PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 20-K/PM.III-14/AD/VI/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 Made Wiastika.
Prada / 31120248921092 .
Tayonzipur 18/YKR.
Yonzipur 18/YKR.
Poh Santen 28 Oktober 1992.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Yonzipur 18/YKR Gianyar.

Terdakwa tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas.
Membaca

:

Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana
selaku Papera Nomor : Kep / 324 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 19 / V / 2016
tanggal 23 Mei 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim/21/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/
21/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Putusan Sela Nomor : Put: 20-K/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal
28 Juni 2016 .
6.

Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 19 / V
/ 2016 tanggal 23 Mei 2016, di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan.
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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 :
“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:
c.

Pidana : Penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
a)
1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dengan
Saksi-1.
b)
2 (dua) lembar foto pernikahan secara agama Hindu
antara Terdakwa dengan Saksi-1.
c)
1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Saksi-1.
d)
Foto pintu kamar dan ruangan kamar dari Saksi-1.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biayaperkara sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).
2.
Pembelaan (Pledoi)
Terdakwa yang diajukan secara
tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari selasa tanggal 12
Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
1).
Penasehat Hukum dalam Pledoinya tidak sependapat
dengan Oditur
Militer dan menyatakan bahwa unsur ke- tiga “
Melanggar kesusilaan “ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.
2.)
Bahwa Saksi -1 ( Sdr. Desak Putu Anita Puskarini ) tidak
mempunyai kapasitas sebagai pelapor karena termasuk sebagai
Pelaku .
Bahwa selain hal tersebut diatas Penasehat Hukum juga
mengungkapkan mohon supaya Majelis Hakim mempertimbangan
dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa Penasehat Hukum melihat tuntutan Oditur Militer
seolah-olah mengabaikan hasil pemeriksaan dipersidangan karena
tidak memperhatikan fakta-fakta secara utuh.
2.
Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan hubungan suami isteri
dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi dan Saksi-1 pernah
menikah dengan Sdr. I Made Trisna Wiyana.
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3.
Ada kejanggalan dalam pelaporan sebab yang melaporkan
adalah merupakan orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut.
4.
Terdakwa masih terikat perkawinan denga Saksi-1 sampai
saat ini secara adat dan Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman
Disiplin.
5.
Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa tanggal 2 pebruari
2016 dimana posisi Saksi-1 adalah isteri dari Terdakwa seharusnya
orang yang melaporkan adalah orang yang terganggu atas
tindakan dari pelaku tersebut.
6.
Bahwa tidak tepat apabila Saksi-1 sebagai pelapor sebab
Saksi-1 masih terikat perkawinan oleh karena surat dakwaan dan
tuntutan Oditur Militer haruslah batal demi hukum.
7.
Bahwa sebelum Saksi-1 menikah dengan Terdakwa , Saksi1 sudah menikah dengan orang lain yaitu Sdr. I Made Trisna
Wiyana dan diam-diam meninggalkan suaminya sehingga
Penasehat hukum berkesimpulan bahwa Saksi-1 memiliki perilaku
yang tidak baik itikad tidak baik kepada Terdawa.
Oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada
Majelis Hakim untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa Prada I made Wiastika tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana.
2.

Pernah dijatuhi kumplin

3.

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

4.
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali
perbuatannya.
5.
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus
perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang

6.

Terdakwa masih mencintai Saksi-1

7.

Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa

8.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

:
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut
diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan
Pebruari tahun dua ribu tiga belas dan bulan April tahun dua ribu tiga
belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas
bertempat di Jl.Bung Tomo L No.6 Denpasar atau ditempat lain,
setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan
Militer lll-14 Denpasar , telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara sebagai berikut :

4

a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2011 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana
selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni setelah lulus pada
tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 18/YKR hingga
sekarang ini,dengan pangkat Prada.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desak Putu Anita
Puskarini
(Saksi-1) sejak bulan Nopember 2012 pada saat
Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Makodam IX/Udy,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran. Kurang lebih dua
minggu setelah berkenalan dan pacaran Terdakwa datang ke
tempat Kost Saksi-1 di Desa Kapal Banjar Abian Base Kabupaten
Badung, pada hari itu juga bertepat di kamar kost yang ditempati
Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan
sebagaimana layaknya yang dilakukan pasangan suami istri.
c.
Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan
hingga tak terhitung berapa kali yang dilakukan ditempat kost
saksi-1, dirumah orang tua Saksi-1 di Jl.Bung Tomo l No.6
Denpasar dan disalah satu penginapan di daerah Kab.Gianyar
yang nama penginapannya sudah tidak diingat Terdakwa maupun
Saksi-1. Hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 telah
diketahui keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1..
d.
Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 Sdr.Dewa Nyoman
Sunyantara Semadi (Saksi-4) adik kandung Saksi-1 bertempat di
rumah Jl. Bung Tomo l No.6 Denpasar melihat Terdakwa dan
Saksi-1 duduk berduaan dan bermesraan di ruang tamu, dan
Terdakwa memeluk Saksi-1 serta saling berciuman. Saat itu Saksi4 sedang berada di teras depan rumah, karena pintu masuk ke
ruang tamu terbuka sehingga Saksi-4 dapat melihat Terdakwa dan
Saksi-1 bermesraan dan berciuman. Selanjutnya pada tanggal 17
Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-4 memergoki
Terdakwa akan melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-1
di rumah Jl.Bung Tomo l No.6 denpasar, pada saat itu Saksi-4 tidak
sengaja membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan
setelah terbuka Saksi-4 melihat Terdakwa hanya mengenakan
celana dalam sedangkan Saksi-1 sudah tidak menggunakan
pakaian atas melihat hal tersebut Saksi-4 menutup kembali pintu
kamar dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4.
e.
Bahwa sekira awal bulan April 2013 Sdri. Desak Ketut Karini
S.Sos (Saksi-3) ibu Kandung Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi1 berpelukan sambil bermesraan di dalam kamar Saksi-1 di rumah
Saksi-3 di Jl.Bung Tomo l No.6 Denpasar.pada saat itu pintu kamar
Saksi-1 terbuka sedangkan posisi Saksi-3 sedang di ruang tamu
sehingga Saksi-3 secara tidak sengaja melihat kearah kamar
Saksi-1.
f.
Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa
dengan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil. Awalnya sekira
bulan April 2013 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa
Saksi-1 sudah terlambat satu bulan dari siklus mens, hal yang
sama juga disampaikan Saksi-1 kepada Saksi-2. Mengetahui
keadaan Saksi-1 tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 selaku orang tua
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Saksi-1 memeriksakan Saksi-1 ke dokter Wayan Sukadana,Sp.,Og
di Denpasar dan hasilnya Saksi-1 positif hamil. Selanjutnya Saksi-2
dan Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan kehamilan
Saksi-1 dan Terdakwa mengakui dan bertanggung jawab akan
menikahi Saksi-1.
g.
Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa dan Saksi-1
menikah secara agama Hindu di Griya Gede kemenuh Batu bulan
Kec.Gianyar di pimpin oleh Ida Pedanda istri kemenuh dengan
disaksikan kedua orang tua Terdakwa dan kedua orang tua Saksi-1
serta disaksikan Serka Lalu Muhamad Nasir (Saksi-6) satu
kesatuan dengan Terdakwa. Pada saat pernikahan Saksi-1
keadaan hamil dan yang membuat sesajen adalah Sdri. Ida Ayu
Putu Trisna (Saksi-5) yang membantu Ida Pedanda istri kemenuh
menyelesaikan acara tersebut.
h.
Bahwa Saksi-1 melahirkan anak jenis kelamin perempuan
pada tanggal 17 Nopember 2013 dan diberi nama Ni Putu Parama
Dewi. Sedangkan pernikahan secara dinas antara Terdakwa
dengan Saksi-1 samapi sekarang belum ditindak lanjuti.
.
Berpendapat
bahwa
perbuatan-perbuatan
Terdakwa
tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 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 mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Kapten Chk Daniel Dwi S, S.H. Nrp. 11050027010181,
Kapten Chk M. Lucky Nainggolan,S.H Nrp. 21930030151072, Kapten
Chk Ahmad Farid ,S.H Nrp. 11080134570185, Lettu Chk Sugiarto,
S.H Nrp. 11120031710786, , berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor : Sprin/ 44 / III /2016 tanggal 1 Maret 2016 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal
1 Maret 2016.

