PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 18-K / PM.III-14 / AD / V / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
:
Pangkat / NRP
:
Jabatan
:
Kesatuan
:
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin
:
Kewarganegaraan :
Agama
:
Tempat tinggal
:

I Kadek Sudarmana.
Kopda / 31020323270582.
Ta Operator 3 Ru Korbra Kima.
Yonif 900/Raider.
Bangli, 1 Mei 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Kima Yonif 900/Raider.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Danyonif 900/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung
mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 08 / III / 2016 tanggal 14 Maret
2016.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjangan penahanan pertama dari Pangdam IX/Udayana
selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April
2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Keputusan
Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 239 / IV /2016 tanggal 6 April
2016.
b.
Perpanjangan penahanan kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2016
sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Keputusan
Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 314 / V / 2016 tanggal 13 Mei
2016.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016
sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAP / 03 / PM.III-14 / AD / V / 2016 tanggal 24 Juni 2016.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor : TAP/ 04 /PM.III-14/AD/ VI /2016
tanggal 21 Juni. 2016.
PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar
Nomor : BP-09/A-09/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
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Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/317/V/2016 tanggal 13 Mei
2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/V/2016 tanggal
20 Mei 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/19/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
b. Hakim
Ketua
Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/19/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan
Surat
Dakwaan
Oditur
Militer
Nomor
Sdak/18/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
Turut serta melakukan zinah
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :
Pidana Pokok

: Penjara selama 9 (. sembilan.)
bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada
dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan

c.

: Dipecat dari dinas Militer cq. TNIAD.

Mohon agar barang bukti berupa :
1)

Barang-barang :

1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos SMG313HZ, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
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1 (satu) unit Handphone merk Blakcberry 9220 Model
REX41GW, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Model
Z00RD, memori card dan Kartu SIM milik Sdri. Desak
Made Mariani.
2)

Surat-Surat :

1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan atas nama Koptu
Anak Agung Putu Gede Jaya tanggal 10 Maret 2016.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Terdakwa dan
Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati.
-

1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.

1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Anak Agung
Ayu Andini Indrawati.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Anak Agung
Putu Gede Jaya dan Desak Made Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Anak Agung
Putu Gede Jaya.
1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Desak Made
Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy KTA Persit atas nama
Desak Made Mariani.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10..000,- ( sepuluh ribu rupiah).
e.

Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

2.
Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan
secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang pada
pokoknya :
Bahwa oleh karena Penasehat Hukum / Terdakwa mengajukan
Pembelaan ( Pledoi ) yang sifatnya hanya menguraikan tentang
keadaan- keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa guna dijadikan
dasar permohonan keringanan hukuman (clementie), maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini
oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi Pledoinya.
3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Juli 2016
pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutannya dan
Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada klemensinya.
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Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan
April tahun 2000 lima belas, atau pada waktu-waktu lain pada bulan
April 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya
pada tahun 2015 sampai tahun 2016, di Penginapan Griya Anyar
Jalan Pulau Obi Singaraja, atau di tempat-tempat lain di Singaraja
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak
pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Pendidikan Secata gelombang II tahun 2002 di Secata Rindam
IX/Udayana selama lima bulan dan pada bulan April 2002 Terdakwa
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu Terdakwa
melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri selama tiga bulan di
Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian setelah lulus Terdakwa
ditempatkan di Rindam IX/Udayana selama delapan bulan dan pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di yonif 742/SWY. Baru tiga bulan
berdinas Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan
Raider Terdakwa ditempatkan di kompi Bantuan Yonif 900/Raider
sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31020323270582.
b.
Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yaitu Sdri. Anak Agung
Ayu Andini Indrawati (saksi-3) yang menikah pada tanggal 12 Juli
2007 secara agama Hindu dan tercatat dalam kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 379/SUSUT/WNI/2007 tanggal 17 September
2007 yang diterbitkan kantor badan Kependudukan, Catatan Sipil dan
keluarga Berencana Kabupaten Bangli. Pernikahan juga sah secara
dinas dan Saksi-3 tercatat sebagai anggota Persit serta telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama di Asrama Kima
Yonif 900/Raider.
c.
Bahwa Sdri. Desak Made Mariani (saksi-1) adalah istri dari
Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya (Saksi-2) yang menikah pada
tanggal 7 Mei 2003 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor
927.K.2003 tanggal 8 Juli 2003 diterbitkan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Pernikahan sah
secara dinas, Saksi-1 tercatat sebagai anggota Persit dan tinggal
bersama di Asrama Kipan B Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng
Kab. Buleleng. Dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan saksi-2 belum
memiliki keturunan.
d.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah
istri dari Saksi-2 yang satu Kesatuan dengan Terdakwa di Kipan B
Yonif 900/Raider dan sama-sama tinggal di Asrama Kipan B Yonif
900/Raider Singaraja dan saksi-1 kenal dengan Saksi-3 karena
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sama-sama
900/Raider.

