PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 09 - K / PM.III-14 /AD / III / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

KHAIRIL MUSTAFA.
Pratu / 31120251620293
Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kiban.
Yonif 742/SWY.
Singaraja, 14 Pebruari 1993.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kiban Yonif 742/SWY Pringgabaya Lotim
NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram
18/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

Nomor : BP-26/A-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 06 / II / 2016 tanggal
9 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / II / 2016
tanggal 29 Februari 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 09 /PM III-14/AD/ III /2016 tanggal 2 Maret 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 09
/PM III-14/ AD / III /2016 tanggal 2 Maret 2016.

4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08
/ II / 2016 tanggal 29 Februari 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.
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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 :
“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 8 (delapan) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
-

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No.
02/VER/XI/2015 An. Sdri. Nurminah.
2 (dua) lembar foto copy Buku Tamu Losmen Ayu
Cakranegara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2.
Pledoi/pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 9 Juni 2016 yang
pada pokoknya berisi :
Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dan keterangan para
Saksi di bawah sumpah yang telah diterangkan dalam persidangan
maka mengenai unsur-unsur delik sebagai berikut :
Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Bahwa terhadap unsur kesatu ini, Penasihat Hukum sependapat
dengan Oditur Militer dan Penasihat juga berkesimpulan bahwa unsur
“barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh
karenanya Penasehat Hukum tidak membuktikannya lagi, namun
unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsurunsur yang lain.
Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.
Bahwa penasehat Hukum sependapat dengan apa yang
diuraikan ataupun yang disampaikan oleh Oditur Militer III-14
Denpasar melalui tuntutannya pada unsur kedua, karenanya
Penasehat Hukum tidak membuktikannya lagi.
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Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”.
Bahwa Penasehat hukum tidak sependapat dengan apa yang
diuraikan ataupun yang disampaikan oleh Oditur Militer III-14
Denpasar melalui tuntutannya pada unsur ketiga, namun Penasehat
Hukum akan mengungkapkan dan membuktikan sendiri unsur ketiga
yang terungkap dalam persidangan dengan adanya keterangan
Terdakwa, dan para Saksi.
Bahwa yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan,
sopan santun dan keadaban.
Bahwa “Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan
atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan satun, keadaban di
bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan
dan/ atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umunya dapat
menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya
nafsu birahi orang lain (misalnya, meraba buah dada seorang
perempuan, meraba kemaluan seorang wanita, mencium,
memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria).
Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “melanggar
kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 yang
terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :
1.
Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurminah)
melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar
mandi Saksi-3 (Sdri. Rini Hardiana) tidak ada 1(satu) pun orang yang
melihat atau mengetahui tentang kejadian tersebut.
2.
Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost Saksi-3
pada saat waktu kejadian tersebut, posisi Saksi-3 saat itu berada di
luar rumah.
3.
Bahwa Terdakwa sering pacaran di rumah Saksi-3, sering
Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 duduk bermesraan di
ruang tamu sambil nonton Televisi (TV), bahkan Saksi pernah melihat
Terdakwa dan Saksi-2 peluk-pelukan sambil ciuman di ruang tamu,
namun Saksi-3 sengaja pura-pura tidak melihat supaya Terdakwa
dengan Saksi-2 tidak terganggu. Hal ini berarti bahwa Saksi-3 yang
melihat berasa biasa saja karena Saksi-3 sudah mengetahui
keduanya berpacaran sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa
dan Saksi-2, Saksi-3 tidak merasa malu, merasa jijik atau
terangsangnya nafsu birahi.
4.
Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurminah) pernah
datang/berkunjung ke kost Saksi-4 (Sdri. Indri Siti Nurbaya) yang
bertempat di Karang Jasih, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2
memakai pakaian Training, selanjutnya mengetuk pintu dan langsung
masuk ke dalam kamar kost Saksi-4, sehingga Saksi-4 pada saat itu
tidur bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2, namun tempat tidur
terpisah.
/. Berdasar ...........
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Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur ketiga
“melanggar kesusilaan” haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar.
Hal lain yang perlu diperhatikan terkait mengenai pelapor dalam In
Casu.
Bahwa berdasarkan pasal 281 KUHP, dalam komentar R.
Soesilo yang diterbitkan Politeia Bogor, adalah adanya orang lain
yang melihat tanpa adanya kehendak dari orang tersebut atas
perbuatan asusila yang dilakukan di tempat umum, sehingga yang
melihat merasa jijik, terganggu bafsu syahwatnya dan kesopanannya.
Bahwa orang yang merasa terganggu itulah yang seharusnya
melaporkan atas tindakan dari para pelaku (pria dan wanita tersebut)
bukan salah satu dari mereka yang berbuat, karena perbuatannya
dilakukan atas dasar suka sama suka. Beda halnya apabila tidak
dilakukan atas dasar suka-sama suka. Karena seharusnya Saksi-2
(Sdri. Nurminah) juga termasuk sebagai pelakunya.
Sedangkan dalam laporan polisi, si pelapor adalah Saksi-2
(Sdri. Nurminah yang merupakan si pelaku serta dslam perkara ini,
sehingga berdasarkan komentar R. Soesilo yang diterbitkan Politeia
Bogor terkait dalam mengenai pelaporan, Saksi-2 (Sdri. Nurminah)
bukanlah seseorang yang berhak melaporkan perkara ini.
Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan
Di samping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu
kiranya Penasihat Hukum sampaikan sebagai bahan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mengadili
dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa seharusnya apapun hasil dari pemeriksaan di
persidangan, Oditur Militer III-14 Denpasar berkewajiban
mengemukakan hasil pemeriksaan tersebut secara utuh dan benar.
Namun sekalu Penasehat Hukum Terdakwa melihat dalam tuntutan
Oditur Militer III-14 Denpasar, terdapat kesan seolah-olah Oditur
Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta
persidangan). Bahwa jelas Panesihat Hukum mempertanyakan
keutuhan fakta persidangan ini secara komprehensif, jika niat kita
adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maka sangatlah tepat
bagi Penasihat Hukum untuk menyatakan bahwa dalam perkara In
Cusa, Oditur Militer telah mengalami kegagalan dalam upayanya
untuk melakukan tuntutan hukum secara utuh dan benar.
2.
Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan/menarik
Saksi-2 (Sdri. Nurminah) ke dalam kamar mandi Saksi-3 (Sdri. Rini
Hardiana), dilakukan atas dasar kemauan Saksi sendiri, dan pada
saat di dalam kamar mandi, Terdakwa tidak melakukan apalagi
membuka pakaian Saksi-2, justru Saksi-2 sendirilah yang membuka
pakaiannya, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami
istri keadaan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan
terkunci, sehingga orang lain tidak bisa melihat ataupun mengetahui
/.
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hubungan badan tersebut. Pada saat melakukan hubungan badan di
dalam kamar kost Saksi-3, keadaan pintu kamar kost saat itu diganjal
rak tempat pakaian dan almari plastik tempat pakain, sehingga tidak
ada orang yang melihat kejadian tersebut. Dan pada saat Terdakwa
dan Saksi-2 datang ke kost Saksi-4, dimana Saksi-4 tidak
mengetahui kedatangan Terdakwa dan Saksi-2, karena Saksi-4
sudah dalam keadaan tidur nyenyak maka pada saat Terdakwa dan
Saksi-2 di dalam kamar kost, keadaan kamar dalam keadaan gelap.
Dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik
di Losmen Ayu Cakranegara, maupun Hotel Kubayan pintu kamar
dalam keadaan tertutup dan terkunci.
3.
Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan
Saksi-2 di dasari atas suka sama suka, oleh karena itu kesalahan
tidak sepenuhnya ebrada pada diri Terdakwa tetapi Saksi-2 juga
memiliki kesalahan yang sama dengan Terdakwa.
4.
Bahwa dalam kesempatan ini Penasihat Hukum Terdakwa ingin
menyampaikan adanya kejanggalan dalam perkara In Casu, yaitu
bahwa tidak benar Terdakwa melakukan tindak pidana :melanggar
kesusilaan” karena orang yang melaporkan kejadian tersebut adalah
orang yang ikut serta dalam melakukan perbuatan melanggar
kesusilaan, yang didasari dengan suka sama suka, lalu dasar hukum
apa yang digunakan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar untuk
mendakwa ataupun menuntut Terdakwa dengan tindak pidana
“Asusila”.
Sebelum Majelis Hakim Militer III-14 Denpasar bermusyawarah
dalam mengambil putusan terhadap diri Terdakwa, selaku Penasihat
Hukum Terdakwa perlu menyampaikan pendapat-pendapat sebagai
berikut :
1.
Menyatakan
Terdakwa
Pratu
Khairil
Mustafa
Nrp.
31120251620293 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Asusila sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1
KUHP.
2.
Terdakwa selama berdinas tidak pernah
pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin.

melakukan

3.
Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak
berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur
sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4.
Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
dan menyesali semua perbuatannya.
5.
Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan
yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan
seadil-adilnya.
6.

Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.

7.

Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.
/.
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3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada hari
selasa tanggal 14 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan :
1. Bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
bukanlah merupakan delik aduan. Oleh karena itu siapa saja
yang mengetahui atau dirugikan atas terjadinya tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa dapat melaporkan kepada pihak
yang berwajib termasuk Saksi-1 yang dalam perkara ini merasa
dirugikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa kapasitas Saksi-1 dalam perkara ini Terdakwa
adalah sebagai Saksi yang mempunyai kewajiban untuk
memberikan keterangan atas terjadinya sesuatu tindak pidana,
kejahatan atau suatu peristiwa guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan Saksi-1
memenuhi kriteria itu serta dalam memberikan keterangan
Saksi-1 telah disumpah baik pada tingkat penyidikan maupun di
depan persidangan sehingga keterangan Saksi-1 adalah sah
secara hukum. Apakah ada ketentuan yang melarang Saksi-1
sebagai Saksi tentu jawabannya tidak ada larangan itu. Perlu
diketahui bahwa dalam praktek peradilan jika dalam suatu
perkara Terdakwanya berjumlah banyak. Dalam rangka
memudahkan pemeriksaan justru diantara para Terdakwa
dijadikan Saksi untuk Terdakwa lain padahal mereka samasama pelaku tindak pidana yang sama. Apakah ada ketentuan
yang melarang tentang hal itu tentu jawabannya tidak ada
larangan. Dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan
apabila Penasehat Hukum Terdakwa berpendapt bahwa
Kapasitas Saksi-1 bukan sebagai Saksi karena Saksi-1 juga
sebagai pelaku serta dalam perkara tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa unsur ke-3 “melanggar kesusilaan” yang telah
Oditur Militer buktikan dalam tuntutan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan. Dalam persidangan telah terungkap adanya
fakta-fakta sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan,
sopan satun, keadaban.
Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan
/tindak yang melanggar kesopanan, sopan santun, keberadaban
dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin
dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya
dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya
nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang
perempuan,
meraba
kemaluan
wanita,
mencium,
memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
Bahwa dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan
yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan
nafsu birahi orang lain. Perasaan malu orang lain tersebut
tidaklah harus diungkapkan atau diceritakan tetapi cukup
dengan sikap yang menunjukkan perwujudan rasa malu dirinya
/.
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dengan cara memalingkan muka maupun menutup mata,
mengindari tempat tersebut, menutup telinga atas apa yang dia
ketahui, dia lihat dan dia dengar dari perbutan melanggar
kesusilaan yang terjadi.
Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan
menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia)
maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan
yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.
Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di
bawah sumpah, yang dikaitkan alat bukti yang diajukan ke
depan sidang, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta
sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa kenal dengan
Sdri. Nurminah (Saksi-1) melalui Handphone dikenalkan oleh
Pratu Edison teman Terdakwa. Dari perkenalan tersebut
berlanjut menjadi hubungan pertemanan, Terdakwa dengan
Saksi-1 sering bertemu dan jalan-jalan bersama. Kemudian
sejak bulan September 2013 Terdakwa dengan Saksi-1
menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa
melaksanakan tugas Pamtas Wilayah RI-Timor Leste di
Atambua NTT selama kurang lebih 9 bulan tetapi hubungan
pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 masih berlanjut. Terdakwa
dan Saksi-1 sering berkomunikasi jarak jauh dengan
menggunakan Handphone.
3. Bahwa benar setelah selama sembilan bulan bertugas,
selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa
pulang/kembali ke Mako Yonif 742/Swy Lombok Timur,
kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa
menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengajak Saksi-1
jalan-jalan. Karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan
kemudian Saksi-1 yang menjemput Terdakwa di Asrama Yonif
742/Swy dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1.
Setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan
sepeda motor milik Saksi-1, setelah bertemu lalu Terdakwa dan
Saksi-1 berboncengan sepeda motor pergi ke rumah Sdri. Rini
Hardiana (Saksi-2) teman Saksi yang beralamat di Dusun
Cengok RT 01 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Lobar
NTB. Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 tiba dan
bertemu Saksi-2 dengan teman Saksi-2, selanjutnya Terdakwa,
Saksi-1 dan Saksi-2 bebrincang-bincang di ruang tamu. Tidak
lama kemudian Saksi-2 pamitan keluar untuk membelikan
minuman/snck sekaligus mengantar teman Saksi-2 pulang.
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 ke luar rumah, yang ada di
rumah Saksi-2 hanya Terdakwa dan Saksi-1, kemudian di ruang
tamu rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu
memeluk tubuh Saksi-1 dan mencium pipi serta bibir Saksi-1,
Terdakwa merasa sudah tidak
tahan lagi dengan nafsu
birahinya sehingga menarik tangan Saksi-1 ke dalam kamar
/. mandi ........
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mandi rumah milik Saksi-2. Setelah berada di dalam kamar
mandi Terdakwa kembali memeluk dan menciumi Saksi-1 serta
meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-1 lalu
menghisap penyudara Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 ikut
terangsang. Kemudian Terdakwa melepas/membuka pakaian
Saksi-1 hingga telanjang
dan Terdakwa juga melepas/
membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang. Setelah
itu Terdakwa langsung menyandarkan tubuh Saksi-1 ke dinding
kamar mandi sambil mengangkat salah satu kaki Saksi-1 ke
atas. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penis/kemaluan
Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1
dan Saksi-1 merasakan sakit pada vagina Saksi-1 karena tidak
pernah sebelumnya Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan
laki-laki lain selain dengan Terdakwa. Tetapi Terdakwa terus
memaksakan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1
sehingga penis Terdakwa bisa masuk ke dalam vagina Saksi-1
dan vagina Saksi-1 mengeluarkan darah namun Terdakwa terus
mendorong/menggerakkan penis Terdakwa maju mundur
selama kurang lebih 5 (lima) menit.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-1 lagi bersetubuh
di kamar mandi tersebut, Saksi-2 pulang/kembali dari membeli
minuman tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang
tamu. Saksi-2 hanya melihat HP Terdakwa tergeletak di ruang
tamu. Kemudian Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil
mengambil HP Terdakwa tersebut tetapi tiba-tiba ada bunyi sms
masuk di HP Terdakwa. Setelah HP tersebut dibuka oleh Saksi2 ternyata berisi pesan kepada Terdakwa untuk kumpul di
satuan, lalu Saksi-2 berteriak memberitahu Terdakwa bahwa
ada panggilan dari kantor untuk berkumpul, mendengar
panggilan Saksi-2 tersebut, Terdakwa yang sedang bersetubuh
dengan Saksi-1 terburu-buru hingga Terdakwa mengeluarkan
sperma di luar vagina Saksi-1. Kemudian Terdakwa keluar
tergesa-gesa dari kamar mandi sambil memakai baju berlari
keluar mengambil sepeda motor langsung pergi ke kantor Mako
Yonif 742/Swy meninggalkan Saksi-1 di rumah Saksi-2. Tidak
lama kemudian Saksi-1 menyusul keluar dari kamar mandi
dalam keadaan menangis karena kegadisan Saksi-1 telah
direnggut oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita
Terdakwa kembali datang menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-2
untuk diantar pualgn ke rumah Saksi-1.
6. Bahwa benar ruang tamu dan kamar mandi rumah Saksi-2
tempat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman pipi
dan bibir serta melakukan persetubuhan, tempat tersebut
merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat
dikunjungi dan dilihat oleh orang lain yang datang terutama
Saksi-2 selaku pemilik rumah, maka orang yang datang dan
melihat akan merasa malu dan terganggu rasa kesusilaannya.
Apalagi Terdakwa bersetubuh di rumah Saksi-2 dalam status
bertamu dan tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku pemilik rumah.
7. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan
(persetubuhan) layaknya suami istri yang dilakukan pada
tanggal 6 Desember 2014 tersebut, lalu Terdakwa ketagihan
/.
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untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan sering
mengatakan rasa cinta dan rayuan kepada Saksi-1 untuk diajak
bersetubuh dengan janji akan dinikahi. Karena Saksi-1 merasa
kegadisannya sudah direnggut oleh Terdakwa sehingga setiap
Terdakwa mengajak Saksi-1 bersetubuh Saksi-1 berusaha
memenuhi ajakan Terdakwa karena Saksi-1 takut akan
ditinggalkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menganggap sudah
tidak ada pilihan lagi karena Saksi-1 sudah telanjur mencintai
Terdakwa dan telah menyerahkan kegadisan Saksi-1 kepada
Terdakwa.
8. Bahwa benar selain persetubuhan yang pernah dilakukan
pada tanggal 6 Desember 2014, selanjutnya Terdakwa dengan
Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang
sama di tempat lain diantaranya pada bulan Desember 2104
sebanyak 2(dua) kali bertempat di dalam kamar tidur Saksi-2
dan pada saat melakukan pintu kamar tidak tertutup rapat
padahal pada saat itu Saksi-2 ada di dalam rumah. Selanjutnya
pada bulan Januari 2015 dan bulan Februari 2015 sebanyak 3
(tiga) kali di Losmen Ayu Cakranegara Mataram. Pada bulan
Februari dan Maret 2015 sebanayk 2(dua) kali di rumah Sdr.
Hery teman Terdakwa di Perumnas Ampenan. Pada bulan April
2015 di Hotel Kubayan Mataram sebanyak 1(satu) kali.
Kemudian masih pada bulan April 2015 pukul 05.00 Wita
bertempat di kamar kost teman Saksi-1 yang bernama Sdri.
Indri Siti Nurbaya (Saksi-3) di jalan Yudistira No. 11 Lingkungan
Karang Jasih, Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota
Mataram Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan
berada di dalam kamar kost Saksi-3 yang dilakukan pada saat
Saksi-3 sedang tidur, namun akhirnya Saksi-3 terbangun karena
mendengar rintihan dan desahan Terdakwa dan Saksi-1 yang
lagi bersetubuh sehingga Saksi-3 merasa risih dan malu.
Setelah itu pada bulan Mei dan Oktober 2015 di tempat kost
Sdri. Indri Siti Nurbaya (Saksi-3) Terdakwa dan Saksi-1 kembali
melakukan persetubuhan sebanyak 2(dua) kali.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi-1 menerima Sms
dari seorang perempuam yang mengaku sebagai pacar
Terdakwa, tetapi Saksi-1 tidak terlalu menanggapi. Semenjak
menerima Sms dari seorang perempuan yang mengaku sebagai
pacar Terdakwa tersebut, Saksi-1 melihat terdapat perubahan
sikap pada diri Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1
menanyakan kepada Terdakwa tentang Sms tersebut dan
Terdakwa mengaku telah dijodohkan oleh orang tua Terdakwa
dengan perempuan yang pernah mengirim Sms ke HP Saksi-1.
Setelah itu Terdakwa mulai menjaga jarak dengan Saksi-1 dan
jarang bertemu dengan Saksi-1. Terdakwa mengaku telah
mempunyai pacar yang bernama Sdri. Maesa yang dikenalnya
sejak bulan Juli 2015 dan akan dinikahi secara dinas. Kemudian
Terdakwa secara sepihak memutus hubungan pacaran dengan
Saksi-1 dan tidak akan menikahi Saksi-1.
10. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut
sangat bertentangan dan melanggar norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat khususnya norma kesopanan, norma
/. kepantas .....
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kepantasan dan norma kesusilaan serta adat istiadat yang
masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat ketimuran
(Indonesia).
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas dan
terang bahwa pembuktian unsur ke-3 “melanggar kesusilaan”
dalam tuntutan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan
sehingga tidaklah berdasar dan tidak beralasan jika Penasehat
Hukum Terdakwa berpendapat unsur ke-3 “melanggar
kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal
dalam fakta persidangan Terdakwa sendiri sebagai pelaku
tindak pidana yang mempunyai hak ingkar atau hak dusta telah
jelas dan terang bederang menerangkan mengaku telah
melakukan persetubuhan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di atas. Begitu juga Saksi-1 juga telah jelas dan terang
benderang menerangkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh
Terdakwa di tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas.
Kemudian keterangan Sdri. Rini Hardiana dan Sdri. Indri Siti
Nurbaya selaku pemilik rumah dan pemilik kost yang tempatnya
digunakan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Saksi-1 juga telah menerangkan dengan jelas dan terang
benderang tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Saksi-1 yang bukan pasangan suami istri
tersebut ketika berada di rumahnya.
Bahwa terlepas perbuatan persetubuhan yang dilakukan
oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan
apakah pada saat itu diketahui langsung dan dilihat serta
didengar oleh orang lain atau tidak tetapi persetubuhan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa di tempat-tempat yang tidak
sepantasnya dan tidak selayaknya diajdikan tempat untuk
melakukan ciuman maupun persetubuhan karena tempattempat tersebut merupakan tempat yang dapat didatangi dan
dikunjungi oleh orang lain terutama pemilik rumah dan pemilik
tempat kost tersebut. Fakta persidangan benar adanya
Terdakwa telah melakukan berciuman di ruang tamu rumah
Sdri. Rini Hardiana dilanjutkan bersetubuh di kamar mandi
rumah Sdri. Rini Hardiana dan Sdri. Rini Hardiana mengetahui
Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar mandi tersebut.
Kemudian pada waktu lain Terdakwa pernah bersetubuh di
dalam kamar tidur Sdri. Rini Hardiana padahal saat itu Sdri. Rini
Hardiana berada di rumahnya. Terdakwa pernah bersetubuh di
kamar kost Sdri. Indri Siti Nurbaya padahal Sdri. Indri Siti
Nurbaya sedang tidur di dalam kamar tersebut sehingga Sdri.
Indri Siti Nurbaya mendengar desahan/rintihan Terdakwa dan
Saksi-1 yang lagi menikmati persetubuhan, akhirnya Saksi-3
terbangun dan merasa risih serta malu mendengar rintihan dan
desahan tersebut.
Bahwa perasaan malu seseorang tidaklah harus
diungkapkan atau diceritakan tetapi cukup dengan sikap yang
menunjukkan perwujudan perasaan malu dirinya dengan cara
memalingkan muka maupun menutup mata, menghindari
tempat tersebut, menutup telinga atas apa yang dia ketahui, dia
lihat dan dia dengar dari perbuatan melanggar kesusilaan yang
terjadi.
/. Bahwa .........
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Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti
dan bukan sebagai perbuatan “melanggar kesusilaan” sungguh
naif kiranya pendapat tersebut dan alangkah memprihatinkan
jika kemudian hal itu dipahami dan dianggap oleh prajurit TNI
sebagai sesuatu yang benar dan lumrah serta wajar (bukan
melanggar kesusilaan). Tentu hal itu akan kontra produktif
dengan keinginan Ankum dan Papera dalam upaya penegakkan
hukum yang telah melimpahkan perkara Terdakwa ke
Pengadilan Militer tetapi di balik upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Ankum dan Papera tersebut justru ada pihak
yang memberikan pemahaman yang menjerumuskan kepada
para prajuritnya.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka
unsur ketiga “melanggar kesusilaan” telah terbukti secara sah
dan meyakinkan.
Sehubungan dengan tanggapan yang telah diuraikan di
atas, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan Oditur, dalam hal ini pembuktian
penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur bertambah yakin
bahwa apa yang Oditur tuntutkan itu adalah meyakinkan.
Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat yang Oditur uraikan dalam tuntutan Oditur tidak
tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa Pratu Khariril Mustafa dan Oditur Tetap pada
tuntutannya semula, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 25
Mei 2016 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer
III-14 Denpasar menolak Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum
Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/08/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, Terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan
Desember tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam
tahun 2000 empat belas bertempat di Ruang tamu dan kamar mandi
Rumah milik Sdri. Rini Hardiana beralamat di Dusun Cengkok RT 01
Desa Sesela, Kec. Gunung Sari Lombok Barat NTB atau setidaktidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :
“Barang siapa
kesusilaan”.

