur di dekat Saksi-6. Melihat keadaan tersebut, kemudian
muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil Handphone Merk Asus
warna Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6 tersebut. Selanjutnya
Terdakwa mengamati kondisi di sekitar kios Saksi-1 dengan cara
Terdakwa yang masih mengendarai sepeda motornya tersebut melintas
secara bolak balik di depan kios Saksi-1 sebanyak kurang lebih 3 (tiga)
kali.
3.
Bahwa benar setelah merasa keadaan di sekitar kios milik Saksi-1
tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS yang dikendarainya di pinggir jalan
tepatnya di depan kios Saksi-1, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-6
kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Asus warna
Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6. Setelah Terdakwa berhasil
mengambil Handphone Merk Asus warna Gold tersebut, selanjutnya
Terdakwa bergegas pergi meninggalkan kios Saksi-1 dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS menuju ke arah barat. Selanjutnya Saksi-6 berteriak membangunkan
Saksi-1 dengan mengatakan : “Papuk…Papuk Hpnya dijambret orang”.
Mendengar perkataan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 langsung kaget dan
bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-1 berdiri dan berteriak :
Maling,..jambret…Maling…jambret” sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke
arah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke
arah barat.
4.
Bahwa benar teriakan Saksi-1 tersebut di dengar oleh warga
sekitar serta anak Saksi-1 atas nama Serda Munawir Sazali (Saksi-2)
yang juga merupakan anggota Koramil 1615-06 Terara, Kodim
1615/Lotim, yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah,
selanjutnya Saksi-2 langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor. Teriakan Saksi-1 tersebut juga
didengar oleh Sdr. Mohamad Fikri (Saksi-3) yang secara kebetulan
sedang membawa Akro melintas di jalan yang berjarak kurang lebih 100
(seratus) meter dari kios milik Saksi-1. Kemudian pada saat yang
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bersamaan
Terdakwa yang sedang melaju kendaraan sepeda
motornya ke arah barat dan Saksi-3 yang datang membawa Arko dari
arah timur, dan kesempatan tersebut Saksi-3 gunakan untuk
menghadang laju kendaraan sepada motor Terdakwa. Kemudian pada
saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama berada di pertigaan Jalan
Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok
Tengah NTB, Saksi-3 menabrkan Arko yang dibawanya ke arah sepeda
motor Terdakwa dan tabrakan tersebut membuat Terdakwa tidak bisa
menjaga keseimbangan sepeda motornya hingga akhirnya sepeda
motor Terdakwa jatuh ke sawah, selanjutnya warga sekitar berdatangan
dan menangkap Terdakwa.
5.
Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-2 sampai di
pertigaan Jalan Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya, Lombok Tengah, NTB tempat dimana warga menangkap
Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apa yang
kamu lakukan, benar kamu menjambert Hp?, kemudian Terdakwa
menjawab : “Tidak pernah melakukan apa-apa, tadi ada sepeda motor
lain di depan saya mungkin dia yang menjambert HP”. Mendengar
jawaban Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya, warga
menjadi kesal dan ingin menghajar Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha
menenangkan warga dan membawa Terdakwa ke kios milik Saksi-1.
Setelah berada di depan kios Saksi-1, Saksi-2 kembali bertanya kepada
Terdakwa tentang keberadaan Handphone Merk Asus warna Gold yang
diambil Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui
perbuatannya, kemudian warga berusaha mencari handphone milik
Saksi-1 dan ternyata handphone milik Saksi-1 tersebut masih
berdering/berbunyi hingga beberapa saat kemudian warga menemukan
handphone milik Saksi-1 berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari
kios milik Saksi-1 yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa.
6.
Bahwa benar setelah handphone tersebut ditemukan, Terdakwa
tidak bisa berkelit lagi dan hanya bisa terdiam, selanjutnya warga yang
masih merasa kesal atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian
membuka jok sepeda motor Terdakwa dan di dalam jok sepeda motor
Terdakwa warga menemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu)
buah handphone merk Samsung J1 AC warna putih yang di beli
Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 dari Sdr. Romit Adi Wijaya
(Saksi-4), 1 (satu) buah handphone merk Tab 3 warna putih yang dibeli
Terdakwa pada bulan September 2017 dari Sdr. Hery Nopianto (Saksi5), dan 1 (satu) buah handphone merk Times warna merah yang
sebelumnya Terdakwa dapat dari hasil menemukan di pinggir jalan
dekat bendungan Pandan Dure Kec. Sikur Kab. Lombok Timur serta
ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan Kartu
Tanda Anggota (KTA) atas nama Terdakwa yang berdinas di Kodim
1615/Lotim. Kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut,
warga menjadi semakin marah dan ingin membakar sepeda motor
Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha mencegah amukan warga.
7.
Bahwa benar kemudian untuk menghindari amukan warga,
selanjutnya Saksi-2 menghubungi Kodim 1615/Lotim Kesatuan
Terdakwa, agar dihubungkan ke Kodim 1620/Loteng wilayah terdekat
dengan kejadian perkara untuk mengamankan Terdakwa, namun
anggota Kodim 1620/Loteng tidak kunjung datang, hingga setelah
beberapa saat kemudian akhirnya anggota Buser Polres Loteng datang
dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Loteng. Setelah beberapa
menit kemudian, Pasi Intel Kodim 1620/Loteng datang ke Kantor Polres
Loteng dan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Kodim
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1620/Loteng. Setelah sampai di kantor Kodim 1620/Loteng kemudian
Terdakwa dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa
yang telah mengambil handphone milik Saksi-1. Dari hasil pemeriksaan
Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa
beralasan melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan
uang untuk biaya pengobatan istrinya serta untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa.
Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Kapten Inf Abdur Rasid selaku
Danramil 1615-07/Sakra datang untuk menjemput Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa diperiksa lebih lanjut oleh Staf Intel Kodim
1615/Lotim hingga akhirnya Terdakwa ditahan di Sel Kodim 1615/Lotim.
8.
Bahwa benar atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan
Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2017/Idik tanggal 21 Oktober 2017.
Menimbang

: Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer yang
diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur
Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh
Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan
membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dimohon untuk
dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan
sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan tunggal hanya mengandung satu unsur, yaitu “Pencurian”.

Menimbang

: Bahwa mengenai pengertian “penganiayaan” tidak ditemukan dalam
KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena
itu pengertian “penganiayaan” diambilkan dari ‘doktrin’ yang
mengartikan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan
orang lain. Dengan demikian unsur “penganiayaan” mengandung dua
sub unsur, yaitu: dengan sengaja dan tanpa hak; dan menyakiti atau
melukai badan orang lain.

Menimbang

:

Bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu

: “Barangsiapa”.

Unsur kedua

: “Mengambil barang sesuatu”.

Unsur ketiga

: “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain”.

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”.
Menimbang

:

Bahwa atas unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis-majelis
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Unsur kesatu

: “Barangsiapa”.
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Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kesatu
“Barangsiapa“ tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu
seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam
hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2
sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan
Perang (Anggota TNI).
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 191192
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 yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar,Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1994, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Tabanan, setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di
Batalyon Infantri 741 Kompi C Negara, Kab. Jembrana sampai tahun
2003 kemudian dipindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana Tabanan,
selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem
162/Wira Bhkati selama 2 (dua) bulan kemudian dipindah tugaskan ke
Kodim 1615/Lotim selanjutnya berdinas di Koramil 1615-07/Sakra
sampai dengan pangkat Serda NRP 31940663571275.
2.
Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan penbuatan yang
didakwakan ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan
pangkat Serda, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut
dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain
ketentuan hukum pidana militer .
3.
Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab
segala pertanyaan Majelis dan Oditur Militer dengan baik dan jelas.
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4.
Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk
Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 1615-07/Sakra ketika melakukan
perbuatan yang
didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa
sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5.
Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat
Dakwaan Nomor : Sdak/05/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa
telah didakwa melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengambil
barang sesuatau, yang seluruhnya atau sebagian keponyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu : Barang
Siapa, telah terpenuhi.
Unsur kedua
Menimbang

: “Mengambil barang sesuatu”.