tercatat

sebagai

anggota

Persit

Kipan

B

Yonif

e.
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa bertemu
dengan Saksi-1 di ATM BRI Cabang Singaraja, lalu Terdakwa
meminta akun Facebook Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1 dengan
dinamakan Jinga Jaya. Setelah selesai mengambil uang Saksi-1
kembali pulang ke rumah di Asrama Kipan B Kubujati, sesampainya
di rumah Saksi-1 langsung menerima pertemanan Terdakwa di
Facebook dan komunikasi antara Saksi-1 dan Terdakwa berlanjut
melalui chating di akun Facebook. Seminggu kemudian Terdakwa
meminta nomor HP Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1 sehingga
komunikasi beralih melalui telepon dan SMS.
f.
Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa mengajak
saksi-1 untuk bertemu di dekat gedung PT. Telkom Singaraja.
Setelah bertemu Terdakwa dan saksi-1 mengobrol selama kurang
lebih sepuluh menit, setelah selesai mengobrol Saksi-1 dan
Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya Saksi-1 dan
Terdakwa sering janjian untuk bertemu di samping gedung PT.
Telkom Singaraja. Pada pertemuan tanggal 22 Maret 2015 di
samping PT. Telkom Singaraja pada saat itu Terdakwa dan saksi-1
duduk di atas sepeda motor Terdakwa menyampaikan perasaan
Terdakwa terhadap saksi-1 bahwa Terdakwa menyukai Saksi-1,
namun Saksi-1 tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa memeluk
Saksi-1 dari belakang, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi1 dan meminta ijin untuk mencium kening Saksi-1. Namun Saksi-1
menjawab “ahh…ngarang saja om ini”. Tapi Terdakwa langsung
mencium kening Saksi-1 dan Saksi-1 kembali mengatakan “berani
sekali om ini”. Sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 kembali ke rumah,
setelah tiba di rumah Saksi-1 menerima BBM dari Terdakwa yang
menanyakan tentang perasaan Terdakwa yang disampaikan kepada
Saksi-1 fan saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 juga menyukai
Terdakwa.
g.
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi1 bertemu di samping gedung PT. Telkom Singaraja. Setelah
bertemu Terdakwa mengajak saksi-1 berjalan beriringan
menggunakan motor masing-masing menuju ke penginapan Griya
Anyar di Jl. Pulau Obi Gang Mangga Kel. Banyuning Kec. Buleleng
Kab. Buleleng. Sesampainya di penginapan Terdakwa mengajak
Saksi-1 untuk langsung masuk ke kamar yang telah terdakwa pesan
sebelumnya. Ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa dan
saksi-1 saling bercumbu dengan cara berciuman selama kurang lebih
10 menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan
persetubuhan tetapi Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 dalam
keadaan haid/datang bulan, sehingga Terdakwa dan saksi-1 pulang
ke rumah masing-masing.
h.
Bahwa pada tanggal 5 April 2015 sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di penginapan yang sama yaitu
penginapan Griya Anyar di Jl. Pulau Obi Singaraja. Terdakwa yang
telah sampai duluan di penginapan kemudian langsung memesan
kamar dan dilayani oleh karyawan penginapan tersebut yaitu Sdr.
Komang Darsana (Saksi-5) yang merupakan satu-satunya karyawan
di penginapan tersebut.setelah Saksi-1 sampai di penginapan
Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar.
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Di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan
sebagaimana biasanya dilakukan pasangan suami istri yang sah
diawali dengan saling berciuman hingga timbul rangsangan, lalu
Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.
Kemudian Terdakwa menghisap putting susu Saksi-1 dan memegang
vagina/kemaluan Saksi-1 begitu juga sebaliknya Saksi-1 menghisap
putting susu Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa
hingga penis Terdakwa tegan. Selanjutnya Terdakwa merebahkan
Saksi-1 ke kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 dan
memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke arah
vagina/kemaluan Saksi-1 kemudian menggerakan pantat naik turun
selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah Terdakwa merasakan
akan mencapai puncaknya Terdakwa mencabut penisnya dari dalam
vagina Saksi-1 dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.
Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan dan
langsung pulang ke rumah masing-masing karena sudah larut
malam.
i.
Bahwa seminggu kemudian masih di bulan April 2015 Terdakwa
mengirim BBm kepada Saksi-1 mengajak bertemu di penginapan Jl.
Pulau Obi Singaraja, dan disetujui oleh Saksi-1 lalu Terdakwa
berangkat menuju penginapan. Sesampainya di penginapan
Terdakwa langsung memesan kamar, tidak lama kemudian Saksi-1
datang dan langsung diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar
serta menutup dan mengunci pintu. Setelah itu Terdakwa dan saksi-1
duduk berhadapan di kasur dilanjutkan dengan rebahan dan saling
berciuman lalu Saksi-1 dan terdakwa sama-sama terangsang.
Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju dan menaikkan BH
milik Saksi-1 dan menghisap putting susu Saksi-1 sambil memegang
vagina/kemaluan Saksi-1 begitu juga sebaliknya Saksi-1 menghisap
putting susu Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa dan
penis Terdakwapun tegang. Selanjutnya Saksi-1 membuka baju dan
celananya sendiri, setelah sama-sama telanjang Terdakwa
merebahkan tubuh Saksi-1 ke kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh
Saksi-1 dan memasukkan penisnya ke vagina/kemaluan Saksi-1 dan
menggerakkan pantat maju mundur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi1 berganti posisi dimana Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan
memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya lalu
menggoyangkan pantat maju mundur. Kurang lebih delapan menit
Terdakwa merasakan akan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-1. Saksi1 dan Terdakwa sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.
Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa
membersihkan badan dan langsung pulang ke rumah masingmasing.
j.
Bahwa setiap minggu dan bulan-bulan berikutnya Terdakwa
sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di tempat yang
sama yaitu penginapan yang beralamat di Jl. Pulau Obi Singaraja
sebanyak kurang lebih lima belas kali. Dan yang terakhir Terdakwa
melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira awal bulan
Januari 2016 di penginapan Jl. Pulau Obi Singaraja, setelah itu
Terdakwa tidak melakukan hubungan badan lagi dengan Saksi-1
dikarenakan kegiatan di kompi Markas Yonif 900/Raider yang padat
dan hanya berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP. Pada bulan
januari 2016 Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu di
penginapan di Jl. Pulau Obi Singaraja namun Terdakwa menolak
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dengan alasan sedang mengikuti lomba Ton Tangkas, kemudian
pada bulan Februari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di
supermarket Hardys pada saat Terdakwa akan membeli sepatu untuk
anak Terdakwa yang pertama.
k.
Bahwa pada tanggal 5 maret 2016 Sdri. Putu Gladis Santika
Febrianti (anak Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-3 tentang
pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Supermarket Hardys
Singaraja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pukul
12.00 Wita Saksi-3 mencari tahu kebenaran informasi tersebut
dengan melapor kepada komandan Kompi Markas, lalu pada pukul
18.00 Wita Dan Kima memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk
menyerahkan HP kepada Staf 1. Kemudian dari HP milik Saksi-1
pada aplikasi LINE ditemukan bukti yang mengarah pada tindak
pidana Perzinahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa
diamankan di ruang Staf 1 Batalyon 900/Raider untuk diinterogasi
dan Terdakwa mengakui perbuatan zinah yang dilakukan dengan
Saksi-1.
l.
Bahwa Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya (Saksi-2) selaku
suami dari Sdri. Desak Made Mariani (Saksi-1) telah melaporkan
perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja sesuai dengan
laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2016/Idik tanggal 11 Maret 2016
dilengkapi dengan Surat Pengaduan tanggal 10 Maret 2016 yang
menuntut agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang
berlaku.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua
bulan Maret tahun 2000 lima belas, atau di dalam tahun 2015 di
samping PT. Telkom Singaraja, atau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa
kesusilaan”.

dengan

sengaja

dan

terbuka

melanggar

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Pendidikan Secata gelombang II tahun 2002 di Secata Rindam
IX/Udayana selama lima bulan dan pada bulan April 2002 Terdakwa
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu Terdakwa
melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri selama tiga bulan di
Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian setelah lulus Terdakwa
ditempatkan di Rindam IX/Udayana selama delapan bulan dan pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di yonif 742/SWY. Baru tiga bulan
berdinas Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan
Raider Terdakwa ditempatkan di kompi Bantuan Yonif 900/Raider
sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31020323270582.
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b.
Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yaitu Sdri. Anak Agung
Ayu Andini Indrawati (saksi-3) yang menikah pada tanggal 12 Juli
2007 secara agama Hindu dan tercatat dalam kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 379/SUSUT/WNI/2007 tanggal 17 September
2007 yang diterbitkan kantor badan Kependudukan, Catatan Sipil dan
keluarga Berencana Kabupaten Bangli. Pernikahan juga sah secara
dinas dan Saksi-3 tercatat sebagai anggota Persit serta telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama di Asrama Kima
Yonif 900/Raider.
c.
Bahwa Sdri. Desak Made Mariani (saksi-1) adalah istri dari
Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya (Saksi-2) yang menikah pada
tanggal 7 Mei 2003 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor
927.K.2003 tanggal 8 Juli 2003 diterbitkan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Pernikahan sah
secara dinas, Saksi-1 tercatat sebagai anggota Persit dan tinggal
bersama di Asrama Kipan B Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng
Kab. Buleleng. Dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan saksi-2 belum
memiliki keturunan.
d.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah
istri dari Saksi-2 yang satu Kesatuan dengan Terdakwa di Kipan B
Yonif 900/Raider dan sama-sama tinggal di Asrama Kipan B Yonif
900/Raider Singaraja dan saksi-1 kenal dengan Saksi-3 karena
sama-sama tercatat sebagai anggota Persit Kipan B Yonif
900/Raider.
e.
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa bertemu
dengan Saksi-1 di ATM BRI Cabang Singaraja, lalu Terdakwa
meminta akun Facebook Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1 dengan
dinamakan Jinga Jaya. Setelah selesai mengambil uang Saksi-1
kembali pulang ke rumah di Asrama Kipan B Kubujati, sesampainya
di rumah Saksi-1 langsung menerima pertemanan Terdakwa di
Facebook dan komunikasi antara Saksi-1 dan Terdakwa berlanjut
melalui chating di akun Facebook. Seminggu kemudian Terdakwa
meminta nomor HP Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1 sehingga
komunikasi beralih melalui telepon dan SMS.
f.
Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa mengajak
saksi-1 untuk bertemu di dekat gedung PT. Telkom Singaraja.
Setelah bertemu Terdakwa dan saksi-1 mengobrol selama kurang
lebih sepuluh menit, setelah selesai mengobrol Saksi-1 dan
Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya Saksi-1 dan
Terdakwa sering janjian untuk bertemu di samping gedung PT.
Telkom Singaraja. Pada pertemuan tanggal 22 Maret 2015 di
samping PT. Telkom Singaraja pada saat itu Terdakwa dan saksi-1
duduk di atas sepeda motor Terdakwa menyampaikan perasaan
Terdakwa terhadap saksi-1 bahwa Terdakwa menyukai Saksi-1,
namun Saksi-1 tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa memeluk
Saksi-1 dari belakang, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi1 dan meminta ijin untuk mencium kening Saksi-1. Namun Saksi-1
menjawab “ahh…ngarang saja om ini”. Tapi Terdakwa langsung
mencium kening Saksi-1 dan Saksi-1 kembali mengatakan “berani
sekali om ini”. Sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 kembali ke rumah,
setelah tiba di rumah Saksi-1 menerima BBM dari Terdakwa yang
menanyakan tentang perasaan Terdakwa yang disampaikan kepada
Saksi-1 fan saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 juga menyukai
Terdakwa.
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g.
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi1 bertemu di samping gedung PT. Telkom Singaraja. Setelah
bertemu Terdakwa mengajak saksi-1 berjalan beriringan
menggunakan motor masing-masing menuju ke penginapan Griya
Anyar di Jl. Pulau Obi Gang Mangga Kel. Banyuning Kec. Buleleng
Kab. Buleleng. Sesampainya di penginapan Terdakwa mengajak
Saksi-1 untuk langsung masuk ke kamar yang telah terdakwa pesan
sebelumnya. Ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa dan
saksi-1 saling bercumbu dengan cara berciuman selama kurang lebih
10 menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan
persetubuhan tetapi Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 dalam
keadaan haid/datang bulan, sehingga Terdakwa dan saksi-1 pulang
ke rumah masing-masing.
h.
Bahwa setiap minggu dan bulan-bulan berikutnya Terdakwa
sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di tempat yang
sama yaitu penginapan yang beralamat di Jl. Pulau Obi Singaraja
sebanyak kurang lebih lima belas kali. Dan yang terakhir Terdakwa
melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sekira awal bulan
Januari 2016 di penginapan Jl. Pulau Obi Singaraja, setelah itu
Terdakwa tidak melakukan hubungan badan lagi dengan Saksi-1
dikarenakan kegiatan di kompi Markas Yonif 900/Raider yang padat
dan hanya berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP. Pada bulan
januari 2016 Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu di
penginapan di Jl. Pulau Obi Singaraja namun Terdakwa menolak
dengan alasan sedang mengikuti lomba Ton Tangkas, kemudian
pada bulan Februari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di
supermarket Hardys pada saat Terdakwa akan membeli sepatu untuk
anak Terdakwa yang pertama.
i.
Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 Sdri. Putu Gladis Santika
Febrianti (anak Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-3 tentang
pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Supermarket Hardys
Singaraja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pukul
12.00 Wita Saksi-3 mencari tahu kebenaran informasi tersebut
dengan melapor kepada komandan Kompi Markas, lalu pada pukul
18.00 Wita Dan Kima memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk
menyerahkan HP kepada Staf 1. Kemudian dari HP milik Saksi-1
pada aplikasi LINE ditemukan bukti yang mengarah pada tindak
pidana Perzinahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa
diamankan di ruang Staf 1 Batalyon 900/Raider untuk diinterogasi
dan Terdakwa mengakui perbuatan zinah yang dilakukan dengan
Saksi-1.
j.
Bahwa tempat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1
adalah di samping gedung PT. Telkom Singaraja tepatnya di parkiran
sepeda motor adalah tempat yang biasa dilalui orang sehingga ketika
Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 dapat dilihat oleh orang
lain.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana :
Kesatu :

Pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.
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atau
Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
eksepsi/keberatan.

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Kapten Chk Achamd
Farid, S.H. NRP
11080134570185, dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam
IX/Udayana nomor : Sprin/ 88 / IV / 2016 tanggal 6 April 2016 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal
6 April 2016.
Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf (a) KUHP atau Alternatif Kedua pasal 281 ke-1 KUHP.
Bahwa terhadap dakwaan Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf
(a) KUHP , Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
terhadap Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan yaitu
tindak pidana yang baru bisa dituntut apabila ada pengaduan dari
pihak yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat
2 KUHP.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa. Atas nama
Kopda I Kadek Sudarmana
sudah dilengkapi dengan Surat
pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Koptu
Anak Agung Putu Gede Jaya selaku suami dari Sdri. Desak Made
Mariani sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan
pengaduan yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2016.

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa
pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu enam bulan
sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga
pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 10 Maret 2016
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari
Saksi-1 telah memenuhi syarat formal.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 4 KUHP
menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan dalam persidangan belum dimulai .

Menimbang:

Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut oleh karena itu
sebelum pemeriksaan dalam persidangan dimulai khususnya
terhadap pemeriksaan Saksi yang dirugikan dalam hal ini

11
pemeriksaan terhadap Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya sebagai
pengadu, dalam persidangan menyatakan tidak akan mencabut
pengaduannya / tetap melanjutkan supaya Terdakwa diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku . Oleh karena
Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.
Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Anak Agung Putu Gede Jaya.
Koptu/31980671610677.
Tasak/Peng. Gud Pokko Kipan B.
Yonif 900/Raider.
Denpasar, 8 Juni 1977.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Kipan B Kubujati Kel.
Banyuning
Kec.
Buleleng
Kab.
Buleleng Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena
sama-sama bertugas di Yonif 900/Raider dan tidak ada hubungan
keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-4 ( Desak Made
mariani ) sejak tahun 1999 dan menikah secara Agama maupun
kedinasan pada tanggal 7 Mei 2003 namun sampai sekarang belum
dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan asmara
antara Saksi-4 dengan Terdakwa apalagi sampai
melakukan
hubungan badan sebab selama Saksi berumah tangga dengan
Saksi-4 tidak menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 15.00
Wita , saat Saksi melaksanakan kurve diPura Kipan B Yonif
900/Raider dipanggil oleh Danki B untuk menghadap ke ruang Staf I
Batalyon kemudian Danki B mengatakan bahwa Saksi-4 telah
melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi merasa kaget
dan tidak percaya sebab selama ini Saksi-4 tidak pernah
menunjukkan tingkah laku yang aneh dan mencurigakan sebab
apabila pergi keluar rumah Saksi-4 selalu ijin dengan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan badan yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan atas pengakuan Saksi-1 kepada
Danki B hubungan badan tersebut dilakukan di sebuah penginapan
yang beralamat di Jl. Pulau Obi Kel. Banyuning Kec. Buleleng Kab.
Buleleng.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 mengakui dihadapan Saksi tentang
kejadian perzinahan yang dlakukan dengan Terdakwa dan Saksi juga
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memiliki bukti isi Sms di Line Hp milik Saksi-4 yang tertulis papi-mami
yang kesannya mesra dan saling merindukan.
7. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-4 di hadapan Saksi bahwa
Saksi-4 telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sejak
bulan Januari 2015 sampai dengan bulan januari 2016 dan telah
melakukan hubungan badan sebanyak lima belas kali di penginapan
di jalan Pulau Obi Kel. Banyuning Kec. Buleleng Kab. Buleleng.
8. Bahwa setelah kejadian perzinahan yang dilakukan Saksi-4 dan
Terdakwa , Saksi menyerahkan Saksi-4 kepada orang tuannya yang
tinggal di Gianyar dan sampai saat ini Saksi tidak ingin melanjutkan
rumah tangga dengan Saksi-4 dan berencana akan mengajukan
perceraian.
9. Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan perzinahan yang
dilakukan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa dan Saksi menuntut agar
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya.