dengan

sengaja

dan

terbuka

melanggar

Dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata tahun 2011 di Secata A Rindam IX/Udayana
selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
/.
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Nrp. 31120251620293, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri
selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif
742/SWY Gebang Mataram, kemudian sejak bulan Mei 2013
Terdakwa ditempatkan di Kiban Yonif 742/SWY Pringgabaya Lombok
Timur hingga sekarang ini dengan pangkat Pratu.
b. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Nurminah (Saksi-1) melalui Handphone dikenalkan oleh Pratu Edison
teman Terdakwa. Dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi
hubungan pertemanan. Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu
dan jalan-jalan bersama, kemudian sejak bulan September 2013
Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
c. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa melaksanakan tugas
Pamtas wilayah RI-Timor Leste di Atambua NTT selama kurang lebih
9 (sembilan) bulan tetapi hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi1 masih berlanjut. Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi jarak
jauh dengan menggunakan Handphone.
d. Bahwa setelah selama sembilan bulan bertugas, selanjutnya
pada tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa pulang/kembali ke Mako
Yonif 742/SWY Lombok Timur, kemudian pada tanggal 6 Desember
2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengajak
Saksi-1 jalan-jalan karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan
kemudian Saksi-1 yang menjemput Terdakwa di Asrama Yonif
742/SWY dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1. Setelah
bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan sepeda motor
pergi ke rumah Sdri. Rini Hardiana (Saksi-2) teman Saksi-1 yang
beralamat di Dusun Cengok RT 01 Desa Sesela. Kecamatan Gunung
Sari Lombok Barat NTB. Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan
Saksi-1 tiba dan bertemu Saksi-2 dengan teman Saksi-2, selanjutnya
Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang-bincang di ruang tamu.
Tidak lama kemudian Saksi-2 pamitan keluar untuk membelikan
minuman/snack sekaligus mengantar teman Saksi-2 pulang.
e. Bahwa setelah Saksi-2 ke luar rumah, yang ada di rumah Saksi2 hanya Terdakwa dan Saksi-1, kemudian di ruang tamu rumah
Saksi-2 tersebut Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu memeluk tubuh
Saksi-1 dan mencium pipi serta bibir Saksi-1. Terdakwa merasa
sudah tidak tahan lagi dengan nafsu birahinya sehingga menarik
Saksi-1 ke dalam kamar mandi rumah milik Saksi-2. Setelah berada
di kamar mandi Terdakwa kembali memeluk dan menciumi Saksi-1
serta meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-1 lalu
menghisap payudara Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 ikut
terangsang. Kemudian Terdakwa melepaskan/membuka pakaian
Saksi-1 hingga telanjang dan Terdakwa juga melepas/membuka baju
Terdakwa sendiri hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung
menyandarkan tubuh Saksi-1 ke dinding kamar mandi sambil
mengangkat salah satu kaki Saksi-1 ke atas. Selanjutnya Terdakwa
memasukkan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke
dalam
lubang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan
pantat/pinggul maju dan mundur secara berulang selama kurang
lebih 5(lima) menit.
/.

f.

Bahwa ........

13
f.
Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 sedang bersetubuh di
kamar mandi tersebut, Saksi-2 pulang/kembali dari membeli
minuman tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di ruang tamu.
Saksi-2 hanya melihat HP Terdakwa tergeletak di ruang tamu.
Kemudian Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil mengambil HP
Terdakwa tersebut, tetapi tiba-tiba ada bunyi sms masuk di HP
Terdakwa. Setelah HP tersebut dibuka oleh Saksi-2 ternyata berisi
pesan kepada Terdakwa untuk kumpul di satuan, lalu Saksi-2
berteriak memberi tahu Terdakwa bahwa ada panggilan dari kantor
untuk berkumpul, mendengar panggilan dari Saksi-2 tersebut,
Terdakwa yang sedang bersetubuh dengan Saksi-1 terburu-buru
hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.
Kemudian Terdakwa keluar tergesa-gesa dari kamar mandi sambil
memakai baju berlari keluar mengambil sepeda motor langsung pergi
ke kantor Mako Yonif 742/SWY meninggalkan Saksi-1 di rumah
Saksi-2. Tidak lama kemudian menyusul keluar dari kamar mandi
dalam keadaan menangis. Sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa
kembali datang menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-2 untuk diantar
pulang.
g. Bahwa ruang tamu dan kamar mandi rumah Saksi-2 tempat
Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman pipi dan bibir serta
melakukan persetubuhan, tempat tersebut merupakan tempat
terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang
lain yang datang maka orang yang datang dan melihat akan merasa
malu dan terganggu rasa kesusilaannya.
h. Bahwa setelah melakukan hubungan badan (persetubuhan)
layaknya suami istri yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2014
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya sering melakukan
persetubuhan dengan cara yang sama di tempat lain diantaranya
pada bulan Desember 2014 sebanyak dua kali bertempat di dalam
kamar tidur Saksi-2 dan pada saat melakukan pintu kamar tidak
tertutup rapat sedangkan pada saat itu Saksi-2 ada di dalam rumah.
Selanjutnya pada bulan Januari 2015 dan Februari 2015 sebanyak 3
(tiga) kali di Losmen Ayu Cakranegara Mataram. Pada bulan Februari
dan Maret 2015 sebanyak 2(dua) kali di rumah Sdr. Hery teman
Terdakwa di Perumnas Ampenan. Pada bulan April 2015 di Hotel
Kubayan Mataram sebanyak satu kali dan pada bulan Mei dan
Oktober 2015 di rumah tempat kost Sdri. Indri Siti Nurbaya (Saksi-3)
masing-masing satu kali.
i.
Bahwa selain persetubuhan tersebut diatas, sekira bulan April
2015 pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
persetubuhan dengan Saksi-1 bertempat di kamar kost Saksi-3 di Jln.
Yudistira No. 11 Lingkungan Karang Jasih, Kelurahan Sapta Marga,
Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat Terdakwa dan Saksi-1
melakukan persetubuhan tersebut Saksi-3 berada di dalam kamar
kost Saksi-3, sehingga Saksi-3 mendengar langsung suara
desahan/rintihan Saksi-1 yang sedang bersetubuh dengan Terdakwa
sehingga Saksi-3 merasa risih dan malu.
j.
Bahwa setelah bersetubuh yang pertama kali tersebut Terdakwa
sering menyampaikan rasa cinta kepada Saksi-1 dan Terdakwa
berjanji serta bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1. Selanjutnya
/.

Saksi .............

14
Saksi-1 sering diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan Saksi-1
bersedia karena Saksi-1 takut akan diputus dan ditinggalkan oleh
Terdakwa yang telah merenggut kegadisan Saksi-1.
k. Bahwa pada bulan Juli 2015 Saksi-1 menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa, tetapi
Saksi-1 tidak terlalu menanggapi. Semenjak menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa
tersebut, Saksi-1 melihat terdapat perubahan sikap pada diri
Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada
Terdakwa tentang Sms tersebut dan Terdakwa mengaku telah
dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan perempuan yang
pernah mengirim Sms ke HP Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mulai
menjaga jarak dengan Saksi-1 dan jarang bertemu dengan Saksi-1.
Terdakwa mengaku telah mempunyai pacar yang bernama Sdr.
Maesa yang dikenalnya sejak bulan Juli 2015 dan akan dinikahi
secara dinas. Kemudian Terdakwa secara sepihak memutuskan
hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan tidak akan menikahi Saksi-1.
l.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan keluarga
Saksi-1 merasa malu dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya
Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di
Yonif 742/SWY, tetapi satuan Terdakwa belum dapat memutuskan
permasalahan tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2015
Sertu Wira Jaya (Saksi-7) perwakilan dari Yonif 742/Swy datang ke
rumah orang tua Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan dengan
dihadiri oleh Saksi-1, Sdr. H. Nuryadi (Saksi-6), Saksi-7 dan
Terdakwa. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan
penyelesaian. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1 dengan
alasan Terdakwa sudah tidak ada rasa cinta terhadap Saksi-1.
m. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab,
selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
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 di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat
Hukum yaitu Kapten Chk Yulius Dedy Wijayanto, SH NRP
11000031180777 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam
IX/Udayana nomor : Sprin/ 64 / III / 2016 tanggal 17 Maret 2016 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal
17 Maret 2016.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi
(Keberatan) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
/.
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1.