Menimbang

: 1.
Pembacaan Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh
Kapten Chk Daniel Dwi Saputro, SH. M.H dkk selaku Tim
Penasehat Hukum Terdakwa di depan sidang Pengadilan Militer
III-14 Denpasar yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2016 pada
pokoknya sebagai berikut :

Penasehat

Hukum

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat perkara Terdakwa
dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Sdri. Desah Putu
Anita Puskarini ( Saksi-1 ) , dengan demikian menyangkut delik
penyertaan yang dilakukan oleh sipil bersama-sama militer
sehingga sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun
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1997 maka Peradilan Militer tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara Terdakwa l
Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yth, kiranya
berkenan memutuskan dalam putusan Sela sebagai berikut :
Menyatakan pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
berwenang mengadili perkara Terdakwa Prada I Made Wiastika
Nrp. 31120248921092.
Menyatakan Surat DakwaanOditur Militer III-14 Denpasar
Nomor : Sdak/XIX/2016 tanggal 23 Mei 2016 batal demi hukum
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya
dapat diterima.
2.
Pembacaan Tanggapan/Jawaban Oditur Militer atas
Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Daniel Dwi
Saputro, SH. M.H dkk selaku Tim Penasehat Hukum, yang
dibacakan Oditur Militer di depan persidangan tanggal 27 Juni
2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Oditur Militer berpendapat Surat Dakwaan telah
disusun sesuai dengan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan
mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Penasehat
Hukum Terdakwa.
3.
Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut , tanggapan Oditur Militer dilain pihak ,
selanjutnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menjatuhkan
Putusan Sela Nomor : 20-K/PM.III-14/AD/VI/2016 pada hari Kamis
tanggal 28 Juni 2016 yang Amar Putusannya sebagai berikut :
1).
Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh oleh
Kapten Chk Daniel Dwi Saputro, SH. M.H dkk selaku Tim
Penasehat Hukum
2).
Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa
3).
Menimbang

Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

:
Bahwa
para Saksi
yang diperiksa di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/Tgl. lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Desak Putu Anita Puskarini.
Swasta.
Denpasar 25 Mei 1987.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Bung Tomo l No.6 Denpasar Bali.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember
2012 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di
Makodam lX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sekira pertengahan bulan Nopember 2012 pada saat
Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Kodam lX/Udayana
Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke Kodam IX/Udayana
dan Saksi
bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa
menyatakan cinta kepada Saksi dan Saksi menerimanya .
3.
Bahwa sekira satu minggu setelah pertemuan pertama tersebut
Saksi bertemu dengan Tedakwa di lapangan Astina Gianyar, Saksi
dan Terdakwa melakukan ciuman, meremas payudara selanjutnya
Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri
dan Saksi menuruti kehendak
Terdakwa karena Terdakwa
menyatakan keseriusan hubungan pacaran dengan Saksi sehingga
Saksi menerima keseriusan cinta Terdakwa.
4.
Bahwa kemudian pertemuan ketiga yaitu sekira satu minggu
setelah pertemuan kedua Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di
tempat kost Saksi di Desa Kapal banjar Bian Base Kab.Badung
dalam pertemuan itu Terdakwa minta bukti keseriusan Saksi
dengan mengajak Saksi
untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dan Saksi memenuhi permintaannya.
5.
Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang
pertama tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan
badan layaknya suami istri yang tidak terhitung lagi, dan dilakukan
atas dasar suka sama suka serta merasakan sama-sama nikmat.
6.
Bahwa pada saat melakukan hubungan badan di kamar kost
pintu dan jendela terkunci korden tertutup, di hotel juga sama pintu
dan jendela terkunci korden tertutup sedangkan pada saat berada
dirumah jalan Bung Tomo l No.6 Denpasar pintu kamar tidak terkunci
jendela tidak dikunci hanya korden ditutup karena keluarga Saksi-1
sudah mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa.
7.
Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa pacaran , Terdakwa
juga pernah berkunjung kerumah Saksi Jl.Bung Tomo I No. 6
Denpasar dan melakukan persetubuhan dengan Saksi dikamar
dengan pintu tidak tertutup karena kuncinya rusak dan pernah dilihat
oleh Saksi-2 ( Sdr. Dewa Nyoman Sunyantara Semadi ).
8.
Bahwa Saksi dengan Terdakwa terakhir kali melakukan
hubungan badan layaknya Suami istri dengan Terdakwa sekira pada
pertengahan bulan Pebruari 2015 di rumah Saksi, setelah saksi
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa
dan Saksi tidak memiliki pacar serta tidak pernah berhubungan
badan dengan laki-laki lain.
9.
Bahwa l pada bulan Pebruari 2013 Saksi mengalami kehamilan
kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan minta
pertanggung jawaban .kepada supaya menikahi Saksi.
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10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2013 Saksi
menikah dengan Terdakwa secara agama Hindu di Griya kemenuh
Blahbatuh Gianyar Bali dan dilanjutkan mengurus administrasi nikah
secara dinas setelah diurus ternyata masa ikatan dinas Terdakwa
belum sampai 2 (dua) tahun sehingga harus menunggu sampai
masa Terdakwa selesai ikatan dinas pada bulan Juli 2014.
11. Bahwa setelah menikah Terdakwa satu minggu sekali datang
mengunjungi Saksi kerumah orang tua di Jl. Bung Tomo I no. 6
Denpasar dan pada tanggal 17 Nopember 2013 Saksi melahirkan
anak perempuan yang di beri nama Ni Putu Parama Dewi Rumah
Sakit Surya Husada.