: Bahwa mengenai unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” tersebut
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah suatu
tindakan memindahkan sesuatu barang / benda dengan jalan yang
tidak sah dari penguasaan orang lain ke kuasaannya atau
memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat lain
yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan terhadap
barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada
penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.
Adapun yang dimaskud barang adalah sesuatu benda / barang
yang memiliki nilai ekonomis.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan
Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira
pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi mengantar istri Terdakwa untuk
berobat ke Kebidanan Polindes dengan berboncengan menggunakan
sepeda motor. Setelah selesai berobat, Terdakwa mengantar istrinya
pulang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Sakra
Lombok Timur. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa dengan
memakai pakaian baju kemeja batik dan kain sarung serta memakai topi
hitam, pergi seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna
hitam Nopol DR 3677 LS ke arah Jalan Raya Keruak Lombok Timur
menuju ke Jalan Raya Praya Lombok Tengah, NTB. Sesampainya
Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, kemudian
Terdakwa berbelok ke arah kanan masuk ke Jalan Dusun Paok Tawah,
Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB yaitu kurang
lebih berjarak 2 (dua) km dari RSUD Praya. Kemudian sekira pukul
13.30 Wita Terdakwa melintas di depan kios milik Sdri. Safinah alias
Inaq Rohim (Saksi-1) di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok,
Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB. Pada saat itu Terdakwa
melihat Sdr. Muhammad Iman Maulana (Saksi-6) sedang duduk di
depan kios milik Saksi-1 sambil Saksi-6 asik bermain Handphone merk
Asus warna Gold yang merupakan milik Saksi-1, sedangkan Saksi-1
sedang tidur di dekat Saksi-6. Melihat keadaan tersebut, kemudian
muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil Handphone Merk Asus
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warna Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6 tersebut. Selanjutnya
Terdakwa mengamati kondisi di sekitar kios Saksi-1 dengan cara
Terdakwa yang masih mengendarai sepeda motornya tersebut melintas
secara bolak balik di depan kios Saksi-1 sebanyak kurang lebih 3 (tiga)
kali.
2.
Bahwa benar setelah merasa keadaan di sekitar kios milik Saksi-1
tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS yang dikendarainya di pinggir jalan
tepatnya di depan kios Saksi-1, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-6
kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Asus warna
Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6. Setelah Terdakwa berhasil
mengambil Handphone Merk Asus warna Gold tersebut, selanjutnya
Terdakwa bergegas pergi meninggalkan kios Saksi-1 dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS menuju ke arah barat. Selanjutnya Saksi-6 berteriak membangunkan
Saksi-1 dengan mengatakan : “Papuk…Papuk Hpnya dijambret orang”.
Mendengar perkataan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 langsung kaget dan
bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-1 berdiri dan berteriak :
Maling,..jambret…Maling…jambret” sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke
arah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke
arah barat.
Dengan demikian Majelis berpendapat
“Mengambil barang sesuatu”telah terpenuhi.

Unsur ketiga

Menimbang

bahwa

unsur

kedua

: “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain”.

: Bahwa mengenai unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa rumusan unsur tersebut di atas merupakan rumusan
alternative, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis untuk
memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan
dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya / sebagian
adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan
kepunyaan pelaku semua.
Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya
sendiri / bukan dirinya pelaku sendiri.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan
Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar setelah merasa keadaan di sekitar kios milik Saksi-1
tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS yang dikendarainya di pinggir jalan
tepatnya di depan kios Saksi-1, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-6
kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Asus warna
Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6. Setelah Terdakwa berhasil
mengambil Handphone Merk Asus warna Gold tersebut, selanjutnya
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Terdakwa bergegas pergi meninggalkan kios Saksi-1 dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS menuju ke arah barat. Selanjutnya Saksi-6 berteriak membangunkan
Saksi-1 dengan mengatakan : “Papuk…Papuk Hpnya dijambret orang”.
Mendengar perkataan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 langsung kaget dan
bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-1 berdiri dan berteriak :
Maling,..jambret…Maling…jambret” sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke
arah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke
arah barat.
2.
Bahwa benar teriakan Saksi-1 tersebut di dengar oleh warga
sekitar serta anak Saksi-1 atas nama Serda Munawir Sazali (Saksi-2)
yang juga merupakan anggota Koramil 1615-06 Terara, Kodim
1615/Lotim, yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah,
selanjutnya Saksi-2 langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor. Teriakan Saksi-1 tersebut juga
didengar oleh Sdr. Mohamad Fikri (Saksi-3) yang secara kebetulan
sedang membawa Akro melintas di jalan yang berjarak kurang lebih 100
(seratus) meter dari kios milik Saksi-1. Kemudian pada saat yang
bersamaan
Terdakwa yang sedang melaju kendaraan sepeda
motornya ke arah barat dan Saksi-3 yang datang membawa Arko dari
arah timur, dan kesempatan tersebut Saksi-3 gunakan untuk
menghadang laju kendaraan sepada motor Terdakwa. Kemudian pada
saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama berada di pertigaan Jalan
Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok
Tengah NTB, Saksi-3 menabrkan Arko yang dibawanya ke arah sepeda
motor Terdakwa dan tabrakan tersebut membuat Terdakwa tidak bisa
menjaga keseimbangan sepeda motornya hingga akhirnya sepeda
motor Terdakwa jatuh ke sawah, selanjutnya warga sekitar berdatangan
dan menangkap Terdakwa.
3.
Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-2 sampai di
pertigaan Jalan Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya, Lombok Tengah, NTB tempat dimana warga menangkap
Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apa yang
kamu lakukan, benar kamu menjambert Hp?, kemudian Terdakwa
menjawab : “Tidak pernah melakukan apa-apa, tadi ada sepeda motor
lain di depan saya mungkin dia yang menjambert HP”. Mendengar
jawaban Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya, warga
menjadi kesal dan ingin menghajar Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha
menenangkan warga dan membawa Terdakwa ke kios milik Saksi-1.
Setelah berada di depan kios Saksi-1, Saksi-2 kembali bertanya kepada
Terdakwa tentang keberadaan Handphone Merk Asus warna Gold yang
diambil Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui
perbuatannya, kemudian warga berusaha mencari handphone milik
Saksi-1 dan ternyata handphone milik Saksi-1 tersebut masih
berdering/berbunyi hingga beberapa saat kemudian warga menemukan
handphone milik Saksi-1 berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari
kios milik Saksi-1 yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat
“Mengambil barang sesuatu”telah terpenuhi.