Tentang Kompetensi Mengadili.
a.
Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam
perkara ini selain Terdakwa Pratu Khairil Mustafa
NRP
31120251620293 juga ada orang sipil lainnya yang bersamasama dengan Terdakwa, yakni Sdri. Nurminah (Saksi-1).
b.
Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan
terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil
dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara
mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum dan
peradilan militer.
c.
Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan,
bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan
antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan
orang militer yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
d.
Bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas
termuat dalam enam buah pasal (pasal 198 s.d 203). Namun
dasar hukum yang paling pokok dari peradilan koneksitas ada di
dalam pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :
“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan
yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali
apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan
Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.
e.
Bahwa kalau diperhatikan bunyi pasal 198 ayat (1) UU
Nomor 31 tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan
antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan
orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus
interpares yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum. Para pelaku (sipil bersama militer)
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,
merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri
Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
f.
Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa Pratu Khairil Mustafa
NRP 31120251620293
bersama-sama dengan orang sipil (Saksi-2), maka berdasarkan
pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, Pengadilan Militer
dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.
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Surat ........

16
2.

Surat Dakwaan Kabur (Obscuur Libel)
a.
Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer yang
mendakwakan pasal 281 ke-1 KUHP kepada Terdakwa terdapat
kejanggalan. Oditur Militer dalam hal ini merumuskan
dakwaannya dengan pasal 281 ke-1 KUHP menurut kami
selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Dakwaan tersebut
terdapat ketidak cocokan dengan surat laporan yang dilaporkan
oleh Sdri. Nurminah (Saksi-1) yang mana dalam perkara ini
Sdri. Nurminah (Saksi-1) merupakan sama-sama pelaku dalam
melanggar kesusilaan, sehingga menurut kami selaku Pensehat
Hukum seharusnya yang berhak melaporkan adalah Sdri. Rini
Hardiana (Saksi-2) karena dalam perkara ini justru norma
kesusilaan Saksi-2 lah yang terusik, tersinggung dan terganggu
perasaan malunya dengan adanya perbuatan Asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurminah (Saksi-1).
Sehingga menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa
Surat Dakwaan tidak memenuhi salah satu syarat materiil yaitu
tidak cermat sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf
b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
“Oditur Militer membuat Surat Dakwaan yang diberi
tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian fakta secara
cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan”.
b.
Bahwa dengan demikian, penguraian fakta yang terdapat
di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2016
tertanggal 22 Maret 2016 yang menyimpulkan Terdakwa
bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar kesusilaan
sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP tidak
tepat dikarenakan tidak adanya korelasi antara pasal yang
didakwakan dengan Surat Laporan yang dibuat oleh Penyidik
POM dalam perkara ini.
c.
Beberapa pendapat Sarjana, tulisan dan jurisprudensi
yang relevan dan dapat dijadikan pedoman untuk mendukung
penerapan pasal 130 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Pendapat para Sarjana/Praktisi Hukum.
a.
A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar
Pembuatan Surat Dakwaan cetakan Pradya Paramita
Jakarta Tahun 1989 pada halaman 10 s.d 11 tentang
pengertian cermat dan jelas serta lengkapnya surat
dakwaan menyatakan :
Cermat adalah apabila dalam mengutarakan unsurunsur perbuatan pidana yang ditentukan undangundang atau pasal-pasal yang bersangkutan
dilanjutkan dengan penguraian fakta-fakta perbuatan
yang didakwakan telah sesuai dengan unsur-unsur
dari pasal yang dilanggar tersebut.
/. Jelas .........
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Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau
keragu-raguan, semuanya serba terang dan tidak ada
sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi.
Lengkap berarti komplit atau cukup yang maksudnya
tidak ada yang tercecer atau ketinggalan.
b.
A. Hamzah dalam bukunya “surat Dakwaan” cetakan
Alumni Bandung Tahun 1987 halaman 27 s.d 28
menyatakan : “Bahwa penafsiran suatu perumusan
dakwaan secara jelas dan cermat adalah relative, namun
harus didasarkan pada hal-hal yang konkrit apakah
keadaan itu menunjukkan keinginan Terdakwa”.
c.
M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I dan II cetakan
Pustaka Kartini Jakarta, halaman 423 s.d 424 menyatakan :
“Surat dakwaan tidak jelas dan cermat bila tidak memuat
elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
atau surat dakwaan tidak terperinci secara jelas bagaimana
tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang
ditimbulkannya”. Lebih lanjut tentang rumusan surat
dakwaan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan
penyidikan yang tidak mempertimbangkan kondisi
Terdakwa dan Surat Dakwaan yang demikian menurut M.
Yahya Harahap, SH dalam bukunya sebagaimana tersebut
di atas menyatakan adalah merupakan surat dakwaan yang
palsu dan tidak benar dan apabila penyimpangan seperti ini
diperkenankan dalam pelaksanaan penegakan hukum,
berarti kita telah menghalalkan penuntut Umum untuk
berbuat sesuka hatinya mendakwa seseorang atas sesuatu
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara physichis
(batin). Keleluasaan yang demikian tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat dianggap
merupakan penindasan terhadap Terdakwa”.
Dan
selanjutnya dikatakan bahwa : “Apabila Hakim menjumpai
rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil
pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat
dakwaan “tidak dapat diterima” atas alasan ini rumusan
surat dakwaan “kabur” atau Obscuur Libel”.
Apabila diuji dan dihadapkan dengan pengertian tentang
cermat, jelas dan lengkapnya suatu surat dakwaan maka
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2016
tertanggal 22 Maret 2016 tidak memenuhi kriteria
sebagaimana pendapat para ahli hukum tersebut di atas.
2. Jurisprudensi.
a. Putusan MA Nomor : 41.K/Kr/1973 tanggal 31
September 1973 yang menyatakan : “bahwa surat tuduhan
tidak menyebutkan semua unsur delik dan meskipun
disebutkan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan tetapi
tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan ikhwal perbuatan
Terdakwa, karena sangat menyulitkan bagi Terdakwa untuk
membel diri oleh karena itu surat tuduhan tersebut harus
dinyatakan batal".
/. b. Putus ......
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b. Putusan MA Nomor : 33/K/Mil/1985 yang menyatakan
“karena dakwaan tidak dapat dirumuskan secara cermat
dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum”.
c. Putusan MA Nomor : 888.K/Mil/1984 yang menyatakan “
bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap harus
dinyatakan batal demi hukum”.
d. Beberapa Jurisprudensi lainnya seperti : Putusan MA
Nomor : 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987; Putusan
MA Nomor : 2436 K/Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990; Putusan
MA Nomor : 350 K/Pid/1990 tanggal 30 September 1993;
Putusan MA Nomor : 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret
1989; Putusan MA Nomor : 779 K/Pid/1985 tanggal 22
Agustus 1990; Putusan MA Nomor : 982 K/Pid/1988 tanggal
19 September 1993; Putusan MA Nomor : 1303 K/Pid/1986
tanggal 30 Maret 1989.
Berdasarkan uraian terpapar tersebut di atas, Penasehat
Hukum berkesimpulan bahwa “Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/08/II/2016 tanggal 22 Maret 2016” tersebut
adalah “Batal demi hukum” karena tidak memenuhi syarat
materiil ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 tahun
1997.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ijinkanlah
kami untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat
untuk :

Menimbang

:

1)

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer lll14 Denpasar untuk menerima Eksepsi.

2)

Menolak Dakwaan Oditur Militer dan menyatakan
Terdakwa bebas dari segala Dakwaan (Vrijspraak).

3)

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan Tanggapan eksepsi
pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya sebagai
berikut :
Setelah mendengar dan mempelajari serta menelaah secara
seksama atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa materi
Eksepsi tersebut tidak menyangkut materi Eksepsi yang secara jelas
(limitatif) telah diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 yang hal itu tidak akan mengakibatkan :
-

Pengadilan Militer III-14 Denpasar
mengadili perkara Terdakwa.

-

Dakwaan kabur tidak dapat diterima.

-

Dakwaan harus dibatalkan.
/.
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Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa
alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan
Undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh
terhadap Dakwaan Oditur Militer karena dakwaan Oditur Militer telah
disusun berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh
karena itu mohon kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak
Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat
Hukum
Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer
terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
telah memutus dengan putusan Sela Nomor : 09-K/PM.III14/AD/III/2016 tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1.
Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Lettu Chk Sri
Hartata, S.H NRP 21990155910378 selaku Penasihat Hukum
Terdakwa.
2.
Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur
Militer III -14 Denpasar Nomor : Sdak/08/II/2016 tanggal 29 Februari
2016 sah dan diterima.
3.
Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
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
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Wirajaya.
Sertu/21070530230188.
Baton Morse Kiban Yonif 742 Swy.
Yonif 742/Swy.
Lombok tengah, 17 Januari 1988.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama
Kiban
Yonif
742/Swy
Pringgabaya Lotim NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak tahun 2013
semenjak Terdakwa masuk dinas menjadi anggota Kibant Yonif
742/Swy Pringgabaya Lotim dan dalam hubungan rekan kerja antara
atasan dan bawahan sedangkan dengan Saksi-2 tidak kenal sama
sekali.
2.
Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 pernah
menjalin hubungan pacaran dari sekira bulan Oktober 2015 karena
pada bulan Nopember 2015 Saksi-2 pernah mengadukan/menuntut
Terdakwa ke Staf 1 Yonif 742/Swy agar bertanggung jawab menikahi
Saksi-2 karena pernah/sering diajak melakukan hubungan intim
/badan layaknya suami istri.
/. 3. Bahwa .......