12. Bahwa pada bulan Juli 2014 setelah ikatan dinas Terdakwa
selesai Terdakwa mengurus administrasi pernikahan secara dinas
namun tidak sampai selesai hanya sampai menghadap ke Ibu Ketua
Persit setelah itu tidak melanjutkan mengurus administrasi menikah
secara dinas dengan segala macam alasan dan Saksi tidak
mengetahui alasan Terdakwa tidak mau melanjutkan mengurus
nikah secara dinas karena setiap kali dihubungi tidak ada jawaban
dan menghindari Saksi.
13. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan
Maret 2015 di kantor Yonzipur 9/YKR dan Terdakwa mengelak
melepas tanggung jawab tidak sesuai janji sebelumnya.
14. Bahwa Saksi pernah diberikan materi sejumlah uang oleh
Terdakwa pada saat hamil Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
selama kira-kira delapan kali dan terakhir bulan Februari 2015.
15. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi
pernah menikah dengan orang lain yaitu Sdr.Krina namun Saksi
sudah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa karena
pernikahan itu hanya bohongan.
16. Bahwa Saksi dipersidangan mengatakan masih menerima
Terdakwa apabila Terdakwa mau meminta maaf dan menikah
dengan Saksi mengingat anak Terdakwa dan Saksi masih kecil
membutuhkan seorang ayah.
Atas keterangan
sebagian yaitu :

Saksi

tersebut,

Terdakwa

menyangkal

1.
Bahwa Terdakwa merasa dibohongi karena setelah Saksi-1
hamil baru mengatakan pernah menikah dengan orang lain.
2.
Bahwa Saksi yang membatalkan janji saat akan diajak untuk
menghadap pimpinan untuk mengurus administrasi pernikahan
Atas sangkalan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada
keterangannya.
Saksi-2.
Nama lengkap
: Dewa Nyoman Sunyantara Semadi.
Pekerjaan
: mahasiswa.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar 3 Juli 1995.
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Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:

Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl.Bung Tomo l No.6 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 2012 di
tempat kost Saksi yang saat itu memperkenalkan Terdakwa sebagai
pacar dari Saksi-1 sedangkan dengan Saksi kenal sejak kecil karena
saksi merupakan kakak kandung dari Saksi , begitu juga Saksi
dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjalin hubungan
pacaran dengan Saksi-1 ( Desak Putu Anita Puskarini ) pada bulan
Nopember 2012 dan Saksi-1 juga pernah menyampaikan bahwa
pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Terdakwa.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Pebruari 2013 Saksi pernah
melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berduaan dan bermesraan di
ruang tamu saat itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan sekali-kali
berciuman, saat itu Saksi sedang berada di teras depan rumah
karena pintu masuk ke ruang tamu terbuka jadi Saksi bisa melihat
mereka berduaan bermesraan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013
sekira pukul 13.00 Wita Saksi pernah memergoki ketika Terdakwa
akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah tepatnya di
kamar yang ditempati Saksi-1, yang saat itu Saksi tidak sengaja
membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan begitu terbuka
Saksi melihat didalam kamar tersebut ada Terdakwa dan Saksi
melihat saat itu Terdakwa sudah menurunkan celananya hanya
menggunakan celana dalam saja sedangkan Saksi-1 sudah tidak
menggunakan pakaian bagian atas melihat hal tersebut Saksi
menutup kembali pintu kamar dan Saksi meninggalkan mereka
berdua.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira bulan Pebruari 2013
Saksi-1 hamil dan kehamilannya tersebut adalah hasil dari
hubungannya dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 di Griya Gede
Kemenuh Batubulan Kab. Gianyar Saksi-1 dan Terdakwa
melaksanakan pernikahan secara agama Hindu.
7. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum juga menyelesaikan
pernikahan secara kedinasan dengan berbagai alasan.
8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa bertanggung jawab
dengan cara menikahi Saksi-1 secara sah dan kedinasan baik
menurut Negara, Agama serta bertanggung jawab sebagai bapak
dari anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 yang sekarang sudah
berumur dua tahun.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
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Saksi-3
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/Tgl. lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Dewa Nyoman Semadi.
Pensiunan PNS.
Singaraja, 29 Agustus 1955.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl.Bung Tomo l No.6 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 ( Desak
Putu Anita Puskarini ) karena Saksi-1 merupakan anak kandung dari
Saksi sedangkan dengan Terdakwa kenal dari sekira bulan Pebruari
tahun 2013 yang dikenalkan oleh Saksi-1 bertempat dirumah Saksi
dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa Saksi
awalnya tidak mengetahui jika Saksi-1
berpacaran dengan Terdakwa karena Saksi tidak tinggal di Denpasar
melaikan di Singaraja, Saksi mengetahui jika ada hubungan khusus
antara anaknya dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2013 saat
anak Saksi menyampaikan bahwa terlambat datang bulan dan telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 dan Terdakwa telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi mengetahui
setalah Saksi-1 menyampaikan terlambat datang bulan karena telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan
setelah Saksi tanyakan langsung terhadap Terdakwa, Terdakwa
mengakuinya.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut maka Saksi
meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab serta
memberitahukan kepada orang tuanya agar menyelesaikan dengan
cara yang terbaik akan hal tersebut.
5. Bahwa
Terdakwa mengakui segala perbuatannya serta
bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan Saksi-1
pernah dibawa ke orang tua dari Terdakwa namun saat itu orang tua
Terdakwa tidak terima dan marah, menyuruh untuk menggugurkan
kandungannya dan meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013 dadakan pertemuan
orang tua / mediasi untuk membahas masalah pernikahan secara
agama hindu sebab Terdakwa baru ikatan dinas 10 tahun sehingga
tidak bisa mengurus administrasi pernikahan.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2013
diselenggarakan upacara perkawinan secara agama Hindu yang di
puput oleh Ida Pedande Istri Kemenuh di Griya Gede Kemenuh
Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar. Saksi yang mengetahui yaitu kedua
orang tua Terdakwa, Bapak Nanang, Bapak Lalu, dan bapak Made
seorang anggota TNI yang berdinas di Kodam Udayana.
7. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama Hindu
pada tanggal 17 Juni 2014 samapai tahun 2015 Terdakwa mengurus
administrasi pernikahan secara kedinasan yang dijanjikan oleh
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namun tidak pernah terlaksana dengan berbagai alasan kemudian
Terdakwa tidak pernah datang kerumah dan Saksi mengetahui
ternyata Terdakwa pindah ke Kupang.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kurang lebih tiga kali
memberikan nafkah sebesar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) per
bulan tetapi pada saat lahiran sampai dengan sekarang yang
membiayai adalah Saksi beserta keluarga.
9. Bahwa Saksi menuntut Terdakwa agar bertanggung jawab
atas Saksi-1 seperti yang di janjikan dan akan dinikahi secara dinas,
kemudian tanggung jawab atas anak Terdakwa yaitu Ni Putu Prama
Dewi, selain itu pertanggung jawaban biaya yang telah dikeluarkan
untuk melaksanakan pernikahan secara agama Hindu, biaya
kelahiran dan lain-lain.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
semuanya.
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Desak Ketut Karini,S.Sos.
PNS Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
Buleleng 15 Juli 1958.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Jl.Bung Tomo l No.6 Denpasar Bali..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sekira tahun 2012,
yang dikenalkan oleh Saksi-1( Desak Putu Anita Puskarini ) di
tempat kost Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga ataupun
family.
2.
Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 menjalin hubungan
pacaran dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2012 dan sering
berkunjung ke tempat kost Saksi-1 di kapal-Badung .dan kerumah
jalan Bung Tomo 1 No.6 Denpasar.
3.
Bahwa Saksi
pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa
berciuman didalam kamar yang pintunya tidak ditutup , karena posisi
Saksi sedang di ruang tamu menonton tv sehingga Saksi tidak
sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-1 Bercumbu., selain dikamar
Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman
diruang tamu.
4.
Bahwa kemudian pada awal bulan April 2013 Saksi-1
menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah terlambat satu bulan
dari siklus mens kemudian setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa
mengeceknya dan hasilnya positif hamil.
5.
Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1dan
mengatakan kalau Saksi-1 hamil adalah anak dari Terdakwa ,
selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan membenarkan
kalau anak dalam kandungan Saksi-1 adalah anak Terdakwa.
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6.
Bahwa karena kehamilan Saksi-1 kemudian Saksi meminta
Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 secara
Agama sebab Terdakwa masih terikat dengan ikatan dinas sehingga
belum bisa mengurus pernikahan secara dinas.
7.
Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara
agama Hindu pada hari minggu tanggal 6 Oktober tahun 2013 yang
saat itu Saksi-1 sedang dalam keadaan hamil 7 bulan di Griya Gede
Kemenuh Blahbatuh Kab.Gianyar.
8.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi-1 tinggal di rumah
dengan Saksi-3 jalan Bung Tomo 1 No.6 Denpasar dan pada bulan
17 Nopember 2013 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan
yang diberi nama Putu Parama Dewi.di Rumah Sakit Surya Husada.
9.. Bahwa selama Saksi-1 hamil Terdakwa pernah memberikan
uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali
dan untuk biaya pernikahan dan persalinan di Rumah sakit semua
Saksi yang membayarnya.
10. Bahwa Saksi berharap supaya Terdakwa
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Lalu Muhama Nasir.
: Serka / 31960269120974.
: Ba Fourir ki Ban.
: Yonzipur 18/YKR.
: Lombok Tengah 28 September 1974.
: Laki-laki.
: Indonesia
: Islam
: Asrama Yonzipur 18/YKR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 namun pada saat
datang ke Yonzipur 18/YKR untuk laporan tentang perbuatan asusila
yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi baru mengenalinya, sedangkan
dengan Terdakwa, Saksi kenal sejak tahun 2013 di Yonzipur
18/YKR yang saat itu sama-sama di pleton lll Yonzipur/YKR serta
hubungan hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan
keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan asmara antara
Terdakwa dengan Saksi-1 namun sepengetahuan Saksi, Saksi-1
datang ke Yonzipur 18/YKR sudah dalam keadaan hamil tiga bulan.
3. Bahwa Saksi
tidak pernah melihat hanya mengetahui
Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada
saat Saksi-1 dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonzipur 18/YKR
dan mendengar langsung dari Terdakwa.
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4. Bahwa Saksi menjadi Saksi pernikahan secara agama Hindu
yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada hari minggu tanggal
6 Oktober 2013 di Griya Gede Kemenuh Blahbatuh Kab.Gianyar.
5.Bahwa setelah pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan
Saksi-1 secara agama Hindu Terdakwa mengurus untuk nikah
secara dinas.
Atas keterangan
seluruhnya.
Menimbang