tersebut, Terdakwa

membenarkan

Saksi-2
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Anak Agung Ayu Andini Indrawati.
Ibu Rumah Tangga.
Kupang, 5 Februari 1986.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Kima Yonif 900/Raider.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 yang
sekarang berstatus sebagai suami Saksi, sedangkan Saksi kenal
dengan Saksi-4 ( Desak Made Mariani ) sejak tahun 2011 di Asrama
Kima Yonif 900/Raider karena sama-sama sebagai anggota Persit.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 mei
2007 di kabupaten Bangli baik secara agama maupun secara
kedinasan dan dikaruniai tiga orang anak yaitu yang pertama
bernama Putu Gladis Cantika Febrianti umur 8 tahun, yang kedua
bernama Kadek Adendra Dwipayana Putra umur 6 tahun, dan yang
ketiga bernama Komang Adinda Damayanti umur 3 tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 anak Saksi yang
bernama Putu Glandis Santika Febriani mengatakan telah dibelikan
sepatu oleh Saksi-4 dan Terdakwa kemudian Saksi mencari informasi
ke kompi B dan mendapat berita dari ibu Fajar yang mengatakan
bahwa temennya yang bernama ibu Cutin pernah melihat Terdakwa
dan Saksi-4 membeli Hp di tokonya.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi
mencari tahu kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari
Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wita Saksi
melaporkan Terdakwa kepada Komandan Kompi B dan pukul 18.00
Wita Saksidiperintahkan untuk menghadap staf 1 batalyon.
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5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Saksi dimintai
keterangan oleh Staf 1 Batalyon , dari Staf 1 mengatakan bahwa
Terdakwa diduga telah menjalin hubungan dengan Saksi-4 dan telah
melakukan hubungan badan sejak tahun 2015 sampai tahun 2016.
6. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi sangat
kecewa dan kaget sebab Saksi juga pernah menanyakan kepada
Saksi-4 namun Saksi-4 tidak mengakuinya dan mengatakan hanya
sebatas SMS dan BBM saja sedangkan Terdakwa tidak pernah
mengatakan kepada Saksi tentang hubungannya dengan Saksi-4.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Perzinahan
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4, namun sejak bulan
Januari 2015 Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan
suami isteri dan terakhir melakukan hubungan suami istreri tanggal 5
Maret 2016.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai
melakukan perzinahan dengan Saksi-4 dan menurut Saksi tidak ada
yang mencurigakan dalam diri Terdakwa .
9. Bahwa Saksi dan anak-anak sangat kecewa sehingga Saksi
tidak ingin menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa ,
Saksi berencana ingin bercerai dengan Terdakwa dan membesarkan
anak-anak Saksi sendiri.
10. Bahwa Saksi ingin menuntut agar Terdakwa dengan Saksi-4
agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Faris Renaldy Tamonob.
Sertu/21070528010287.
Balidik 1 Siintel Kima.
Yonif 900/Raider.
Kupang, 21 Februari 1987.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen.
Asrama
Kima
Yonif
900/Raider
Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kompi
Bantuan Yonif 900/Raider hanya hubungan atasan dan bawahan
tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-4 ( Desak
Made Mariani ) Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita
Saksi-2 ( Anak Agung Ayu andini Wirawati ) telah melaporkan
Terdakwa kepada Dan Kima tentang kecurigaan terhadap Terdakwa
yang mempunyai hubungan dengan Saksi-4 ( Sdri. Desah made
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Mariani ) namun belum cukup bukti tentang kebenarannya sehingga
Saksi-2 diperintahkan untuk pulang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah untuk melakukan interogasi
pada hari kamis tanggal 10 maret 2016 di staf 1 terhadap Terdakwa,
Saksi-1 ( Anak Agung putu Gede jaya ) dan saksi-2 sedangkan
saksi-4 diinterogasi oleh Staf lain diruang staf I.
4. Bahwa dari interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa
Terdakwa dan Saksi-4 Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan
Saksi-4 sejak tanggal 15 Januari 2015 dan sampai bulan Januari
2016 dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa telah
melakukan hubungan badan sebanyak lima belas kali di Penginapan
yang beralamat di jl. Pulau Obi Kel. Banyuning Kec. Buleleng Kab.
Buleleng Singaraja.
5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menunjukkan keanehan di
dalam berdinas karena Terdakwa mempunyai kepribadian yang baik
sehingga Saksi tidak mencurigainya .
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-4
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Desak Made Mariani..
Ibu rumah tangga.
Singaraja, 6 Desember 1979.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Kipan B Kubujati
Banyuning
Kec.
Buleleng
Buleleng Bali.