20
3.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa melakukan
hubungan intim/badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan benar
Saksi pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk membahas
penyelesaian masalah Terdakwa dengan Saksi-2.
4.
Bahwa Saksi pada tanggal 26 Oktober 2015 pernah mendatangi
rumah Saksi-2 bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda
motor Honda Vario Nopol DR lupa dengan maksud untuk
menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara kekeluargaan/damai
namun dari pihak Saksi-2 tetap menuntut Terdakwa untuk
menikahinya secara dinas sehingga musyawarah gagal sehingga
Saksi langsung pulang.
5.
Bahwa hasil dari pertemuan keluarga/musyawarah tersebut
pihak Terdakwa bermaksud agar bisa diselesaikan secara
kekeluargaan/damai atau kasarnya bisa diganti rugi/bayar dengan
uang, namun dari pihak Saksi-2 tidak terima dan tetap menuntut
Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 sehingga tidak ditemukan titik
temu.
6.
Bahwa tujuan/maksud pihak Terdakwa menawarkan ganti rugi
berbentuk materi pada Saksi-2 adalah supaya Saksi-2 tidak
melaporkan Terdakwa secara hukum dan bentuk materi yang
rencananya akan diberikan pada Saksi-2 adalah berbentuk uang
tunai berkisar jumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan
Saksi-2 :
Nama lengkap
:
Pekerjaan.
:
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin
:
Kewarganegaraan
:
Agama
:
Alamat tempat tinggal:

Nurminah.
Karyawan Swasta.
Mataram, 18 Mei 1994.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jl. Melawai, Gang Remaja No. 35 RT
005 RW Gebang Baru Kelurahan
Pagesangan Timur, Kec. Mataram
Kodya Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2013
di rumah Saksi Jln. Melawai Gang Remaja No. 35 Gebang Baru Kel.
Pagesangan Timur Kodya Mataram dan tidak ada hubungan
keluarga/pertalian darah antara keduanya.
2. Bahwa Saksi setelah perkenalan dengan Terdakwa menjalin
hubungan asmara/pacaran, selama hubungan pacaran dilakukan dari
jarak jauh di karenakan Terdakwa dinas di Kompi Bantuan Yonif
742/SWY di Pringgabaya Lotim sedangkan Saksi berada di Kota
Mataram dan pada bulan Maret 2014 Terdakwa pergi tugas Pamtas
ke Atambua Kupang NTT hingga selesai/kembali tugas Pamtas ke
Mataram NTB pada tanggal 5 Desember 2014.
/.
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3. Bahwa Saksi sewaktu berpacaran dengan Terdakwa telah
melakukan tindakan asusila diantaranya yaitu menjalin hubungan
intim/badan pertama kali pada tanggal 6 Desember 2014 sekira jam
15.00 Wita, di rumah Sdri. Rini Hardiana (Saksi-3) Desa Sesela, Kec.
Gunung Sari, Kab. Lobar awalnya Terdakwa mencium Saksi di ruang
tamu dan sempat berontak, kemudian ditarik ke kamar mandi dengan
cara paksa setelah dikamar mandi Terdakwa keluar terlebih dahulu
berikut Saksi keluar dan diketahui oleh Saksi-3. Berikutnya pada
bulan yang sama yaitu bulan Desember 2014 di dalam kamar tidur
yang pintunya tidak tertutup rapat melakukan hubungan badan
sebanyak 2(dua) kali dan diketahui oleh Saksi-3.
4. Bahwa pada sekitar bulan Januari dan bulan Februari 2015
sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kamar No. 7 Losmen Ayu
Cakranegara Mataram Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali.
5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2015 dan awal bulan Maret
2015 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa
yang bernama Sdr. Hery di Perumnas Panji Tliar Ampenan telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2(dua)
kali.
6. Bahwa sekira bulan April 2015 antara Saksi dan Terdakwa
sekira jam 21.30 Wita, bertempat di kamar Hotel Kubayan Jl.
Borobudur Kel. Sapta Marga Cakranegara Kodya Mataram
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1(satu)
kali.
7. Bahwa sekitar bulan April, bulan Mei dan bulan Oktober 2015
bertempat di kos-kosan Saksi-4 di Jln. Yudistira No. 11 Lingkungan
Karang Jasin, Kel. Sapta Marga Cakranegara Kodya Mataram
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4(empat)
kali. Dimana salah satunya saat melakukan hubungan badan
diketahui oleh Saksi-4 karena berada dalam satu kamar.
8. Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Saksi dan Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tidur
Saksi-3 di mana pintunya tidak terkunci atau tidak bisa dikunci dari
dalam kamar, keduanya bersetubuh melakukan hubungan badan,
Terdakwa menutup pintu dengan mengganjal daun pintu dengan
menggunakan keranjang plastik yang berisikan tumpukan pakaian
sehingga pintu tidak bisa tertutup dengan rapat dan masih bisa dilihat
dari luar.
9. Bahwa pada saat melakukan hubungan intim/badan layaknya
suami istri yang pertama kali dengan Terdakwa awalnya dengan
paksaan, namun setelah itu pada setiap melakukan hubungan
intim/badan berikutnya dilakukan atas dasar suka sama suka yang
terlebih dahulu dibumbui dengan rayuan, janji-janji manis untuk selalu
akan bertanggungjawab menikahi Saksi.
10. Bahwa Saksi bersedia untuk selalu menuruti permintaan
Terdakwa untuk melakukan hubungan intim/badan layaknya suami
istri di luar nikah karena Saksi takut cintanya diputus oleh Terdakwa
/.

bila

.......

22
bila tidak menuruti setiap permintaannya dan Saksi percaya dengan
janji-janji manis untuk selalu akan bertanggungjawab menikahi Saksi
secara dinas.
11. Bahwa status Terdakwa dan Saksi adalah sama-sama
berstatus perjaka dan perawan (belum pernah menikah) dan pada
setiap melakukan hubungan intim/badan layaknya suami istri samasama merasakan kenikmatan dan kepuasan hingga orgasme/titik
klimaks dan begitu pula Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 datang perwakilan dari
Yonif 742/SWY Sertu Wirajaya menemani Terdakwa ke rumah Saksi
dan
selanjutnya
diadakan
pertemuan/musyawarah
secara
kekeluargaan yang dihadiri oleh Saksi sendiri, paman Saksi (Sdr.
Nuryadi), Terdakwa dan Baton (Sertu Wirajaya) setelah tidak ada
titik temu/kesepakatan maka pertemuan bubar, namun pihak
Terdakwa berjanji untuk akan datang lagi namun setelah ditunggutunggu tidak ada yang datang maka pihak Saksi melaporkan kejadian
tersebut ke Denpom Mataram.
13. Bahwa walaupun sering melakukan hubungan badan/intim
layaknya suami istri dengan Terdakwa tapi Saksi tidak pernah hamil
walau tidak pakai obat-obatan/alat kontrasepsi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal
sebagian dan membenarkan sebagian lainnya adapun hal-hal yang
disangkal sebagai berikut :
-

Pada persetubuhan yang kedua kali Terdakwa tidak ada
memaksa.
Saksi sendiri yang membuka baju.
Selama melakukan persetubuhan pintu selalu dalam
keadaan terkunci.

Atas sangkalan
keterangannya.
Menimbang

:

Terdakwa

tersebut,

Saksi

tetap

pada

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bertempat tinggal diluar pulau dan ketiadaan
biaya dan atas persetujuan Terdakwa dan 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-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan.
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Rini Hardiana.
Ibu Rumah tangga.
Sesela Gn. Sari, 17 Juli 1993.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Dusun Cengok, RT 01 Rw
Desa
Sesela, Kec. Gunung Sari Lombok
Barat NTB.
/. Pada ..........
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 dari
sekira bulan Desember 2013 yang dikenalkan oleh Saksi-2 bertempat
di rumah Saksi dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada
hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah/sering datang ke rumah
Saksi yaitu sejak mulai kenal pada sekira bulan Desember 2013
hingga bulan Februari 2015 dengan tujuan bertamu.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan asmara/pacaran
antara Terdakwa dengan Saksi-2 di mana sering datang ke rumah
Saksi untuk melakukan pacaran bahkan Saksi pernah dibilangi
Terdakwa dengan mengatakan “Bila saya menikah nanti dengan
Mbak Nurminah, maka saya akan undang kamu dan bila sudah
menikah terus ada tugas Negara, maka istriku akan saya titip di
rumah tua di Bali.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada sekitar bulan Desember
2014 hingga bulan Januari 2015 sering melakukan perbuatan mesum
bertempat di ruang tamu rumah sambil nonton TV dengan cara
bercumbu mesra, ciuman, pelukan hingga pernah dilihat oleh anak
kecil (keponakan) Saksi namun sengaja pura-pura tidak tahu dengan
maksud agar mereka tidak terganggu walau sebenarnya saat itu
merasa risih/malu dengan kejadian tersebut.
5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2014 pernah
memergoki/melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama keluar dari
kamar mandi milik Saksi yang sepertinya baru selesai melakukan
hubungan badan/persetubuhan di mana pada saat itu Terdakwa
keluar dengan tergesa-gesa tanpa menggunakan baju begitu pula
dengan Saksi-2 keluar dengan roman muka habis menangis.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada sekira bulan Desember
2014 hingga bulan Januari 2015 pernah menggunakan tempat tidur
milik Saksi untuk melakukan hubungan intim/badan layaknya suami
istri sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali pada sore hari sekira pukul
15.00 Wita, malam hari sekira pukul 20.30 Wita dan pagi hari sekitar
pukul 09.00 Wita.
7. Bahwa pada sekira bulan Desember 2014 dan bulan Januari
2015 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan
intim/badan layaknya suami istri bertempat di atas tempat tidur milik
Saksi dan setelah selesai melakukan hubungan intim/badan maka
Saksi melihat bekas cairan sperma di atas sprei sehingga Saksi
bercanda pada Saksi sambil menegor dengan mengatakan agar
segera mencucikan spreinya namun ditanggapi ketawa/senyum oleh
Saksi-2.
8. Bahwa suasana rumah pada saat digunakan untuk melakukan
hubungan intim/badan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dalam
keadaan sepi namun suasana di luar rumah/tetangga tetap ramai
dan yang ada di dalam rumah saat itu hanya Saksi saja karena
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sengaja Saksi selalu ada menemani Terdakwa dan Saksi-2 di dalam
rumah agar para tetangga tidak curiga/marah karena Saksi
membiarkan orang lain berbuat mesum di rumah Saksi.
9. Kalau keadaan pintu kamar mandi maupun kamar tempat tidur
pada saat digunakan untuk melakukan hubungan intim/badan
layaknya suami istri oleh Terdakwa dan Saksi-2, pintu kamar mandi
tertutup rapat dan terkunci dari dalam, sedangkan pintu kamar tempat
tidur tidak bisa ditutup rapat karena pintu tidak punya kunci sehingga
bisa kelihatan dari luar karena daun pintu hanya diganjal dengan
keranjang plastik tumpukan pakaian sehingga Saksi melihat
Terdakwa saat melakukan persetubuhan tersebut.
10. Bahwa saat berada di dalam kamar dengan Saksi-2, Terdakwa
ikut masuk ke kamar dan langsung merangkul Saksi-2 sambil
direbahkan di tempat tidur sambil di ciumi dan Saksi merasa risih
langsung keluar dan Terdakwa menutup pintu dengan keranjang
plastik sambil mematikan lampu dan terjadi persetubuhan yang
diketahui oleh Saksi.
11. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan tempat tidur
untuk melakukan hubungan intim/badan layaknya suami istri tersebut
sebelumnya tidak pernah meminta ijin/permisi pada tuan rumah
(Saksi), namun karena mereka sudah saling menganggap sebagai
teman dekat/keluarga sehingga sama-sama saling pengertian hingga
tuan rumah (Saksi) dengan sengaja berpura-pura tidak tahu dan
Saksi tidak pernah diberikan suatu imbalan baik berupa uang atau
bentuk barang lainnya oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa
memutuskan hubungan pacarannya dengan Saksi-2, kemungkinan
karena adanya orang ketiga (Terdakwa punya cewek baru) dan
akibat yang dialami/derita oleh Saksi-2 atas perbuatan Terdakwa
tersebut adalah Saksi-2 merasa malu dan dirugikan karena telah
dikhianati oleh Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa
menyangkal sebagian sebagai berikut :
-