Saksi-5

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

:
Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dan sesuai keterangan dari Oditur militer dengan alasan bahwa
Saksi tersebut sudah tua sehingga tidak bisa bepergian jauh dan
atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa/ Penasehat Hukum
serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997
maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di
dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir
tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Ida Ayu Putu Trisna Dewi.
Swasta.
Gianyar 23 Maret 1974.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Desa Kemenuh Kec. Sukawati Kab.Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober
tahun 2013 di Griya Gede Kemenuh Gianyar dan tidak ada
hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa
Saksi
mengetahui
Terdakwa
dan
Saksi-1
melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 6
Oktober 2013 di Griya Gede Kemenuh sekira pukul 10.00 Wita yang
menikahkan Ida Pedanda istri kemenuh.
3. Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan upacara pernikahan
antara Terdakwa dan Saksi-1 yang membuat sesajen/banten dan
membantu Ida Pedanda Istri Kemenuh muput/menyelesaikan acara
pernikahan tersebut.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 pada saat pernikahan tersebut
dalam keadaan hamil kurang lebih 5 bulan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan
Saksi tambahan atas perkara ini yaitu :
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Saksi-7
Nama lengkap
Pangkat / Nrp.
Pekerjaan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Kasmadi.
: Sertu/ 21070535511285
: Bati Sintel.
: Yonzipur 18/YKR
: Lombok Tengah ,30 Desember 1985.
: laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Asrama Yonzipur 18/YKR gianyar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi kenal dengan Saksi-1 ( Desak Putu Anita Puskarini ) tahun
2013 di Kesatuan Yon Zipur 18/YKR Gianyar dan tidak ada
hubungan keluarga/ Famili.
2.
Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Saksi-1 datang guna
melaporkan tentang Terdakwa karena diduga Terdakwa tidak mau
bertanggung jawab atas kehamilannya dan menikahi Saksi -1 secara
dinas sehingga Saksi-1 membatalkan pernikahan didepan Pasi I
Batalyon Zipur 18/YKR..
3.
Bahwa selanjutnya Saksi diperintah Pasi- I untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian
Terdakwa dijatuhi
Hukuman Disiplin menjalani pidana selama 20 ( Dua puluh hari ).
4.
Bahwa hasil dari pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa
Terdakwa telah mengurus administrasi pernikahan namun belum
sampai selesai hanya sampai menghadap Ibu Ketua Persit tinggal
menghadap Komandan Batalyon karena waktu itu Danyon ada
kesibukan sehingga tidak berada ditempat.
5.
Bahwa Saksi sering melihat Saksi-1 bertengkar dengan
Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi-1
membatalkan pernikahan , menurut informasi dari Terdakwa bahwa
semua Administrasi pengajuan pernikahan telah dirobek oleh Saksi 1.
6.
Bahwa sepengetahuan Saksi memang membutuhkan waktu
kira-kira enam bulan lamanya untuk mengurus administrasi
pernikahan dan menurut Saksi, Saksi-1 tidak sabar karena waktunya
terlalu lama sehingga mengira Terdakwamengulur-ulur waktu dan
berbelit-belit dalam mengurus administrasi pernikahan padahal
menurut Saksi Terdakwa sudah mempunyai itikat baik dan mau
bertanggung jawab.
7.
Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa pernah memberikan
nafkah kepada Saksi-1 hal ini Saksi lihat dari bukti hasil Transfer
rekening Terdakwa terhadap Saki-1 namun hanya beberapa kali saja
sebab saksi-1 menolaknya.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
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Saksi-8
Nama Lengkap
Pekerjaan
Tempat tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Made Gama
: Tani
: Karangasem , 5 Juni 1940.
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Pempatan karangasem.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal
dengan Saksi-1 ( Desak Putu Anita Puskarini ) .
2.
Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi Saksi pernah
datang kepernikahan Saksi-1 dengan keponakan Saksi yang bernama
Sdr. Krisna seorang Mahasiswa Stikes di Bali , waktu itu Sdr. Krisna
menyampaikan kepada keluarga kalau akan menikah secara agama
kemudian keluarga mengadakan persiapan untuk pernikahan .
3.
Bahwa pada hari yang pernikahan dilangsungkan keluarga
Saksi-1 tidak ada yang datang yang ada hanya dari pihak keluarga
Sdr. Krisna .
4.
Bahwa tiga hari setelah pernikahan Saksi-1 meninggalkan
rumah tanpa izin dari Sdr. Krisna , Saksi tidak mengetahui apa
penyebabnya sehingga Saksi-1 pergi tanpa pamit dan sampai
sekarang tidak pernak kembali kepada Sdr. Krisna keponakan Saksi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui
pendidikan tahun 2011 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5
(lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian
dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni setelah lulus pada tahun 2012
Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 18/YKR hingga sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Desak Putu Anita
Puskarini (Saksi-1) sejak Bulan Nopember 2012 pada saat
melaksanakan tugas piket di Makodam IX/Udayana kemudian
Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa setelah seminggu menjalin pacaran sekira
bulan Nopember 2012 melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-1 di tempat kost Saksi-1 di Dusun Abian
Base,Desa Kapal, kemudian di dalam kamar Saksi-1 di Jl. Bung
Tomo l No.6 Denpasar serta di penginapan daerah Kab.Gianyar
dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas dasar saling cinta suka
sama suka dalam keadaan pintu kamar dan jendela terkunci serta
korden jendela tertutup.
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5.
Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 hamil dan melahirkan
seorang anak perempuan pada tanggal 17 Nopember 2013 yang
diberi nama Ni Putu Parama Dewi .
6.
Bahwa pada sekira bulan September 2013 Terdakwa dan
Saksi-1 melaksanakan nikah secara agama Hindu di Griya Kemenuh
Gianyar, namun tidak ada administrasi secara tertulis, Terdakwa
sempat mengurus administrasi nikah secara dinas pada tahun 2014
sampai dengan 2015 namun setelah pembekalan ibu Danyon
Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan pengurusan administrasi
nikah dinas jadi batal.
7.
Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa dilaporkan oleh
Saksi-1 dengan alasan karena tidak mau bertanggung jawab atas
kehamilannya dan menikahi Saksi -1 secara dinas sehingga Saksi-1
marah dan membatalkan pernikahan didepan Pasi I Batalyon Zipur
18/YKR.. dan merobek semua berkas administrasi pernikahan.
8.. Bahwa atas laporan dari Saksi-1, Terdakwa kemudian
diperikasa oleh Saksi-7 ( Kasmadi ) selanjutnya Terdakwa dijatuhi
Hukuman Disiplin menjalani pidana selama 20 ( Dua puluh hari ).
9.
Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menikah Terdakwa rikan
nafkah kepada Saksi-1 hal ini Saksi lihat dari bukti hasil Transfer
rekening Terdakwa terhadap Saki-1 namun hanya beberapa kali saja
sebab saksi-1 menolaknya.
10. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa pindah tugas
di Kompi C Yonzipur Naibonat Kupang dan setelah pindah tugas
Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-1 dan mau mengurus
nikah secara dinas dan sanggup membuat surat pernyataan.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dengan Saksi-1.
b) 2 (dua) lembar foto pernikahan secara agama Hindu antara
Terdakwa dengan Saksi-1.
c) 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Saksi-1.
d) Foto pintu kamar dan ruangan kamar dari Saksi-1.
Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti surat , dan telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang
bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan
bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

:
Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi -1
Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :
Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 ,Terdakwa menyangkal
sebagaian yaitu :
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1.
Bahwa Terdakwa merasa dibohongi karena setelah Saksi-1
hamil baru mengatakan pernah menikah dengan orang lain.
2.
Bahwa Saksi yang membatalkan janji saat akan diajak untuk
menghadap pimpinan untuk mengurus administrasi pernikahan bukan
Terdakwa .
Atas sangkalan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada
keterangannya. Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan
merupakan materi pokok perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak
perlu untuk menanggapi.
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan
Para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu
dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2011 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana selama
5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian
dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni setelah lulus pada tahun 2012
Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 18/YKR hingga sekarang ini,dengan
pangkat Prada.
2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan
Nopember 2012 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket
di Makodam lX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa benar setelah perkenalan dan bertemu , Terdakwa
menyatakan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melihat keseriusan
Terdakwa sehingga Saksi-1 menerima pernyataan cinta Terdakwa .
4.
Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa dan Saksi-1 ,
sekira satu minggu setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa
menelpon Saksi-1 supaya bertemu
dengan Tedakwa di lapangan
Astina Gianyar dan Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa.
5.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi1 , setelah bertemu di
lapangan Ganyar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan
ciuman, meremas payudara kemudian Terdakwa ingin Saksi-1
membuktikan cintanya kepada Terdakwa dengan cara meminta Saksi
untuk melakukan hubungan suami isteri dan Saksi -1 menuruti
kehendak
Terdakwa karena Terdakwa menyatakan keseriusan
hubungan pacaran dengan Saksi-1 sehingga Saksi -1 menerima
keseriusan cinta Terdakwa.
6.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-1
,pertemuan ketiga yaitu sekira satu minggu setelah pertemuan kedua
Saksi-1 dan Terdakwa bertemu kembali di tempat kost Saksi-1 di
Desa Kapal banjar Bian Base Kab.Badung dalam pertemuan itu
Terdakwa mengajak Saksi
untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dan Saksi -1 memenuhi permintaan Terdakwa.
7.
Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan di tempat
kost Saksi-1 , Terdakwa maupun Saksi-1 sering melakukan hubungan
badan layaknya suami istri yang tidak terhitung lagi, dan dilakukan
atas dasar suka sama suka serta
sama-sama
merasakan
kenikmatan.