Kel.
Kab.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 januari
2015 di Kompi Markas Yonif 900/ Raider dan tidak ada hubungan
keluarga sedangkan dengan Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya
(Saksi-2) Saksi kenal sejak tahun 2000 di Singaraja dan sekarang
berstatus sebagai suami Saksi.
2.
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Saksi bertemu dengan
Terdakwa di ATM BRI cabang Singaraja yang dilanjutkan dengan
perkenalan. Kemudian Terdakwa meminta alamat akun facebook
Saksi dan Saksi memberikan alamat akun Facebook kepada
Terdakwa. Setelah selesai mengambil uang di ATM Saksi kembali
pulang ke asrama Kipan B Kubujati.
3.
Bahwa setibanya di rumah Saksi menerima pertemanan
Terdakwa di Fecabook, kemudian antara Saksi dan Terdakwa
berlanjut komunikasi melalui chating di akun Facebook, seminggu
kemudian Terdakwa meminta nomor telepon dan komunikasi beralih
melalui telepon.
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4.
Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa menelpon
Saksi dan mengajak bertemu di samping gedung PT. Telkom
Singaraja, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa berbicara sekitar 10
menit, kemudian Saksi dan terdakwa pulang ke rumah masingmasing. Seminggu kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi
untuk bertemu di samping gedung PT. Telkom Singaraja dan hanya
mengobrol saja.
5.
Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret 2015
Saksi kembali diajak oleh Terdakwa untuk bertemu di samping
gedung PT. Telkom Singaraja. Pada saat bertemu Terdakwa
menyatakan perasaannya kepada Saksi bahwa Terdakwa menyukai
Saksi, namun Saksi tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa
memegang tangan Saksi dan meminta ijin untuk mencium kening
Saksi, namun Saksi menjawab “ahh…ngarang saja om ini”. Namun
Terdakwa tetap mencium kening Saksi, lalu Saksi berkata “berani
sekali om ini”. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi pulang ke
rumah. Setibanya di rumah, saksi menerima BBM dari Terdakwa
yang menanyakan kembali tentang perasaan Terdakwa dan dijawab
oleh Saksi bahwa Saksi juga menyukai Terdakwa.
6.
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Saksi dan Terdakwa
bertemu kembali di samping gedung PT. Telkom Singaraja. Setelah
bertemu Saksi diajak oleh Terdakwa menuju ke sebuah penginapan
menggunakan motor masing-masing dengan jalan beriringan ke jalan
Pulau Obi Singaraja yang bernama penginapan Griya Anyar.
Sesampainya di penginapan tersebut Saksi diajak Terdakwa masuk
kedalam sebuah kamar yang telah Terdakwa pesan. Setelah berada
di dalam kamar Saksi dan Terdakwa saling berciuman sambil
berpelukan selama kurang lebih sepuluh menit hingga timbul
rangsangan
kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan
yang pertama dengan cara Terdakwa melepas
pakaian Saksi satu persatu hingga telanjang bulat selanjutnya
Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.
Setelah sama-sama telanjang Terdakwa memasukkan penisnya
yang sudah tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan menggoyangkan
pantat naik turun selama sepuluh menit. Tidak lama kemudian
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan
Saksi, setelah itu
Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan
kenikmatan .
7.
Bahwa persetubuhan yang kedua diakukan pada tanggal 5
April 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi untuk
bertemu di penginapan yang beralamat di jalan Pulau Obi Singaraja.
Sesampai di penginapan, Terdakwa sudah menyewa sebuah kamar
kemudian mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar. Setelah
berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi, setelah
muncul rangsangan Terdakwa melepas pakaian Saksi satu persatu
hingga telanjang bulat dan kemudian Terdakwa melepas pakaiannya
sendiri hingga telanjang bulat. Setelah sama-sama telanjang
selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah
tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantat naik
turun selama sepuluh menit. Tidak lama kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi,
kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kenikmatan .
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8.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi melaukan persetubuhan
yang pertama dan kedua kemudian setiap minggu jika ada waktu
senggang antara Saksi dan Terdakwa bertemu dan melakukan
persetubuhan di tempat yang sama yaitu penginapan di jalan Pulau
Obi Singaraja.
9.
Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atas
dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetubuhan sperma
Terdakwa dikeluarkan di vagina Saksi sehingga Saksi merasakan
kenikmatan.
10.
Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa
dari tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan bulan januari 2016
Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak lima
belas kali di Penginapan Jalan Pulau Obi Singaraja.
11.
Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa yang sudah
menikah dengan Saksi-2 ( Sdr. Anak Agung Ayu Andini Wirowati )
dan memiliki tiga orang anak namun Saksi terlanjur sangat
menyayangi dan mencintai Terdakwa .
12.
Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul
17.30 Wita Saksi dipanggil oleh Staf 1 Yonif 900/Raider dan dimintai
keterangan atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi
dengan Terdakwa, dan Saksi mengakui semua perbuatan yang telah
dilakukannya dengan Terdakwa.
11.
Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa
terakhir dilakukan pada bulan januari 2016 sekira pukul 20.15 Wita
dipenginapan Jl. Pulau Obi Singaraja di kamar nomor 10 .
12.
Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan
Terdakwa Saksi-1 ( Anak Agung Putu Gede jaya ) selaku suami tidak
pernah mengetahui dan Saksi-2 selaku isteri dari Terdakwa juga tidak
mengetahuinya .
13.
Bahwa atas kejadian yang Saksi lakukan Saksi sangat
menyesal karena menyebabkan rumah tangga Saksi hancur dan
sekarang Saksi tidak tinggal serumah dengan saksi-1.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-5
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Komang Darsana.
Karyawan Penginapan Griya Anyar.
Singaraja, 12 Januari 1981.
laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Pulau Obi Gang Mangga Kel.
Banyuning
Kec.
Buleleng
Kab.
Buleleng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-4 ( Desak
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Made mariani ) karena sering lewat di depan Penginapan Griya
Anyar tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa setelah Penyidik menunjukkan Foto Terdakwa kepada
Saksi, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa pernah datang ke
penginapan Griya Anyar serta memesan satu kamar dengan ditemani
oleh Saksi-4 namun Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang
dilakukan di dalam kamar.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan chek in
di penginapan Griya Anyar setiap satu sampai dua minggu sekali
sekira pukul 20.00 Wita dengan harga sewa kamar sebesar Rp.
40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi-4 melakukan chek in di
penginapan Griya Anyar Jl. Pulau Obi Gang Mangga Kel. Banyuning
Kec. Buleleng sering menggunakan kamar nomor 10 dan nomor 14
dan yang bertugas di penginapan tersebut hanya Saksi saja.
5. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan chek in di penginapan
Griya Anyar sekira bulan Januari 2016 dan setelah itu Saksi tidak
pernah bertemu lagi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Pendidikan Secata gelombang II tahun 2002 di Secata Rindam
IX/Udayana selama lima bulan dan pada bulan April 2002 Terdakwa
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu Terdakwa
melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri selama tiga bulan di
Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian setelah lulus Terdakwa
ditempatkan di Rindam IX/Udayana selama delapan bulan dan pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di yonif 742/SWY. Baru tiga bulan
berdinas Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan
Raider Terdakwa ditempatkan di kompi Bantuan Yonif 900/Raider
sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31020323270582.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Desak Made
Mariani) pada tanggal 1 mei 2007 di kabupaten Bangli baik secara
agama maupun secara kedinasan dan dikaruniai tiga orang anak
yaitu yang pertama bernama Putu Gladis Cantika Febrianti umur 8
tahun, yang kedua bernama Kadek Adendra Dwipayana Putra umur 6
tahun, dan yang ketiga bernama Komang Adinda Damayanti umur 3
tahun.
3. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 pada tanggal 15
Januari 2015 di ATM BRI Singaraja, kemudian Terdakwa meminta
nomor telepon Saksi-4. Selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan
Saksi-4 berlanjut melalui telepon maupun SMS. Seminggu kemudian
Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu di dekat PT. Telkom
Singaraja. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 hanya
mengobrol kurang lebih selama sepuluh menit.
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4. Bahwa kemudian di bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak
Saksi-4 untuk bertemu lagi di dekat PT. Telkom Singaraja dan seperti
biasa hanya mengobrol,. sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan
Saksi-4 kembali pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi4 untuk bertemu kembali di tempat biasa dekat PT. Telkom Singaraja.
Dan setelah bertemu Terdakwa mengungkapkan perasaannya
kepada Saksi-4 dan berkata “Bu, sebenarnya saya suka sama ibu”,
namun Saksi-4 tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan.
Selanjutnya Terdakwa mengatakan “boleh saya peluk dari belakang
?”, namun Saksi-4 hanya diam dan tidak merespon. Karena tidak
ada jawaban Terdakwa memberanikan diri memeluk Saksi-4 dari
belakang. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 Wita
Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang, namun sebelum pulang
Terdakwa bertanya “boleh cium keningnya?”, lalu dijawab oleh
Saksi-4 “berani sekali om ini”. kemudian Terdakwa mencium kening
Saksi-4, sedangkan Saksi-4 hanya tersenyum. Setelah itu Terdakwa
dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa pada minggu berikutnya di bulan Maret 2015 Terdakwa
mengajak Saksi-4 untuk bertemu di dekat PT. Telkom Singaraja.
Sesampainya di tempat bertemu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk
mengikuti Terdakwa dengan tujuan ke penginapan yang berada di
daerah Banyuning di Jl. Pulau Obi Singaraja dengan menggunakan
sepeda motor masing-masing. Sesampainya di penginapan,
Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamar yang telah
Terdakwa pesan sebelumnya. Setelah berada di dalam kamar
Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol sebentar, lalu Terdakwa memeluk
dan mencium bibir Saksi-4 dan dibalas Saksi-4. Selanjutnya
Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “mau nggak gituan ( maksudnya
melakukan hubungan badan)?”, dan dijawab oleh Saksi-4 “jangan,
saya lagi haid”. Dan malam itu Terdakwa dan Saksi-4 hanya
berciuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke rumah
masing-masing.
7.
Bahwa pada tanggal 5 April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-4
kembali untuk bertemu di penginapan di Jl. Pulau Obi Singaraja
melalui SMS dan Saksi-4 pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul
18.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Kima dengan
menggunakan sepeda motor. Sesampainya di penginapan Terdakwa
langsung memesan kamar sambil menunggu Saksi-4 datang, setelah
Saksi-4 datang Terdakwa langsung mengajak Saksi-4 untuk masuk
ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk
berhadapan dengan Saksi-4 kemudian berciuman, setelah timbul
rangsangan selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-4 dan
menaikkan BH yang dipakai Saksi-4. Setelah itu Terdakwa
menghisap putting susu Saksi-4 sambil memegang vagina Saksi-4,
begitu pula sebaliknya Saksi-4 menghisap puting susu Terdakwa
sambil meremas-remas penis Terdakwa. Setelah penis Terdakwa
tegang selanjutnya Terdakwa membuka baju serta celana Saksi-4,
setelah sama-sama telanjang Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-4
ke kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-4 sambil
menggoyangkan pantat naik turun selama sepuluh menit. Setelah
Terdakwa merasa akan mencapai puncaknya/klimaks Terdakwa
mencabut penisnya dari kemaluan Saksi-4 dan mengeluarkan
spermanya di atas perut Saksi-4. Setelah selesai Saksi-4 dan
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Terdakwa membersihkan badan kemudian Terdakwa dan Saksi-4
pulang ke rumah masing-masing.
8.
Bahwa seminggu kemudian masih di bulan April 2015
Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi-4 mengajak bertemu di
penginapan Jl. Pulau Obi Singaraja, dan disetujui oleh Saksi-4
kemudian Terdakwa berangkat menuju penginapan. Sesampainya
di penginapan, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang
langsung menutup dan mengunci pintu. Setelah itu Terdakwa dan
Saksi-4 duduk berhadapan di kasur dilanjutkan dengan rebahan dan
saling berciuman lalu Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang.
Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju dan menaikkan BH
milik Saksi-4 dan menghisap putting susu Saksi-4 sambil memegang
vagina/kemaluan Saksi-4 begitu juga sebaliknya Saksi-4 menghisap
putting susu Saksi-4 sambil meremas-remas penis Terdakwa dan
penis Terdakwa pun tegang. Selanjutnya Saksi-4 membuka baju dan
celananya sendiri, setelah sama-sama telanjang Terdakwa
merebahkan tubuh Saksi-4 ke kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh
Saksi-4 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya lalu
menggoyahkan pantat maju mundur. Kurang lebih delapan menit
Terdakwa merasakan akan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-4.setelah
itu Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama merasakan kepuasan dan
kenikmatan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-4 dan
Terdakwa membersihkan badan dan langsung pulang ke rumah
masing-masing.
9.
Bahwa selanjutnya setiap minggu berikutnya Terdakwa sering
melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 di tempat yang sama
yaitu penginapan yang beralamat di Jl. Pulau Obi Singaraja dan
yang terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4
sekira awal bulan Januari 2016 setelah itu
Tedakwa tidak
melakukan hubungan badan lagi dengan Saksi-4 dikarenakan
kegiatan di Kompi Markas Yonif 900/Raider yang padat sehingga
hanya berkomunikasi dengan melalui HP.
10. Bahwa Pada bulan Januari 2016 Saksi-4 pernah mengajak
Terdakwa untuk bertemu di penginapan di Jl. Pulau Obi Singaraja
namun Terdakwa menolak dengan alasan sedang mengikuti lomba
Tontangkas.
11. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2016 saat Terdakwa
akan membeli sepatu untuk anak yang pertama, Terdakwa bertemu
dengan saksi-4 di Supermarket Hardys setelah pertemuan itu
Terdakwa kemudian tidak pernah bertemu dengan Saksi-4.
12. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 ,
karena Terdakwa tertarik / menyukai saksi-4 dan selama melakukan
hubungan badan merasakan kenikmatan dan dilakukan atas dasar
suka sama suka.
13. Bahwa selama terdakwa melakukan hubungan badan dengan
Saksi-4 di Penginapan Jl. Pulau Obi Singaraja dengan pintu tertutup
dan terkunci serta jendela tertutup korden dan lampu dalam keadaan
mati.