Pada saat diruang tamu tidak ada orang yang melihat.
Pada saat keluar dari kamar mandi tidak ada orang yang
melihat.
Pintu kamar ditutup rapat diganjal dengan rak tempat baju
dan lemari plastic.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, keterangan Terdakwa tidak
dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir.
Menimbang

:

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bertempat tinggal diluar pulau dan tidak ada
biaya transport sesuai dengan alas an yang disampaikan oleh Oditur
Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta
berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka
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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- 4 :
Nama lengkap
Pekerjaan.
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Indri Siti Nurbaya.
Karyawan Swasta.
Pringgabaya, 5 Februari 1990.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jl. Yudistira No. 11 Lingk, Karang
Jasih, Kelurahan Sapta Marga Kec.
Cakranegara Kodya Matama NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sekira bulan Maret
2015, yang dikenalkan oleh Saksi-2 bertempat di Mataram sedangkan dengan Saksi-2 kenalnya dari sejak bulan Pebruari 2015
kenalnya saat sam-sama kerja di Tiara Mall Mataram dan keduanya
tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman biasa.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang dan menumpang
tidur di kamar kost-kostan Saksi yaitu pada hari , tanggal lupa sekira
bulan April 2015 sekitar pukul 05.00 Wita, selanjutnya mengetuk pintu
dan setelah pintu di buka maka Terdakwa dan Saksi-2 langsung
masuk kamar dan selanjutnya tidur bertiga dengan Saksi dalam satu
kamar namun lain/terpisah alas tidurnya.
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2
berada di dalam kamarnya, Saksi mengalah tidur di bawah/disamping
beralaskan selimut sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 setelah
mematikan lampu maka langsung tidur di atas kasur miliknya dan
melakukan hubungan intim/badan di mana saat itu Saksi tidak bisa
tidur sehingga mendengar suara desahan/rintihan seperti suara
sedang menikmati tersebut di dengar secara berulang-ulang. Setelah
selesai melakukan hubungan intim/badan selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 pulang.
4. Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2015 sekitar
pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 datang ke kos-kosan
langsung masuk kamar sehingga Saksi ngalah keluar dari kamar
menuju kamar mandi setelah selesai mandi hendak masuk kamar,
melihat Terdakwa buka pintu tanpa baju hanya pakai celana pendek
dan melihat Saksi-2 masih tidur di atas kasur tanpa menggunakan
bra, namun bawahnya ditutup dengan selimut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan kamar
tempat tidur untuk melakukan hubungan intim/badan layaknya suami
istri tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin/permisi pada
Saksi namun karena mereka sudah saling menganggap sebagai
teman dekat/keluarga sehingga saam-sama saling pengertian hingga
Saksi memberi ijin.
/.
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6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga
Terdakwa berpaling/memutuskan hubungan pacarannya dengan
Saksi-2, tetapi menurut cerita dari Saksi-2 dikarenakan adanya orang
ketiga (Terdakwa punya cewek baru) dan akibat yang dialami/derita
oleh Saksi-2 atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi-2
merasa malu dan dirugikan karena telah dikhianati oleh Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa
seluruhnya.
Menimbang

:

membenarkan

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan tidak diketemukan lagi alamatnya sesuai dengan
yang disampaikan oleh Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa
dan 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- 5 :
Nama lengkap
Pekerjaan.
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Gusti Ayu Merta.
Karyawan Losmen Ayu.
Mataram, 10 Agustus 1965.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Nangka RT 06 Rw
Topati Kel.
Cakranegara Utara Kec. Cakranegara
Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2
dan tidak ada hubungan keluarga/family dengannya, Saksi hanya
ingat-ingat sepintas tentang Terdakwa dan Saksi-2 di mana pada
sekira bulan Januari 2015 Terdakwa pernah datang menyewa kamar
No. 07 di Losmen Ayu di tempat Saksi bekerja dan saat itu ada isi
buku tamu.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang ke Losmen Ayu
Cakranegara sekira bulan Januari 2015 sekira jam 11.00 Wita
dengan tujuan untuk menyewa kamar dan menempati kamar No. 7,
namun lupa berapa kali Terdakwa pernah menyewa kamar di tempat
tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dengan
Saksi-2 selama berada di dalam kamar No. 07 tersebut dan tidak
tahu/tidak melihat saat Terdakwa melakukan hubungan intim/badan
dengan Saksi-2 karena pintu dan jendela tertutup rapat.
4. Bahwa Terdakwa membayar sewa kamar Losmen berkisar
antara Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).
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Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan tidak diketemukan lagi alamatnya sesuai dengan
keterangan yang disampaikan oleh Oditur Militer dan
atas
persetujuan Terdakwa dan 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
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Ketut Putra Jaya.
Karyawan Hotel Kubayan.
Mataram, 31 Desember 1972.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Borobudur No. 9 Karang Kubu, Kel.
Sapta Marga Kec. Cakranegara Kodya
Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2
dan juga tidak ada hubungan keluarga/family, namun Saksi masih
sedikit ingat tentang Terdakwa dan Saksi-2 di mana pada sekira
bulan April 2015 pernah datang untuk menyewa kamar di Hotel
tempat Saksi bekerja (Hotel Kubayan).
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang ke Hotel Kubayan
dengan tujuan menyewa kamar dan menempati kamar No. H yaitu
pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2015 sekira pukul 21.30
Wita sebanyak satu kali dan sempat ketinggalan jaketnya di dalam
kamar sehingga diamankan security.
3. Bahwa pada saat Terdakwa datang di Hotel Kubayan tersebut
sempat mengisi buku tamu (sudah tidak ada) dan membayar sewa
kamar Hotel Kubayan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) serta menginap selama dua jam, dan tidak mengetahui saat
Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim/badan layaknya
suami istri saat berada di dalam kamar Hotel..
Atas keterangan Saksi-6
Terdakwa membenarkan seluruhnya
Menimbang

:

yang

dibacakan

tersebut,

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan sedang melaksanakan tugas sesuai dengan
surat keterangan Saksi yang disampaikan kepada Oditur Militer dan
atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan
ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi
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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- 7 :
Nama lengkap
Pekerjaan.
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

H. Nuryadi.
Guru SD.
Mataram, 28 Agustus 1959.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Melawai, Gang Remaja No. 35 Rt
05 Rw- Lingkungan Gebang Baru, Kel.
Pagesangan Timur Kodya Mataram
NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sekira tahun 2014
bertempat di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family
dan kenalnya sebatas kenal biasa karena adanya hubungan pacaran
dengan Saksi-2, sedangkan dengan Saksi-2 kenalnya dari sejak lahir
karena masih ada hubungan keluarga/ikatan pertalian darah sebagai
keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya hubungan pacaran/
asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 dari sekira tahun 2014
karena Terdakwa sering datang apel ke rumah Saksi-2 dan mereka
sering keluar/berjalan berduaan dengan harmonis.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang kedekatan
hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, apakah pernah melakukan
hubungan intim/badan atau tidak karena Saksi tidak pernah
melihatnya secara langsung akan tetapi setelah Terdakwa memutuskan hubungan pacaran/asmaranya dengan Saksi-2 pada sekira bulan
Oktober 2015 maka pernah mendapat cerita/laporan langsung dari
Saksi-2 bahwa selama menjalin hubungan pacaran sering melakukan
hubungan intim/badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yaitu pada
tanggal 24 Oktober 2015 untuk membahas penyelesaian secara
damai/keluarga yang di hadiri oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-2,
namun karena tidak ada kesepakatan sehingga diadakan pertemuan
yang kedua pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di rumah Saksi
yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Baton (Sertu
Wirajaya) juga membahas penyelesaian dilakukan secara
kekeluargaan tapi tidak ada kesepakatan kembali.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga
Terdakwa memutuskan hubungan pacarannya dengan Saksi-2
hingga tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah
menodai Saksi-2 yang sering melakukan hubungan intim/badan
layaknya suami istri.
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Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut
membenarkan seluruhnya
Menimbang

:

Terdakwa

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit 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 infanteri selama 3 (tiga) bulan
setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Gebang
Mataram kemudian sejak bulan Mei 2013 Terdakwa ditempatkan di
Kiban Yonif 742/Swy Pringgabaya Lotim hingga sekarang ini dengan
pangkat Pratu.
2.
Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Nurminah (Saksi-2)
dari sejak bulan Juli 2013 melalui perantara Pratu Edison berlanjut
melalui Handphone dan datang ke rumah Saksi-2, selanjutnya dari
sejak bulan September 2013 hingga bulan Oktober 2015 atas
perkenalan tersebut berlanjut dalam hubungan pacaran hingga
pernah melakukan hubungan intim/badan layaknya suami istri
sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2
dalam status perjaka dan perawan (belum menikah) dan diketahui
oleh kedua orang tua masing-masing.
3. Bahwa Terdakwa benar telah melakukan hubungan intim/badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama kalinya pada
tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa
melakukan perbuatan mesum di ruang tamu rumah Sdri. Rini (Saksi3) dengan cara cium-ciuman sambil peluk-pelukan sehingga
Terdakwa tidak tahan lagi, kemudian Terdakwa menarik tangan
Saksi-2 ke dalam kamar mandi milik Saksi-3 dan setelah berada di
dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2
menciumnya serta payudaranya di remas-remas sambil di hisap dan
setelah pakaian Saksi-2 terbuka dan disandarkan ke dinding kamar
mandi sambil salah satu kakinya diangkat ke atas lalu
penis/kemaluan Terdakwa sudah tegang kemudian dimaksukkan ke
lubang vagina Saksi-2 dan Terdakwa menggerakkan pantat/pinggul
maju mundur secara terus menerus selama kurang lebih 5(lima)
menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar
vagina Saksi-2/dilantai kamar mandi.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan yang sama Desember 2014 dan
bulan Januari 2015 pernah melakukan persetubuhan lagi bertempat
di dalam kamar tempat tidur milik Saksi-3 seluruhnya dilakukan
sebanyak 3(tiga) kali semuanya diketahui oleh Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari sampai dengan Pebruari
2015 melakukan hubungan intim/badan sebanyak 3(tiga) kali di
Losmen Ayu Cakranegara Kodya Mataram.
6. Bahwa Terdakwa benar telah melakukan hubungan intim/badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 bertempat di rumah kos-kosan
milik Saksi-4 di jalan Yudistira No. 11 Lingkungan Karang Jasih,
Kelurahan Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kodya Mataram pada
sekira bulan April, Mei dan Oktober 2015 sebanyak 4(empat) kali dan
/.

saat ..........