18
8.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 ((Sdr. Dewa
Nyoman Sunyantara Semadi) pada hari minggu tanggal 3 Pebruari
2013 dirumah di Jl.Bung Tomo I No. 6 Denpasar pernah melihat
Terdakwa dan Saksi-1 duduk berduaan dan bermesraan di ruang
tamu saat itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan sekali-kali berciuman,
saat itu Saksi-2 sedang berada di teras depan rumah karena pintu
masuk ke ruang tamu terbuka jadi Saksi bisa melihat mereka
berduaan bermesraan.

9.
Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 17
Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 pernah memergoki
ketika Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di
rumah tepatnya di kamar yang ditempati Saksi-1, yang saat itu Saksi 2 tidak sengaja membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan
begitu terbuka Saksi -2 melihat didalam kamar tersebut ada Terdakwa
dan Saksi-2 melihat saat itu Terdakwa sudah menurunkan celananya
hanya menggunakan celana dalam saja sedangkan Saksi-1 sudah
tidak menggunakan pakaian bagian atas melihat hal tersebut Saksi -2
menutup kembali pintu kamar dan Saksi-2 meninggalkan mereka
berdua.
10.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah
dilihat oleh Saksi-4 (Desak Ketut Karini,S.Sos.) yang melihat Saksi-1
dengan Terdakwa berciuman didalam kamar yang pintunya tidak
ditutup , karena posisi Saksi sedang di ruang tamu menonton tv
sehingga Saksi-4 tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-1
Bercumbu., selain dikamar Saksi -4 juga melihat Terdakwa dan Saksi1 berpelukan dan berciuman diruang tamu.

11.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada saat
melakukan hubungan badan di kamar kost pintu dan jendela terkunci
korden tertutup, di hotel juga sama pintu dan jendela terkunci korden
tertutup sedangkan pada saat berada dirumah jalan Bung Tomo l
No.6 Denpasar pintu kamar tidak terkunci jendela tidak dikunci hanya
korden ditutup karena keluarga Saksi-1 sudah mengetahui hubungan
Saksi -1 dengan Terdakwa.
12.
Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa terakhir kali
melakukan hubungan badan layaknya Suami istri dengan Terdakwa
sekira pada pertengahan bulan Pebruari 2015 di rumah Saksi-1,
setelah Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki pacar serta tidak pernah
berhubungan badan dengan laki-laki lain.
13.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Terdakwa dan para Saksi ( Saksi-2,Saksi-3, Saksi -4 )
pada bulan Pebruari 2013 Saksi-1 mengalami terlambat bulan
kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mengecek ternyata Saksi-1 sudah
hamil satu bulan setengah .
14.
Bahwa benar setelah mengalami kehamilan Saksi-1
selanjutnya memberitahukan kepada Saksi-3, dan Saksi-4 selaku
orang tua Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 minta pertanggung jawaban
.kepada Terdakwa supaya menikahi Saksi.-1.
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15.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang diperkuat
oleh keterangan para Saksi ( Saksi-1, Saksi-2, Saksi- 3, Saksi-4 )
selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2013 Saksi-1 menikah dengan
Terdakwa secara agama Hindu di Griya kemenuh Blahbatuh Gianyar
Bali dan dilanjutkan mengurus administrasi nikah secara dinas
setelah diurus ternyata masa ikatan dinas Terdakwa belum sampai 2
(dua) tahun sehingga harus menunggu sampai masa Terdakwa
selesai ikatan dinas pada bulan Juli 2014.
16.
Bahwa benar setelah menikah Terdakwa satu minggu sekali
datang mengunjungi Saksi-1 kerumah orang tua di Jl. Bung Tomo I
no. 6 Denpasar dan pada tanggal 17 Nopember 2013 Saksi-1
melahirkan anak perempuan yang di beri nama Ni Putu Parama Dewi
Rumah Sakit Surya Husada.
17.
Bahwa benar pada bulan Juli 2014 setelah ikatan dinas
Terdakwa selesai Terdakwa mengurus administrasi pernikahan
secara dinas namun tidak sampai selesai hanya sampai menghadap
ke Ibu Ketua Persit dan tinggal izin dari Komandan sebab Komandan
saat itu tidak berada ditempat .
18.
Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 ( sertu Kasmadi )
yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada tanggal 11 Maret
2015 Saksi-1 datang guna melaporkan tentang Terdakwa karena
diduga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya
dan untuk menikahi Saksi -1 secara dinas sehingga Saksi-1
membatalkan pernikahan didepan Pasi I Batalyon Zipur 18/YKR..
19.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 selanjutnya Saksi
diperintah Pasi- I untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa
kemudian Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin menjalani pidana
selama 20 ( Dua puluh hari ).
20.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang diperkuat
oleh Para Saksi, Terdakwa pernah memberikan nafkah sejumlah
uang sebesar ( Lima ratus ribu rupiah) selama kira-kira delapan kali
dan terakhir bulan Februari 2015 karena Saksi-1 menolak pemberian
Terdakwa.
21.
Bahwa benar sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi
pernah menikah dengan orang lain yaitu Sdr.Krisna . namun Saksi
sudah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa .
22.
Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan mengatakan masih
menerima Terdakwa apabila Terdakwa mau meminta maaf dan
menikah dengan Saksi-1 mengingat anak Terdakwa yang masih kecil
dan membutuhkan seorang ayah begitu juga Terdakwa masih ingin
mengurus pernikahan dengan Saksi-1.
23.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah
melakukan persetubuhan
adalah merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan tatanan dan kehidupan Prajurit TNI.
24.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang
melakukan perbuatan bermesraan, berpelukan dan ciuman di ruang
tamu dan dikamar dengan pintu yang terbuka adalah bukan
merupakan tempat yang tidak seharusnya untuk melakukan
perbuatan tersebut, karena tempat tersebut sewaktu-waktu bisa
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melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 akan
menimbulkan perasaan
malu, dan bertentangan dengan adat
kesopanan masyarakat setempat.