20
14. Bahwa awalnya Saksi-2 tidak curiga namun Saksi-2 pernah
menanyakan Hp yang Terdakwa gunakan dan Hp tersebut adalah
pemberian dari Saksi-4, atas kecurigaan tersebut selanjutnya istri
Terdakwa ( Saksi-2 ) melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif
900/Raider sehingga diketahui kalau Terdakwa memiliki hubungan
asmara dengan Saksi-4 dan Terdakwa sangat menyesal atas
kejadian tersebut .
Menimbang:

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi -4 ( Sdr.
Desak Mariani ) dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut
Bahwa terhadap keterangan Terdakwa sebagai alat bukti
adalah hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, maka
keterangan Terdakwa di persidangan tidak perlu disumpah, sehingga
oleh karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar atau hak untuk tidak
mengakui atas perbuatan yang didakwakan sedangkan keterangan
para Saksi dipersidangan diberikan dibawah sumpah . Oleh karena
sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 adalah tidak
akurat dan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut harus
dikesampingkan /tidak diterima

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa :
a.

Barang-barang :
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos SMG313HZ, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Blakcberry 9220 Model
REX41GW, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Model
Z00RD, memori card dan Kartu SIM milik Sdri. Desak
Made Mariani.

Bahwa barang-barang tersebut telah
diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata diakui
oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Saksi4 ( Sdri. Desak Made Mariani ) dalam melakukan tindak pidana
ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian .
b.

Surat-surat :

1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Terdakwa dan
Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati.
-

1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.

1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Anak Agung
Ayu Andini Indrawati.
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1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Anak Agung
Putu Gede Jaya dan Desak Made Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Anak Agung
Putu Gede Jaya.
1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Desak Made
Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy KTA Persit atas nama
Desak Made Mariani.
Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di
persidangan ternyata diakui oleh Saksi-1 ( Koptu Anak Agung Putu
Gede Jaya dengan Saksi-4 ( Sdri. Desak Made Mariani ) dan
Saksi-2 ( Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati dengan Terdakwa )
sampai persidangan berlangsung statusnya
masih sah sebagai
suami isteri dan belum bercerai, barang bukti tersebut ternyata
bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti
berupa Surat :
-

1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan atas nama Koptu Anak
Agung Putu Gede Jaya tanggal 10 Maret 2016.

Bahwa bukti surat tersebut telah
dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di
persidangan ternyata diakui oleh Saksi-1 ( Koptu Anak Agung
Putu Gede Jaya , barang bukti tersebut ternyata bersesuaian
dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
Menimbang :
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Pendidikan Secata gelombang II tahun 2002 di Secata Rindam
IX/Udayana selama lima bulan dan pada bulan April 2002 Terdakwa
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu Terdakwa
melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri selama tiga bulan di
Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian setelah lulus Terdakwa
ditempatkan di Rindam IX/Udayana selama delapan bulan dan pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di yonif 742/SWY. Baru tiga bulan
berdinas Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan
Raider Terdakwa ditempatkan di kompi Bantuan Yonif 900/Raider
sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31020323270582.
2.
Bahwa benar, Terdakwa telah mempunyai istri yaitu Saksi-2
(Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati) yang menikah pada tanggal
12 Juli 2007 secara dinas maupun secara agama Hindu yang
tercatat
dalam
kutipan
Akta
Perkawinan
Nomor
:
379/SUSUT/WNI/2007 tanggal 17 September 2007 yang diterbitkan
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kantor badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana
Kabupaten Bangli.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai tiga
orang anak yaitu yang pertama bernama Putu Gladis Cantika
Febrianti umur 8 tahun, yang kedua bernama Kadek Adendra
Dwipayana Putra umur 6 tahun, dan yang ketiga bernama Komang
Adinda Damayanti umur 3 tahun.
4.
Bahwa benar, Sdri. Desak Made Mariani (Saksi-4) adalah istri
dari Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya (Saksi-1) yang menikah
pada tanggal 7 Mei 2003 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan
Nomor 927.K.2003 tanggal 8 Juli 2003 diterbitkan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Pernikahan sah
secara dinas, Saksi-4 tercatat sebagai anggota Persit dan tinggal
bersama di Asrama Kipan B Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng
Kab. Buleleng. Dari perkawinan tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 belum
memiliki keturunan.
5.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa
bertemu dengan Saksi-4 di ATM BRI cabang Singaraja yang
dilanjutkan dengan perkenalan.
Kemudian Terdakwa meminta
alamat akun facebook Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan alamat akun
Facebook kepada Terdakwa. Setelah selesai mengambil uang di
ATM Saksi-4 kembali pulang ke asrama Kipan B Kubujati.
6.
Bahwa benar
setibanya di rumah Saksi-4 menerima
pertemanan Terdakwa di Fecabook, kemudian antara Terdakwa dan
Saksi-4 berlanjut komunikasi melalui chating di akun Facebook,
seminggu kemudian Terdakwa meminta nomor telepon dan
komunikasi beralih melalui telepon.
7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 pada tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa
menelpon Saksi-4 dan mengajak bertemu di samping gedung PT.
Telkom Singaraja,
setelah bertemu Terdakwa
dan Saksi-4
berbicara sekitar 10 menit, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pulang
ke rumah masing-masing. Seminggu kemudian Terdakwa kembali
mengajak Saksi-4 untuk bertemu di samping gedung PT. Telkom
Singaraja dan hanya mengobrol saja.
8.
Bahwa benar
berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret
2015 Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 untuk bertemu di
samping gedung PT. Telkom Singaraja. Pada saat bertemu
Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi -4 bahwa
Terdakwa menyukai Saksi-4 , namun Saksi-4 tidak menjawab.
Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-4 dan meminta ijin
untuk mencium kening Saksi-4 , namun Saksi-4 menjawab
“ahh…ngarang saja om ini”. Namun Terdakwa tetap mencium kening
Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata “berani sekali om ini”. Kemudian pada
pukul 21.00 Wita Saksi-4 pulang ke rumah. Setibanya di rumah,
Saksi-4 menerima BBM dari Terdakwa yang menanyakan kembali
tentang perasaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4
juga menyukai Terdakwa.
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9.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 pada tanggal
29 Maret 2015 Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di samping
gedung PT. Telkom Singaraja. Setelah bertemu Saksi diajak oleh
Terdakwa menuju ke sebuah penginapan menggunakan motor
masing-masing dengan jalan beriringan ke jalan Pulau Obi Singaraja
yang bernama penginapan Griya Anyar. Sesampainya di penginapan
tersebut Saksi diajak Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang
telah Terdakwa pesan. Setelah berada di dalam kamar Saksi dan
Terdakwa saling berciuman sambil berpelukan selama kurang lebih
sepuluh menit hingga timbul rangsangan kemudian Terdakwa dan
Saksi melakukan persetubuhan
yang pertama dengan cara
Terdakwa melepas pakaian Saksi satu persatu hingga telanjang bulat
selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga telanjang
bulat. Setelah sama-sama telanjang
Terdakwa memasukkan
penisnya yang
sudah tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan
menggoyangkan pantat naik turun selama sepuluh menit. Tidak lama
kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam
vagina/kemaluan Saksi, setelah itu
Terdakwa dan Saksi samasama merasakan kenikmatan .
10.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 pada tanggal 5 April 2015 sekira pukul 20.00
Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk bertemu di penginapan
yang beralamat di jalan Pulau Obi Singaraja. Sesampai di
penginapan, Terdakwa sudah menyewa sebuah kamar kemudian
mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di
dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-4, setelah muncul
rangsangan Terdakwa melepas pakaian Saksi-4 satu persatu hingga
telanjang bulat dan kemudian Terdakwa
melepas pakaiannya
sendiri hingga telanjang bulat. Setelah sama-sama telanjang
selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah
tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantat naik
turun selama sepuluh menit. Tidak lama kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-4,
kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kenikmatan .
11.
Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan kemudian setiap minggu jika ada waktu senggang
antara Terdakwa dan Saksi -4 bertemu dan melakukan persetubuhan
di tempat yang sama yaitu penginapan di jalan Pulau Obi Singaraja.
12.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 persetubuhan dilakukan atas dasar suka
sama suka dan setiap melakukan persetubuhan sperma Terdakwa
dikeluarkan di vagina Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4
merasakan kenikmatan.
13.
Bahwa benar
berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 selama Terdakwa dan Saksi-4 menjalin
hubungan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan januari
2016 Saksi -4 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan
sebanyak lima belas kali di Penginapan Jalan Pulau Obi Singaraja.
14.
Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 mengetahui masingmasing statusnya sudah menikah namun Terdakwa dan Saksi-4
terlanjur sangat menyayangi dan saling mencintai .
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15.
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira
pukul 17.30 Wita Saksi dipanggil oleh Staf 1 Yonif 900/Raider dan
dimintai keterangan atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh
Saksi dengan Terdakwa, dan Saksi -4 mengakui semua perbuatan
yang telah dilakukannya dengan Terdakwa.
16.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4
selama
melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-1 ( Anak Agung
Putu Gede jaya ) selaku suami tidak pernah mengetahui dan Saksi-2
selaku isteri dari Terdakwa juga tidak mengetahuinya .
17. Bahwa benar, pada tanggal 5 maret 2016 Sdri. Putu Gladis
Santika Febrianti (anak Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-2
tentang pertemuan Terdakwa dengan Saksi-4 di Supermarket Hardys
Singaraja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pukul
12.00 Wita Saksi-2 mencari tahu kebenaran informasi tersebut
dengan melapor kepada komandan Kompi Markas, lalu pada pukul
18.00 Wita Dan Kima memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 untuk
menyerahkan HP kepada Staf 1. Kemudian dari HP milik Saksi-4
pada aplikasi LINE ditemukan bukti yang mengarah pada tindak
pidana Perzinahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa
diamankan di ruang Staf 1 Batalyon 900/Raider untuk diinterogasi
dan Terdakwa mengakui perbuatan zinah yang dilakukan dengan
Saksi-4.
18. Bahwa benar, Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya (Saksi-1)
selaku suami dari Sdri. Desak Made Mariani (Saksi-4) telah
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja
sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2016/Idik tanggal
11 Maret 2016 dilengkapi dengan Surat Pengaduan tanggal 10 Maret
2016 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum
yang berlaku.
Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menaggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan , Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan..