30
saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pemilik kos
ada di dalam kamar kost sehingga satu kamar tidur bertiga dengan
Saksi-4.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 26
Oktober 2015 mendatangi rumah keluarga besar Saksi-2 dengan
tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut secara
kekeluargaan dan atas perintah/seijin dari Pasi 1 Yonif 742/Swy dan
tidak ada kesepakatan.
8. Bahwa setiap melakukan hubungan intim/badan dengan Saksi2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan saat ini Terdakwa telah
mempunyai kekasih baru yang bernama Sdri. Maesa yang dikenalnya
sejak bulan Juli 2015 dan rencananya akan dinikahi secara dinas.
Menimbang

:

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

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 02/VER/XI/2015
An. Sdri. Nurminah.

-

2 (dua) lembar foto copy Buku Tamu Losmen Ayu Cakranegara.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan
kepada Terdakwa dan para Saksi 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
atas
sangkalan
Terdakwa
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

tersebut

Majelis

Bahwa sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut
tidak didukung dengan alat bukti lain dan Terdakwa pada saat diambil
keterangannya tidak disumpah terlebih dahulu sehingga sangkalan
Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis maka sangkalan
tersebut harus dikesampingkan.
Menimbang

:

Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari
posisi yang objektif pula, maka Majelis menkonstrantir faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi
yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa,
dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
melaluim pendidikan Secata tahun 2011 di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada Nrp. 31120251620293, dilanjutkan pendidikan
kejuruan Infanteri selama 3(tiga) bulan setelah lulus Terdakwa
ditugaskan di Yonif 742/SWY Gebang Mataram, kemudian sejak
bulan Mei 2013 Terdakwa ditempatkan di Kibant Yonif 742/SWY
Pringgabaya Lombok Timur hingga sekarang ini dengan pangkat
Pratu.
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2. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Nurminah (Saksi-2) melalui Handphone dikenalkan oleh Pratu Edison
teman Terdakwa. Dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi
hubungan pertemanan. Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu
dan jalan-jalan bersama, kemudian sejak bulan September 2013
Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa melaksanakan
tugas Pamtas wilayah RI-Timor Leste di Atambua NTT selama
kurang lebih 9 (sembilan) bulan tetapi hubungan pacaran Terdakwa
dengan Saksi-2 masih berlanjut. Terdakwa dan Saksi-2 sering
berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan Handphone.
4. Bahwa benar setelah selama sembilan bulan bertugas,
selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa pulang/
kembali ke Mako Yonif 742/SWY Lombok Timur, kemudian pada
tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui
Handphone mengajak Saksi-2 jalan-jalan karena Terdakwa tidak
memiliki kendaraan kemudian Saksi-2 yang menjemput Terdakwa di
Asrama Yonif 742/SWY dengan mengendarai sepeda motor milik
Saksi-2. Setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan
sepeda motor pergi ke rumah Sdri. Rini Hardiana (Saksi-3) teman
Saksi-2 yang beralamat di Dusun Cengok RT 01 Desa Sesela.
Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat NTB. Sekira pukul 15.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-2 tiba dan bertemu Saksi-3 dengan teman
Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 berbincangbincang di ruang tamu. Tidak lama kemudian Saksi-3 pamitan keluar
untuk membelikan minuman/snack sekaligus mengantar teman
Saksi-3 pulang.
5. Bahwa benar setelah Saksi-3 ke luar rumah, yang ada di rumah
Saksi-3 hanya Terdakwa dan Saksi-2, kemudian di ruang tamu
rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk
tubuh Saksi-2 dan mencium pipi serta bibir Saksi-2. Terdakwa
merasa sudah tidak tahan lagi dengan nafsu birahinya sehingga
menarik Saksi-2 ke dalam kamar mandi rumah milik Saksi-3. Setelah
berada di kamar mandi Terdakwa kembali memeluk dan menciumi
Saksi-2 serta meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2
lalu menghisap payudara Saksi-2 sehingga membuat Saksi-2 ikut
terangsang. Kemudian Terdakwa melepaskan/membuka pakaian
Saksi-2 hingga telanjang dan Terdakwa juga melepas/membuka baju
Terdakwa sendiri hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung
menyandarkan tubuh Saksi-2 ke dinding kamar mandi sambil
mengangkat salah satu kaki Saksi-2 ke atas. Selanjutnya Terdakwa
memasukkan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke
dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantat
/pinggul maju dan mundur secara berulang selama kurang lebih
5(lima) menit.
6.
Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang bersetubuh
di kamar mandi tersebut, Saksi-3 pulang/kembali dari membeli
minuman tidak melihat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang tamu.
Saksi-3 hanya melihat HP Terdakwa tergeletak di ruang tamu.
Kemudian Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengambil HP
Terdakwa tersebut, tetapi tiba-tiba ada bunyi sms masuk di HP
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Terdakwa. Setelah HP tersebut dibuka oleh Saksi-3 ternyata berisi
pesan kepada Terdakwa untuk kumpul di satuan, lalu Saksi-3
berteriak memberi tahu Terdakwa bahwa ada panggilan dari kantor
untuk berkumpul, mendengar panggilan dari Saksi-3 tersebut,
Terdakwa yang sedang bersetubuh dengan Saksi-2 terburu-buru
hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2.
Kemudian Terdakwa keluar tergesa-gesa dari kamar mandi sambil
memakai baju berlari keluar mengambil sepeda motor langsung pergi
ke kantor Mako Yonif 742/SWY meninggalkan Saksi-2 di rumah
Saksi-3. Tidak lama kemudian menyusul keluar dari kamar mandi
dalam keadaan menangis. Sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa
kembali datang menjemput Saksi-2 di rumah Saksi-3 untuk diantar
pulang.
7. Bahwa
benar
setelah
melakukan
hubungan
badan
(persetubuhan) layaknya suami istri yang dilakukan pada tanggal 6
Desember 2014 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya sering
melakukan persetubuhan dengan cara yang sama di tempat lain
diantaranya pada bulan Desember 2014 sebanyak dua kali bertempat
di dalam kamar tidur Saksi-3 dan pada saat melakukan pintu kamar
tidak tertutup rapat sedangkan pada saat itu Saksi-3 ada di dalam
rumah. Selanjutnya pada bulan Januari 2015 dan Februari 2015
sebanyak 3 (tiga) kali di Losmen Ayu Cakranegara Mataram. Pada
bulan Februari dan Maret 2015 sebanyak 2(dua) kali di rumah Sdr.
Hery teman Terdakwa di Perumnas Ampenan. Pada bulan April 2015
di Hotel Kubayan Mataram sebanyak satu kali dan pada bulan Mei
dan Oktober 2015 di rumah tempat kost Sdri. Indri Siti Nurbaya
(Saksi-4) masing-masing satu kali.
8. Bahwa benar selain persetubuhan tersebut diatas, sekira bulan
April 2015 pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan
persetubuhan dengan Saksi-2 bertempat di kamar kos Saksi-4 di Jln.
Yudistira No. 11 Lingkungan Karang Jasih, Kelurahan Sapta Marga,
Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat Terdakwa dan Saksi-2
melakukan persetubuhan tersebut Saksi-4 berada di dalam kamar
kos Saksi-4 sehingga Saksi-4 mendengar langsung suara
desahan/rintihan Saksi-2 yang sedang bersetubuh dengan Terdakwa
sehingga Saksi-4 merasa risih dan malu.
9. Bahwa benar setelah bersetubuh yang pertama kali tersebut
Terdakwa sering menyampaikan rasa cinta kepada Saksi-2 dan
Terdakwa berjanji serta bertanggungjawab akan menikahi Saksi-2.
Selanjutnya Saksi-2 sering diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan
Saksi-2 bersedia karena Saksi-2 takut akan diputus dan ditinggalkan
oleh Terdakwa yang telah merenggut kegadisan Saksi-2.
10. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi-2 menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa, tetapi
Saksi-2 tidak terlalu menanggapi. Semenjak menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa
tersebut, Saksi-2 melihat terdapat perubahan sikap pada diri
Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada
Terdakwa tentang Sms tersebut dan Terdakwa mengaku telah
dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan perempuan yang
pernah mengirim Sms ke HP Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mulai
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menjaga jarak dengan Saksi-2 dan jarang bertemu dengan Saksi-2.
Terdakwa mengaku telah mempunyai pacar yang bernama Sdr.
Maesa yang dikenalnya sejak bulan Juli 2015 dan akan dinikahi
secara dinas. Kemudian Terdakwa secara sepihak memutuskan
hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan tidak akan menikahi Saksi-2.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan
keluarga Saksi-2 merasa malu dan meminta Terdakwa untuk
bertanggungjawab menikahi Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak bersedia.
Selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan
Terdakwa di Yonif 742/SWY, tetapi satuan Terdakwa belum dapat
memutuskan permasalahan tersebut. Kemudian pada tanggal 26
Oktober 2015 Sertu Wirajaya (Saksi-1) perwakilan dari Yonif 742/
Swy datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk menyelesaikan
permasalahan dengan dihadiri oleh Saksi-2, Sdr. H. Nuryadi (Saksi-7)
Saksi-1 dan Terdakwa. Namun dalam pertemuan tersebut tidak di
temukan penyelesaian. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-2
dengan alasan Terdakwa sudah tidak ada rasa cinta terhadap Saksi2.
12. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab,
selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa
karena
penasehat
hukum
dalam
pledoinya
menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam
pembuktian salah satu unsurnya dan agar Terdakwa diberikan
keringanan hukuman serta tetap dipertahankan menjadi anggota TNI
maka dengan demikian Majelis hakim akan menanggapinya
sekaligus dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mempertimbangkan
sendiri dalam putusannya.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang
dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.
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Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan
yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasehat Hukum
Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan
sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk
memberikan pendapatnya secara khusus.
Menimbang

:

Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer
dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap
duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan
Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi
masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR.
P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :
-

Menimbang

:

Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif
dari posisi yang subyektif.
Pandangan Penasehat Hukum di gambarkan sebagai
pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

-

Pandangan Oditur Militer adalah pandangan subyektif dari posisi
yang obyektif.

-

Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan
objektif dari posisi yang objektif pula.

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur
berikut :
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2

Menimbang

:

: “Barang Siapa”.
: “Dengan sengaja
kesusilaan”.

dan

terbuka

sebagai

melanggar

Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “Barang siapa”, Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud
dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan
pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syaratsyarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula
anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
Bahwa unsur Barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau
siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan
karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan
dalam surat dakwaan.