Menimbang

:
Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur
Militer mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai
dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2.
Bahwa mengenai
pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam
Putusan.

Menimbang

:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Penashat Hukum dalam Pledoinya tidak sependapat dengan
Oditur Militer dan menyatakan bahwa unsur ke- tiga “ Melanggar
kesusilaan “ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Atas
keberatan tersebut Majelis Hakim
tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum dan akan akan menanggapi sebagai berikut
Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah
Pasal 281 ke-1 KUHP dimana yang dimaksud dengan pasal tersebut
adalah berkaitan dengan tempat ( dalam hal ini adalah tempat yang
terbuka yang dilarang untuk melakukan perbuatan susiladan tempat
tersebut adalah harus bisa dilihat maupun didatangi oleh orang ) .
2.
Bahwa Saksi -1 ( Sdr. Desak Putu Anita Puskarini ) tidak
mempunyai kapasitas sebagai pelapor karena termasuk sebagai
pelaku , oleh karena Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut
:
Bahwa meskipun Saksi-1 sebagai pelaku penerapan hukum
pidana terhadap perkara ini namun diperlukan laporan dari pihak
manapun yang merasa keberatan

Bahwa selain hal tersebut diatas Penasehat Hukum juga
mengungkapkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam
mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa Penasehat Hukum melihat tuntutan Oditur Militer
seolah-olah mengabaikan hasil pemeriksaan dipersidangan karena
tidak memperhatikan fakta-fakta secara utuh.
2.
Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan hubungan suami isteri
dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi dan Saksi-1 pernah
menikah dengan Sdr. I Made Trisna Wiyana.
3.
Ada kejanggalan dalam pelaporan sebab yang melaporkan
adalah merupakan orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut.
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4.
Terdakwa masih terikat perkawinan denga Saksi-1 sampai saat
ini secara adat dan Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.
5.
Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa tanggal 2 pebruari 2016
dimana posisi Saksi-1 adalah isteri dari Terdakwa seharusnya orang
yang melaporkan adalah orang yang terganggu atas tindakan dari
pelaku tersebut.
6.
Bahwa tidak tepat apabila Saksi-1 sebagai pelapor sebab
Saksi-1 masih terikat perkawinan oleh karena surat dakwaan dan
tuntutan Oditur Militer haruslah batal demi hukum.
7.
Bahwa sebelum Saksi-1 menikah dengan Terdakwa , Saksi-1
sudah menikah dengan orang lain yaitu Sdr. I Made Trisna Wiyana
dan diam-diam meninggalkan suaminya sehingga Penasehat hukum
berkesimpulan bahwa Saksi-1 memiliki perilaku yang tidak baik itikad
tidak baik kepada Terdawa.
Oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis
Hakim untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa Prada I made Wiastika tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana.
2.

Pernah dijatuhi kumplin

3.

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

4.
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali
perbuatannya.
5.
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim
perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang

untuk

memutus

6.

Terdakwa masih mencintai Saksi-1

7.

Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa

8.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang
dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.
Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer yang pokoknya
menguatkan tuntutan yang dibacakan dipersidangan sebelumnya
untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan Duplik dari Tim
Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan
pada pokoknya mengulang kembali seperti apa yang disampaikan
pada pembelaan/ pledoinya , maka Majelis Hakim berpendapat
tidak perlu untuk menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang

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

Unsur kesatu

:“Barangsiapa “
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Menimbang

-

Unsur kedua

: ”Dengan sengaja dan terbuka”

-

Unsur ketiga

: “Melanggar kesusilaan”

:
Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa
pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

“

dalam

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal
8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang
tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum
pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas
perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi
semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI
yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas
aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
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.

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 pada
tahun 2011 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana selama
5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian
dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni setelah lulus pada tahun 2012
Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 18/YKR hingga sekarang
ini,dengan pangkat Prada.
2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara
dari TNI selaku Papera Nomor : dari Pangdam IX/Udayana selaku
Papera Nomor : Kep / 324 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 bahw
benar Terdakwa adalah orangnya..
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan
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Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena
sesuatu penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara
pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke
bawah.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: ”Dengan sengaja dan
terbuka ” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori
penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki
dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan
perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat
didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun
di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun
dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road
(HR) tanggal 12 Mei 1902).

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 kenal dengan Saksi-1 ( Sdri. Desak
Putu Anita Puskarini ) sekira bulan Nopember 2012 ketika Terdakwa
sedang melaksanakan tugas piket di Makodam lX/Udayana namun
tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1
setelah perkenalan dan bertemu
, Terdakwa menyatakan cinta
kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melihat keseriusan Terdakwa sehingga
Saksi-1 menerima pernyataan cinta Terdakwa .
3.
Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa dan Saksi-1 ,
sekira satu minggu setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa
menelpon Saksi-1 supaya bertemu
dengan Tedakwa di lapangan
Astina Gianyar dan Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa.
4.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi1 , setelah bertemu di
lapangan Ganyar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan
ciuman, meremas payudara kemudian Terdakwa ingin Saksi-1
membuktikan cintanya kepada Terdakwa dengan cara meminta
Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri dan Saksi -1 menuruti
kehendak Terdakwa karena Terdakwa menyatakan keseriusan
hubungan pacaran dengan Saksi-1 sehingga Saksi -1 menerima
keseriusan cinta Terdakwa.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 ((Sdr. Dewa Nyoman
Sunyantara Semadi) pada hari minggu tanggal 3 Pebruari 2013
dirumah di Jl.Bung Tomo I No. 6 Denpasar pernah melihat Terdakwa
dan Saksi-1 duduk berduaan dan bermesraan di ruang tamu saat itu
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Terdakwa memeluk Saksi-1 dan sekali-kali berciuman, saat itu Saksi
sedang berada di teras depan rumah karena pintu masuk ke ruang
tamu terbuka jadi Saksi bisa melihat mereka berduaan bermesraan.
6. Bahwa
benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 17
Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saksi pernah memergoki
ketika Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di
rumah tepatnya di kamar yang ditempati Saksi-1, yang saat itu Saksi
tidak sengaja membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan
begitu terbuka Saksi -2 melihat didalam kamar tersebut ada
Terdakwa dan Saksi-2 melihat saat itu Terdakwa sudah menurunkan
celananya hanya menggunakan celana dalam saja sedangkan Saksi1 sudah tidak menggunakan pakaian bagian atas melihat hal
tersebut Saksi menutup kembali pintu kamar dan Saksi
meninggalkan mereka berdua.
7.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah
dilihat oleh Saksi-4 (Desak Ketut Karini,S.Sos.) yang melihat Saksi1 dengan Terdakwa berciuman didalam kamar yang pintunya tidak
ditutup , karena posisi Saksi sedang di ruang tamu menonton tv
sehingga Saksi
tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-1
Bercumbu., selain dikamar Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi-1
berpelukan dan berciuman diruang tamu dan melakukan
persetubuhan di lapangan Gianyar.
8.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah
melakukan perbuatan bermesraan , berpelukan dan ciuman diruang
tamu dan dikamar dengan pintu terbuka merupakan tempat yang
tidak seharusnya untuk melakukan perbuatan tersebut, karena ,
dapat dilihat oleh orang lain apabila melewati tempat tersebut dan
apabila orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
dan Saksi-1 akan merasa malu meskipun yang melihat tersebut
adalah keluarganya sendiri dan dlakukan dirumah Saksi-1 di Jl.
Bung Tomo Nomor . 1 Denpasar sehingga perbuatan Terdakwa bisa
mengganggu orang lain yang keluar masuk rumah tersebut , hal ini
sangat bertentangan dengan adat
kesopanan di masyarakat
setempat.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka ”
telah terpenuhi.
Menimbang