2.

Bahwa mengenai
pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri
dalam Putusannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa oleh karena Penasehat Hukum / Terdakwa mengajukan
Pembelaan ( Pledoi ) yang sifatnya hanya menguraikan tentang
keadaan- keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa guna dijadikan
dasar permohonan keringanan hukuman (clementie), maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini
oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi Pledoi dari
Penasehat Hukum.
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Menimbang

:

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan
yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum tetap
pada pledoinya yang bersifat clementie untuk itu Majelis Hakim
berpendapat tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara
khusus.

Menimbang

:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara
Alternatif yaitu
Alternatif pertama. Yaitu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP,
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
-

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: Seorang Pria.
: Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
: Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah
kawin.

Atau
Alternatif Kedua
: Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
-

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: Barangsiapa.
: Dengan sengaja dan terbuka.
: Melanggar kesusilaan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif
maka sesuai
dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan memilih salah satu
dari dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta-fakta
dipersidangan ..

Menimbang

:

Bahwa dakwaan Oditur Militer Alternatif pertama mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
-

Menimbang

:

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: Seorang Pria.
: Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
: Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah
kawin.

Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa mengenai unsur ke-1 “Seorang Pria”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas
dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah
dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara
biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
Bahwa dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini
adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana
secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau
dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan,
berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.
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Bahwa yang dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur
ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten)
ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya
(wanita).
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
melalui Pendidikan Secata gelombang II tahun 2002 di Secata
Rindam IX/Udayana selama lima bulan dan pada bulan April 2002
Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu
Terdakwa melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri selama tiga
bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian setelah lulus
Terdakwa ditempatkan di Rindam IX/Udayana selama delapan bulan
dan pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di yonif 742/SWY. Baru
tiga bulan berdinas Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti
pendidikan Raider Terdakwa ditempatkan di kompi Bantuan Yonif
900/Raider sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP
31020323270582.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas berjenis
kelamin laki-laki atau Pria yang berstatus telah kawin dan terikat
perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Ni Luh
Supartini .
3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan
tegap, memiliki jakun ( tonjolan pada leher bagian depan), tekanan
suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah
memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang
yang berjenis kelamin pria.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “ Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: “Turut Serta Melakukan
Zinah” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
-

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk
membedakan perbuatan dalam kwalitas sebagai pelaku
zinah sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a
dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1)
ke-2 a dan b KUHP.

-

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan
zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh
istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut
berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan
kwalifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah
tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan
oleh suami yang dirugikan.
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-

Bahwa menurut R.Susilo dalam bukunya kitab UndangUndang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya,
penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan “zinah“
adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau
perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau lakilaki bukan isteri atau suaminya.
Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai
perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama
suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah
adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh
karenanya pasal ini tentunya berarti “Zinah/gendak“.

Menimbang

:

-

Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai
pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan
dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya
terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain
persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1
orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah
dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai
yang turut serta pezinah.

-

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan
yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat
perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya
yang dilakukan mau sama mau.

-

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika
kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam
kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa
bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu
dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya
kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan
bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika
kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada
kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai
persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-4 ( Sdri.
Desak Made mariani ) pada tanggal 29 Maret 2015 Saksi dan
Terdakwa bertemu kembali di samping gedung PT. Telkom
Singaraja. Setelah bertemu Saksi diajak oleh Terdakwa menuju ke
sebuah penginapan menggunakan motor masing-masing dengan
jalan beriringan ke jalan Pulau Obi Singaraja yang bernama
penginapan Griya Anyar. Sesampainya di penginapan tersebut Saksi
diajak Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang telah Terdakwa
pesan. Setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa saling
berciuman sambil berpelukan selama kurang lebih sepuluh menit
hingga timbul
rangsangan
kemudian Terdakwa dan Saksi
melakukan persetubuhan yang pertama dengan cara Terdakwa
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melepas pakaian Saksi satu persatu hingga telanjang bulat
selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga telanjang
bulat. Setelah sama-sama telanjang
Terdakwa memasukkan
penisnya yang
sudah tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan
menggoyangkan pantat naik turun selama sepuluh menit. Tidak lama
kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam
vagina/kemaluan Saksi, setelah itu
Terdakwa dan Saksi samasama merasakan kenikmatan .
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 pada tanggal 5 April 2015 sekira pukul 20.00
Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk bertemu di penginapan
yang beralamat di jalan Pulau Obi Singaraja. Sesampai di
penginapan, Terdakwa sudah menyewa sebuah kamar kemudian
mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di
dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-4, setelah muncul
rangsangan Terdakwa melepas pakaian Saksi-4 satu persatu hingga
telanjang bulat dan kemudian Terdakwa
melepas pakaiannya
sendiri hingga telanjang bulat. Setelah sama-sama telanjang
selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah
tegang ke vagina/kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantat naik
turun selama sepuluh menit. Tidak lama kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-4,
kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kenikmatan .
3.
Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan kemudian setiap minggu jika ada waktu senggang
antara Terdakwa dan Saksi -4 bertemu dan melakukan persetubuhan
di tempat yang sama yaitu penginapan di jalan Pulau Obi Singaraja.
4.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 persetubuhan dilakukan atas dasar suka
sama suka dan setiap melakukan persetubuhan sperma Terdakwa
dikeluarkan di vagina Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4
merasakan kenikmatan.
5.
Bahwa benar
berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh Saksi-4 selama Terdakwa dan Saksi-4 menjalin
hubungan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan januari
2016 Saksi -4 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan
sebanyak lima belas kali di Penginapan Jalan Pulau Obi Singaraja.
6.
Bahwa benar oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 Saksi-1 (
Anak Agung Putu Gede jaya ) sebagai pihak yang dirugikan dan
dicemarkan oleh perbuatan isterinya yaitu Saksi-4 maka sebagai
pihak suami menuntut perbuatan pelaku zinah , Oleh karena pelaku
zinah adalah isterinya sedangkan kapasitas Terdakwa adalah turut
serta melakukan perzinahan.
7. Bahwa benar perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa
bersama Saksi-4 pada tanggal 5 April 2015 sampai tanggal Januari
2016 sebanyak lima belas kali dilakukan atas dasar suka sama suka
yang dilakukan oleh dua orang yang terikat dalam ikatan perkawinan
, oleh karena Terdakwa adalah seorang pria yang terikat perkawinan
dengan Saksi-4 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No.
379/SUSUT/WNI/2006 tanggal 17 September 2015 sedangkan Saksi-
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2 terikat perkawinan dengan Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akte
Nikah No. 927. K. 2003 tanggal 8 Juli 2003.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “Turut Serta Melakukan Zinah”
telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: ““Padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin” Majelis Hakim memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata
“dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui
adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya
namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar /
memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si
pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata
lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala
perbuatan yang dilakukan.
Yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah perkawinan
menurut Undang-undang perkawinan nomor 27 tahun 1974 bahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai
agamanya masing-masing.
Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk
menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut
bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau
sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah hubungan hukum
(perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si perlaku (pria).
Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974
UU Perkawinan bahwa pada asasnya dalam perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu
saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus
seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)
Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti
seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan
melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai
suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya
(yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan
hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri
(dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang
menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan
Saksi-2 (Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati ) pada tanggal 12
Juli 2007 sesuai kutipan akte Nikah no. 927.K.2003 tanggal 8 Juli
2003 sedangkan
Saksi-4 (Sdri. Desak Made Mariani) menikah
dengan Saksi-1 ( Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya ) sesuai akta
nikah No. 379 /SUSUT/ WNI/2007 tanggal 17 September 2007.
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2.
Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Saksi- 4 statusnya telah menikah / terikat perkawinan dengan
Saksi-1.
3.
Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa wanita yang
disetubuhi masih terikat perkawinan namun Terdakwa tetap
melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sejak tahun 29 Maret 2015
sampai Januari 2016 sebanyak lima belas kali.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “Padahal diketahuinya bahwa yang
turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan
Alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat
tidak akan membuktikan dakwaan Alternatif kedua .