bahwa

unsur

ketiga

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”.
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Menimbang

: Bahwa mengenai unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata
“dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahandari si
Pelaku.
Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan)
adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan
beserta akibatnya.”
Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :
a.
Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu
tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui
tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang
oleh UU dan diancam pidana.
b.
Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat
tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak
pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah
kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan
atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud
atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku
(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh
hukum.
Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Arrest HR
tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai
pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :
a.
Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
b.
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum
menurut UU.
c.
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
masyarakat.
Berarti si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang
merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu
barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan
bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan
Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar setelah merasa keadaan di sekitar kios milik Saksi-1
tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda
Beat warna hitam Nopol DR 3677 LS yang dikendarainya di pinggir jalan
tepatnya di depan kios Saksi-1, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-6
kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Asus warna
Gold yang sedang digunakan oleh Saksi-6. Setelah Terdakwa berhasil
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mengambil Handphone Merk Asus warna Gold tersebut, selanjutnya
Terdakwa bergegas pergi meninggalkan kios Saksi-1 dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS menuju ke arah barat. Selanjutnya Saksi-6 berteriak membangunkan
Saksi-1 dengan mengatakan : “Papuk…Papuk Hpnya dijambret orang”.
Mendengar perkataan Saksi-6 tersebut, Saksi-1 langsung kaget dan
bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-1 berdiri dan berteriak :
Maling,..jambret…Maling…jambret” sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke
arah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke
arah barat.
2.
Bahwa benar teriakan Saksi-1 tersebut di dengar oleh warga
sekitar serta anak Saksi-1 atas nama Serda Munawir Sazali (Saksi-2)
yang juga merupakan anggota Koramil 1615-06 Terara, Kodim
1615/Lotim, yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah,
selanjutnya Saksi-2 langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor. Teriakan Saksi-1 tersebut juga
didengar oleh Sdr. Mohamad Fikri (Saksi-3) yang secara kebetulan
sedang membawa Akro melintas di jalan yang berjarak kurang lebih 100
(seratus) meter dari kios milik Saksi-1. Kemudian pada saat yang
bersamaan
Terdakwa yang sedang melaju kendaraan sepeda
motornya ke arah barat dan Saksi-3 yang datang membawa Arko dari
arah timur, dan kesempatan tersebut Saksi-3 gunakan untuk
menghadang laju kendaraan sepada motor Terdakwa. Kemudian pada
saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama berada di pertigaan Jalan
Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok
Tengah NTB, Saksi-3 menabrkan Arko yang dibawanya ke arah sepeda
motor Terdakwa dan tabrakan tersebut membuat Terdakwa tidak bisa
menjaga keseimbangan sepeda motornya hingga akhirnya sepeda
motor Terdakwa jatuh ke sawah, selanjutnya warga sekitar berdatangan
dan menangkap Terdakwa.
3.
Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-2 sampai di
pertigaan Jalan Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya, Lombok Tengah, NTB tempat dimana warga menangkap
Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apa yang
kamu lakukan, benar kamu menjambert Hp?, kemudian Terdakwa
menjawab : “Tidak pernah melakukan apa-apa, tadi ada sepeda motor
lain di depan saya mungkin dia yang menjambert HP”. Mendengar
jawaban Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya, warga
menjadi kesal dan ingin menghajar Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha
menenangkan warga dan membawa Terdakwa ke kios milik Saksi-1.
Setelah berada di depan kios Saksi-1, Saksi-2 kembali bertanya kepada
Terdakwa tentang keberadaan Handphone Merk Asus warna Gold yang
diambil Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui
perbuatannya, kemudian warga berusaha mencari handphone milik
Saksi-1 dan ternyata handphone milik Saksi-1 tersebut masih
berdering/berbunyi hingga beberapa saat kemudian warga menemukan
handphone milik Saksi-1 berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari
kios milik Saksi-1 yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa.
4.
Bahwa benar setelah handphone tersebut ditemukan, Terdakwa
tidak bisa berkelit lagi dan hanya bisa terdiam, selanjutnya warga yang
masih merasa kesal atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian
membuka jok sepeda motor Terdakwa dan di dalam jok sepeda motor
Terdakwa warga menemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu)
buah handphone merk Samsung J1 AC warna putih yang di beli
Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 dari Sdr. Romit Adi Wijaya