:
Yang dimaksud dengan “ Melanggar Kesusilaan “ adalah
melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban.
Melanggar
Kesusilaan
dalam
delik
ini
adalah
perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun,
keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan
kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya
dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau
terangsangnya nafsu birahi orang lain ( misalnya : meraba buah
dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium,
memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah
perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan
dengan nafsu birahi orang lain.
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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 selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin
hubungan Pacaran Terdakwa pernah melakukan persetubuhan di
lapangan Gianyar , bermesraan, berpelukan dan ciuman diruang
tamu dan dikamar dengan pintu terbuka .
2.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah
melakukan melakukan perbuatan bermesraan, berpelukan dan
ciuman di ruang tamu dan dikamar Saksi-1 di rumah Jl. Bung Tomo
Nomor : 1 Denpasar dan persetubuhan dilapangan Gianyar adalah
merupakan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi sebab dengan
melakukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang
memalukan dan tempat tersebut merupakan tempat yang mana
sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain sehingga apabila
orang lain tersebut melihat atau mendengar apa yang dilakukan oleh
Terdakwa dan Saksi-1 maka akan merasa malu sehingga dapat
merangsang nafsu birahi sehingga perbuatannya melanggar norma
hukum dan norma agama serta
bertentangan dengan adat
kesopanan masyarakat .

Menimbang

: Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan ” telah
terpenuhi.
1.

Menimbang

:
Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan
pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa
sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus
dipidana.

Menimbang

:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan
akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut:
Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang
tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, tidak mempedulikan
norma agama dan adat masyarakat sehingga dengan mudahnya
tergoda dan melakukan perbuatan persetubuhan dilapangan
Gianyar, berciuman dan berpelukan diruang tamu serta dikamar
dengan pintu terbuka di rumah Saksi-1, perbuatan tersebut adalah
merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan
dimata masyarakat.
Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak
boleh terjadi dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat
apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 belum ada ikatan perkawinan
namun Terdakwa tetap melakukannya secara berulangkali serta
menikmati hubungan tersebut
sehingga sangat bertentangan
dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
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Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela dan dapat ditiru oleh
anggota prajurit yang lain di Kesatuan apabila tidak diberikan sanksi
akan berdampak terhadap pembinaan disiplin dan moral Prajurit TNI.
Akibat perbuatan Terdakwa melakukan kesusilaan dan
persetubuhan dengan Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami
kehamilan dan melahirkan anak perempuan yang bernama Ni Putu
Parama Dewi Rumah Sakit Surya Husada.

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 kembali ke jalan yang benar menjadi warga
negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta
Marga.
Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa berterusterang dalam persidangan dan mengakui
kesalahannya.
Terdakwa belum pernah dipidana.
-

Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina .
-Bahwa Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi-1 dan
membiayai anak yang diasuh oleh Saksi-1.
Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan
Terdakwa dimata masyarakat.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pola Pembinaan disiplin
Kesatuan.
Menimbang

:
Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang
dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan terhadap
Terdakwa dengan mempertimbangkan sifat hakekat , hal yang
memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :
Bahwa dalam fakta dipersidangan pada dasarnya hubungan
antara Terdakwa dan Saksi-1 ( Sdri. Desak Putu Anita Puskarini )
diawali hubungan pacaran karena Saksi-1 maupun Terdakwa saling
mencintai sehingga ingin membuktikan cintanya ,
mereka
melakukan hubungan suami isteri sehingga Saksi-1 hamil sampai
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melahirkan seorang anak perempuan kemudian Saksi-1 dan
Terdakwa menikah secara adat dan dilanjutkan kepernikahan secara
dinas namun karena terlalu lama kepengurusannya Saksi-1 tidak
sabar sehingga administrasi perniakahan dirobek karena Saksi-1
menganggap Terdakwa tidak serius dan akhirnya pernikahan secara
dinas tidak jadi dilaksanakan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi
oleh Terdakwa dan melaporkan perkara ini .
Bahwa dilihat dari fakta tersebut diatas , Majelis Hakim juga
mempertimbangkan keadaan Terdakwa setelah tindak pidana yang
dilakukannya dimana Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali
perbuatannya, dan adanya janji untuk tidak mengulanginya serta
adanya itikad baik Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dan bersedia
memberikan biaya untuk anak Terdakwa yang dasuh oleh Saksi-1 .
Dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana
yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dipandang
masih terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu untuk mengurangi
pidananya.
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 Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a)

1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dengan Saksi-1.

b)
2 (dua) lembar foto pernikahan secara agama Hindu antara
Terdakwa dengan Saksi-1.
c)

1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Saksi-1.

d)

Foto pintu kamar dan ruangan kamar dari Saksi-1.

Bahwa surat- surat tersebut menunjukkan bukti adanya
perbuatan Terdakwa yang saling berhubungan untuk itu perlu
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

:
Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Made Wastika ,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “
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2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
-Pidana Penjara selama : 5 ( lima ) bulan

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a)

1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dengan Saksi-1.

b)
2 (dua) lembar foto pernikahan secara agama Hindu
antara Terdakwa dengan Saksi-1.
c)

1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Saksi-1.

d)

Foto pintu kamar dan ruangan kamar dari Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

kepada

Terdakwa

sebesar

Demikian diputuskan pada hari
Kamis tanggal 15 September 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K)
NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H., KAPTEN LAUT
(KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan 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 NRP. 2910046530370,,Penasehat Hukum DANIEL DWI
SAPUTRA , S.H , M.H NRP. 11050027010181 .dan Panitera Pengganti ARINTA MUDJI
PRANATA, S.H., LETTU SUS NRP. 541692 serta 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
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