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 :
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1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
melaluim pendidikan Secata tahun 2011 di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada Nrp. 31120251620293, dilanjutkan pendidikan
kejuruan Infanteri selama 3(tiga) bulan setelah lulus Terdakwa
ditugaskan di Yonif 742/SWY Gebang Mataram, kemudian sejak
bulan Mei 2013 Terdakwa ditempatkan di Kibant Yonif 742/SWY
Pringgabaya Lombok Timur hingga sekarang ini dengan pangkat
Pratu.
2. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD
dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status Terdakwa
tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana
umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar, dengan masih disandangnya jabatan Terdakwa
pada Yonif 742/Swy, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan
ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun
rohani,
yang
berarti
pula
bahwa
Terdakwa
dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak
ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa
yang akan dibuktikan perbuatannya.
5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa adalah subyek
hukum yang memiliki kwalitas yang mampu bertanggungjawab.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi.
-

Menimbang

:

Unsur ke-2

:

”Dengan sengaja
kesusilaan”.

dan

terbuka

melanggar

Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: “dengan sengaja dan
terbuka melanggar kesusilaan” Majelis memberikan pendapatnya
sebagai berikut :
Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan
sengaja“ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu
tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu
tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan
tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari
tindakannya itu.
Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di
KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud
dengan “terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar
atau disaksikan oleh umum.
Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya
KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge
Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang
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dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi
perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang
dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan di
tempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902).
Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari
seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914),
yang menentukan bukanlah tempat di mana orang-orang yang
bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat
dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli
1942).
Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentarkomentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan
dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang
banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dsb.
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 pada bulan Juli 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Nurminah (Saksi-2) melalui Handphone dikenalkan oleh Pratu Edison
teman Terdakwa. Dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi
hubungan pertemanan. Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu
dan jalan-jalan bersama, kemudian sejak bulan September 2013
Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa melaksanakan
tugas Pamtas wilayah RI-Timor Leste di Atambua NTT selama
kurang lebih 9 (sembilan) bulan tetapi hubungan pacaran Terdakwa
dengan Saksi-2 masih berlanjut. Terdakwa dan Saksi-2 sering
berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan Handphone.
3. Bahwa benar setelah selama sembilan bulan bertugas,
selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa pulang/
kembali ke Mako Yonif 742/SWY Lombok Timur, kemudian pada
tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui
Handphone mengajak Saksi-2 jalan-jalan karena Terdakwa tidak
memiliki kendaraan kemudian Saksi-2 yang menjemput Terdakwa di
Asrama Yonif 742/SWY dengan mengendarai sepeda motor milik
Saksi-2. Setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan
sepeda motor pergi ke rumah Sdri. Rini Hardiana (Saksi-3) teman
Saksi-2 yang beralamat di Dusun Cengok RT 01 Desa Sesela.
Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat NTB. Sekira pukul 15.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-2 tiba dan bertemu Saksi-3 dengan teman
Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 berbincangbincang di ruang tamu. Tidak lama kemudian Saksi-3 pamitan keluar
untuk membelikan minuman/snack sekaligus mengantar teman
Saksi-3 pulang.
4. Bahwa benar setelah Saksi-3 ke luar rumah, yang ada di rumah
Saksi-3 hanya Terdakwa dan Saksi-2, kemudian di ruang tamu
rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk
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tubuh Saksi-2 dan mencium pipi serta bibir Saksi-2. Terdakwa
merasa sudah tidak tahan lagi dengan nafsu birahinya sehingga
menarik Saksi-2 ke dalam kamar mandi rumah milik Saksi-3. Setelah
berada di kamar mandi Terdakwa kembali memeluk dan menciumi
Saksi-2 serta meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2
lalu menghisap payudara Saksi-2 sehingga membuat Saksi-2 ikut
terangsang. Kemudian Terdakwa melepaskan/membuka pakaian
Saksi-2 hingga telanjang dan Terdakwa juga melepas/membuka baju
Terdakwa sendiri hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung
menyandarkan tubuh Saksi-2 ke dinding kamar mandi sambil
mengangkat salah satu kaki Saksi-2 ke atas. Selanjutnya Terdakwa
memasukkan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke
dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantat
/pinggul maju dan mundur secara berulang selama kurang lebih
5(lima) menit.
5.
Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang bersetubuh
di kamar mandi tersebut, Saksi-3 pulang/kembali dari membeli
minuman tidak melihat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang tamu.
Saksi-3 hanya melihat HP Terdakwa tergeletak di ruang tamu.
Kemudian Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengambil HP
Terdakwa tersebut, tetapi tiba-tiba ada bunyi sms masuk di HP
Terdakwa. Setelah HP tersebut dibuka oleh Saksi-3 ternyata berisi
pesan kepada Terdakwa untuk kumpul di satuan, lalu Saksi-3
berteriak memberi tahu Terdakwa bahwa ada panggilan dari kantor
untuk berkumpul, mendengar panggilan dari Saksi-3 tersebut,
Terdakwa yang sedang bersetubuh dengan Saksi-2 terburu-buru
hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.
Kemudian Terdakwa keluar tergesa-gesa dari kamar mandi sambil
memakai baju berlari keluar mengambil sepeda motor langsung pergi
ke kantor Mako Yonif 742/SWY meninggalkan Saksi-2 di rumah
Saksi-3. Tidak lama kemudian menyusul keluar dari kamar mandi
dalam keadaan menangis. Sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa
kembali datang menjemput Saksi-2 di rumah Saksi-3 untuk diantar
pulang.
6. Bahwa
benar
setelah
melakukan
hubungan
badan
(persetubuhan) layaknya suami istri yang dilakukan pada tanggal 6
Desember 2014 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya sering
melakukan persetubuhan dengan cara yang sama di tempat lain
diantaranya pada bulan Desember 2014 sebanyak dua kali bertempat
di dalam kamar tidur Saksi-3 dan pada saat melakukan pintu kamar
tidak tertutup rapat sedangkan pada saat itu Saksi-3 ada di dalam
rumah. Selanjutnya pada bulan Januari 2015 dan Februari 2015
sebanyak 3 (tiga) kali di Losmen Ayu Cakranegara Mataram. Pada
bulan Februari dan Maret 2015 sebanyak 2(dua) kali di rumah Sdr.
Hery teman Terdakwa di Perumnas Ampenan. Pada bulan April 2015
di Hotel Kubayan Mataram sebanyak satu kali dan pada bulan Mei
dan Oktober 2015 di rumah tempat kost Sdri. Indri Siti Nurbaya
(Saksi-4) masing-masing satu kali.
7. Bahwa benar selain persetubuhan tersebut diatas, sekira bulan
April 2015 pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan
persetubuhan dengan Saksi-2 bertempat di kamar kos Saksi-4 di Jln.
Yudistira No. 11 Lingkungan Karang Jasih, Kelurahan Sapta Marga,
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Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat Terdakwa dan Saksi-2
melakukan persetubuhan tersebut Saksi-4 berada di dalam kamar
kost Saksi-4 sehingga Saksi-4 mendengar langsung suara
desahan/rintihan Saksi-2 yang sedang bersetubuh dengan Terdakwa
sehingga Saksi-4 merasa risih dan malu.
8. Bahwa benar setelah bersetubuh yang pertama kali tersebut
Terdakwa sering menyampaikan rasa cinta kepada Saksi-2 dan
Terdakwa berjanji serta bertanggungjawab akan menikahi Saksi-2.
Selanjutnya Saksi-2 sering diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan
Saksi-2 bersedia karena Saksi-2 takut akan diputus dan ditinggalkan
oleh Terdakwa yang telah merenggut kegadisan Saksi-2.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi-2 menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa, tetapi
Saksi-2 tidak terlalu menanggapi. Semenjak menerima Sms dari
seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Terdakwa
tersebut, Saksi-2 melihat terdapat perubahan sikap pada diri
Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada
Terdakwa tentang Sms tersebut dan Terdakwa mengaku telah
dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan perempuan yang
pernah mengirim Sms ke HP Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mulai
menjaga jarak dengan Saksi-2 dan jarang bertemu dengan Saksi-2.
Terdakwa mengaku telah mempunyai pacar yang bernama Sdr.
Maesa yang dikenalnya sejak bulan Juli 2015 dan akan dinikahi
secara dinas. Kemudian Terdakwa secara sepihak memutuskan
hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan tidak akan menikahi Saksi-2.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan
keluarga Saksi-2 merasa malu dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak bersedia.
Selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan
Terdakwa di Yonif 742/SWY, tetapi satuan Terdakwa belum dapat
memutuskan permasalahan tersebut. Kemudian pada tanggal 26
Oktober 2015 Sertu Wirajaya (Saksi-1) perwakilan dari Yonif 742/
Swy datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk menyelesaikan
permasalahan dengan dihadiri oleh Saksi-2, Sdr. H. Nuryadi (Saksi-7)
Saksi-1 dan Terdakwa. Namun dalam pertemuan tersebut tidak di
temukan penyelesaian. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-2
dengan alasan Terdakwa sudah tidak ada rasa cinta terhadap Saksi2.
11. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab,
selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu :
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.
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 : “`Barang siapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
/.
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Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan
adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar pada diri
Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari
Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian unsurunsur sebagaimana didalilkan tidak dapat diterima.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
persetubuhan/kesusilaan dengan
Saksi-2 menunjukkan sikap
Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya
apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa
mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta
menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih
mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan
nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan
terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada
umumnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan
sebagai berikut :
a. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2/
Sdri. Nurminah mengalami kehancuran, yang lebih utama lagi
Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan khususnya Yonif
742/Swy dimata masyarakat
b. Dapat merusak masa depan Saksi-2 dan mengganggu
tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan
Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan,
bila kepada
Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis 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 prajurit dan warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang

:

Bahwa sebelum 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 bersikap sopan dalam persidangan.
Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
/.
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Hal-hal yang memberatkan :
-

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang
ke 5, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke 4.
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI
khususnya Satuan Yonif 742/Swy

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
di atas, Majelis 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 :
-

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 02/VER/XI/2015
An. Sdri. Nurminah.
2 (dua) lembar foto copy Buku Tamu Losmen Ayu Cakranegara.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa
sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.
Mengingat

: Pasal 281 ke-1 KUHP Jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Khairil Mustafa,
Pratu Nrp. 31120251620293, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
-

3.

Pidana

: Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
-

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No.
02/VER/XI/2015 An. Sdri. Nurminah.
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Tamu Losmen Ayu
Cakranegara.
Tetap dilekatkan dalan berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

kepada

Terdakwa

sebesar

/. Demikian ........

41
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. LETKOL LAUT (KH), NRP.
12365/P sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP.
581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P
masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada
hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, SH.MH.
LETKOL CHK NRP 11980021130172, Penasehat Hukum RISWAN EFENDI, SH,
LETDA CHK NRP 11130028260889, dan Panitera Pengganti ARINTA MUDJI
PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

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