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(Saksi-4), 1 (satu) buah handphone merk Tab 3 warna putih yang dibeli
Terdakwa pada bulan September 2017 dari Sdr. Hery Nopianto (Saksi5), dan 1 (satu) buah handphone merk Times warna merah yang
sebelumnya Terdakwa dapat dari hasil menemukan di pinggir jalan
dekat bendungan Pandan Dure Kec. Sikur Kab. Lombok Timur serta
ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisikan Kartu
Tanda Anggota (KTA) atas nama Terdakwa yang berdinas di Kodim
1615/Lotim. Kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut,
warga menjadi semakin marah dan ingin membakar sepeda motor
Terdakwa, namun Saksi-2 berusaha mencegah amukan warga.
5.
Bahwa benar kemudian untuk menghindari amukan warga,
selanjutnya Saksi-2 menghubungi Kodim 1615/Lotim Kesatuan
Terdakwa, agar dihubungkan ke Kodim 1620/Loteng wilayah terdekat
dengan kejadian perkara untuk mengamankan Terdakwa, namun
anggota Kodim 1620/Loteng tidak kunjung datang, hingga setelah
beberapa saat kemudian akhirnya anggota Buser Polres Loteng datang
dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Loteng. Setelah beberapa
menit kemudian, Pasi Intel Kodim 1620/Loteng datang ke Kantor Polres
Loteng dan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Kodim
1620/Loteng. Setelah sampai di kantor Kodim 1620/Loteng kemudian
Terdakwa dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa
yang telah mengambil handphone milik Saksi-1. Dari hasil pemeriksaan
Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa
beralasan melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan
uang untuk biaya pengobatan istrinya serta untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa.
Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Kapten Inf Abdur Rasid selaku
Danramil 1615-07/Sakra datang untuk menjemput Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa diperiksa lebih lanjut oleh Staf Intel Kodim
1615/Lotim hingga akhirnya Terdakwa ditahan di Sel Kodim 1615/Lotim.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa unsur ke-4 “Dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini
telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :
“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama
pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan
pembenar ataupun alasan pema’af pada diri Terdakwa, maka
Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan, Majelis perlu
mempertimbangkan hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada
Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara
umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum
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dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam
arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia
dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam
arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus
mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau
dalam keadaan yang bagaimanapun.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya
sebagai berikut :

.
Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf
kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah
Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim
menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa
persidangan;

berterus

terang

sehingga

memperlancar

jalannya

Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada
diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.
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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) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR 3677
LS.
2) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna gold.
3) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 AC warna putih.
4) 1 (satu) buah Handphone Merk Tab 3 warna putih.
5) 1 (satu) buah Handphone Merk Times warna merah.
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam
berkas perkara, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri
ataupun akan menyulitkan pelaksanaan putusan, sedangkan saat ini
Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu
tetap ditahan.

Mengingat

: Pasal 362 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI :

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: BAKAR, Serda NRP. 31940663571275,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dan 20 (dua puluh) hari.
3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:
a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DR-3677-LS;
b. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 1 AC warna putih;
c. 1 (satu) buah Tab Merk Samsung warna putih;
d. 1 (satu) buah Handphone Merk Times warna merah (rusak);
Tersebut huruf a s/d d masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa.
e. 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna gold, dikembalikan kepada Sdri. Safinah
alias Inaq Rohmi.

5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
6.

Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan sementara.
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Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H.,
M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk
(K) NRP.11980035580769, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P,
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari
dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua 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 Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973,
serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536
Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

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

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