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal
284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan
di persidangan,
Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar
pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat
dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
persetubuhan dengan Saksi-4
(Sdri. Desak Made Mariani )
mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak dapat dijadikan contoh
bagi prajurit TNI khususnya di kodam IX/Udayana.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
istri seniornya (Saksi-1 Koptu Anak Agung Putu Gede Jaya ) pada
hakekatnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya
setelah Terdakwa berkenalan kemudian bertemu kemudian saling
komunikasi saling curhat sehingga timbul perasaan suka dan
Saksi-4 juga menanggapi perasaan Terdakwa.
3. Bahwa yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa berawal
dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 ( Sdri. Desak Made
Mariani ) di ATM BRI , kemudian saling tukar menukar nomor Hp
dilanjutkan melalui situs media sosial Facebook selanjutnya saling
berkomunikasi dan bertemu di samping PT Telkom
hingga
Terdakwa tertarik dan menyatakan suka dengan Saksi-4 ( Sdri.
Desak Made Mariani ) kemudian melakukan ciuman bibir ditempat

31
umum tersebut dan akhirnya Saksi-4 ( Sdri. Desak made Mariani )
dan Terdakwa bertemu di penginapan Griya Anyar.Jl. Pulau Obi
Gg. Mangga Kel.Banyuning Kec. Buleleng Kab. Buleleng dan
melakukan persetubuhan.
4.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat sakit
hati Saksi-1 dan membuat rumah tangga Saksi-1 (Saksi-1 Koptu
Anak Agung Putu Gede Jaya dan Saksi-4 (Sdri. Desak Made
Mariani ) diambang kehancuran serta anak-anak Saksi-2 menjadi
benci/ trauma terhadap Ayahnya.

5.
Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa didukung oleh Saksi-4
(Sdri. Desak Made Mariani ) yang mengatakan tertarik kepada
Terdakwa namun Terdakwa sebagai seorang prajurit harus berfikir
yang jernih dan rasional untuk menolak hubungan terlarang tersebut
atau setidaknya Terdakwa sadar bahwa wanita yang dihadapi
adalah isteri seorang prajurit yaitu Saksi-1 (Saksi-1 Koptu Anak
Agung Putu Gede Jaya ) yang merupakan seniornya sendiri yang
baru seharusnya
Terdakwa ikut menjaga kehormatan dan
memberikan rasa aman bagi keluarga prajurit lainnya yang tinggal
sama-sama di Komplek Asrama Yonif 900/YKR.
5. Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak
ditiru oleh prajurit yang lain maka Mejelis Hakim akan memberikan
sanksi yang tegas terhadap Terdakwa karena dapat merusak
pembinaan prajurit disatuannya dan menimbulkan ketidakyamanan
prajurit ynag tinggal di Asrama.
6.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi
dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi
antara Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Desak Made Mariani ) tidak
ada ikatan perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya
secara berulangkali serta menikmati hubungan tersebut sehingga
sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
7.
Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela bagi keharmonisan
keluarga, dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di
Kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas maka akan
mempersulit pembinaan prajurit di kesatuan.
Menimbang

:

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan
dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi
dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara
Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Desak Made Mariani ) tidak ada ikatan
perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya secara
berulangkali serta menikmati hubungan tersebut sehingga sangat
bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa sangat dilarang,
namun
Terdakwa tetap melakukannya dan akibat perbuatan Terdakwa telah
merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga TNI serta dapat
membahayakan pelaksanaan tugas pokok satuan dimana akan
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berpengaruh bagi jiwa dan moril prajurit, oleh karena itu perlu
mendapat sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit lain
3.
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak
ditiru oleh prajurit yang lain maka Mejelis Hakim akan memberikan
sanksi yang tegas terhadap Terdakwa karena dapat merusak
pembinaan prajurit disatuannya dan menimbulkan ketidakyamanan
prajurit ynag tinggal di Asrama.
Menimbang

:

Bahwa tujuan Pengadilan
tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang
bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga
negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas
diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang
ke 5, Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Delapan wajib TNI-ke 3 dan
ke-4.
Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman lingkungan
Rumah tangga Prajurit Batalyon 900/ Raider
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI
khususnya Satuan Batalyon 900/Raider.
Menimbang

:

Menimbang :

Menimbang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas,
perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata
kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa
sudah tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit
TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan
dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi
disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI, menyulitkan Komandan
dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil .
Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai
sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk
dipertahankan dalam dinas militer.

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi
dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI
merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat
Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama
sebagaimana yang diancamkan dalam undang-undang , dengan
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maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera
dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana
tambahan terhadap Terdakwa, maka dikhawatirkan Terdakwa
melarikan diri, oleh karena Majelis Hakim berpendapat agar
Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
a. Barang-barang :
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos SMG313HZ, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Blakcberry 9220 Model
REX41GW, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Model
Z00RD, memori card dan Kartu SIM milik Sdri. Desak
Made Mariani.
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari
semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara
Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.
b.

Surat-surat :

1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan atas nama Koptu
Anak Agung Putu Gede Jaya tanggal 10 Maret 2016.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Terdakwa dan
Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati.
-

1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.

1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Anak Agung
Ayu Andini Indrawati.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Anak Agung
Putu Gede Jaya dan Desak Made Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Anak Agung
Putu Gede Jaya.
6) 1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Desak Made
Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy KTA Persit atas nama
Desak Made Mariani.
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Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini
dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas
perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.
Mengingat

:

Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal
190 ayat (3) dan (4) UU No. 31 tahun 1997, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI
1.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
I Kadek Sudarmana, Kopda NRP 31020323270582
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :
“Turut serta melakukan zinah”.

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok

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

- Pidana Tambahan
3.

: Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos SMG313HZ, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Blakcberry 9220 Model
REX41GW, memori card dan kartu SIM milik Terdakwa.
1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Model
Z00RD, memori card dan Kartu SIM milik Sdri. Desak
Made Mariani.
Dikembalikan kepada yang berhak.
b. Surat-surat :
1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan atas nama Koptu
Anak Agung Putu Gede Jaya tanggal 10 Maret 2016.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Terdakwa dan
Sdri. Anak Agung Ayu Andini Indrawati.
-

1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.

1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Anak Agung
Ayu Andini Indrawati.
1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Anak Agung
Putu Gede Jaya dan Desak Made Mariani.
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1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Anak Agung
Putu Gede Jaya.
1 (satu) lembar Foto copy KPI atas nama Desak Made
Mariani.
1 (satu) lembar Foto copy KTA Persit atas nama
Desak Made Mariani.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah).
4.

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK
(K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. KAPTEN
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. KAPTEN CHK
2910046530370, Penasihat Hukum Terdakwa SUGIARTO, S.H. LETTU CHK NRP
111200031710786, RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP 11130028260889,
serta Panitera Pengganti ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP
541692 dihadapan umum dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

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

PANITERA PENGGANTI
Ttd
ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

