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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noh Nubatonis.
Pratu / 31120570821191.
Ta Angru 1.1.Zi.Kizi A Yonzipur 18/YKR
Yonzipur 18/YKR.
Oemaman, 13 Nopember 1991.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen Protestan
Asrama Yonzipur 18/YKR Gianyar Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-02/A02/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/165/III/2016
tanggal 04
Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/III/2016 tanggal
16 Maret 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/10/PM.III-14/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
b. Hakim
Ketua
Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/10/PM.III-14/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/09/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
/ Memperhatikan …..
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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
tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

pidana

yang

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :
c.

Pidana Penjara

: 6 (enam) bulan

Mohon agar barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar foto Hp Samsung milik Sdri. Yasmin
Manabung dan foto mesra Pratu Noh Nubatonis dengan Sdri.
Yasmin Manabung.
1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Yasmin
Manabung.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2.
Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis
kemudian dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei
2016, yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut :
Bahwa pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
yang mengemukakan bahwa penasehat hukum ingin mengkaji sejauh
mana mengenai Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar, apakah
benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar, untuk itu
marilah kita bersama-sama meneliti dan mencermati secara seksama
pada keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti
yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
I.

Keterangan para Saksi :

Saksi-I
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Yasmin Manabung
Swasta (Pembantu rumah tangga)
Goga Goman Sulut, 2 Juli 1983
Perempuan
Indonesia
Kristen Protestan
Br. Taruna Desa/Kelurahan Bahbatuh Kec.
Blahbatuh Kab. Gianyar- Bali.

/ a. Bahwa ……
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a.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
sejak bulan Desember 2013 dalam rangka hari Natal dan berlanjut
pacaran tetapi tidak ada hubunga keluarga.
b.
Bahwa pada bulan Januari 2104 sebelum Terdakwa (Noh
Nubatonis) dating ke kost Saksi (Sdri. Yasmin Manabung) pertama
kali, Saksi dan Terdakwa janjian terlebih dahulu, kemudian
menunggu Terdakwa di Jl. Baypas Darma Giri Denpasar pada pukul
23.00 Wita, setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke kost
Saksi dan menginap kemudian melakukan hubungan badan layaknya
suami istri.
c.
Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak
ada paksaan dari siapapun dan pintu kamar kost selalu tertutup tidak
dikunci dan diterangi oleh cahaya televisi (TV).
d.
Bahwa saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan
Terdakwa, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, kemudian
Terdakwa sering dating berkunjung ke kost Saksi di daerah banjar
Teruna Blahbatuh Gianyar pada waktu hari sabtu dan hari minggu
dan selalu melakukan hubungan badan tersebut.
e.
Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami
istri karena Terdakwa adalah seorang anggota atau TNI.
f.
Bahwa Saksi menerangkan akibat dari berhubungan bdan
tersebut, Saksi mengalami kehamilan dan keguguran.
g.
Bahwa saat mengalami kehamilan dan keguguran tersebut,
Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui handphone (HP)
dimana pada waktu itu Terdakwa sedang dalam keadaan dinas luar.
h.
Bahwa akibat dari kehamilan tersebut Saksi meminta kepada
Terdakwa agar menikahi Saksi secara kedinasan.
i.
Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3
Denpasar pada tanggal 27 Desember 2015.
Bahwa terhadap keterangan Saksi I (yasmin Manabung)
tersebut ada beberapa keterangan yang dibantah/disangkal
Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun melihat
Saksi mengalami kehamilan atau keguguran.
- Pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut
dengan Saksi dimana keadaan pintu kamar kost tertutup dan
terkunci dan kamar dalam keadaan gelap dan tiak ada cahaya
sedikitpun.

/ Saksi -2 ……..
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Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Bella legi
Swasta
Manado Sulut, 2 Desember 1992
Perempuan
Indonesia
Kristen Protestan
Desa Tedung, Kec. Gianyar.

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
pada bulan Januari tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
b. Bahwa Saksi (sdri. Bella legi) kenal denga Saksi 1 Sdri Yasmin
Manabung pada bulan desember 2013 karena sudah lama di bali dan
sama-sama dari sulawesi utara dan Saksi mengetahui bahwa pada
bulan Januari 2014 Terdakwa dengan Saksi 1 menjalin hubungann
pacaran.
c.
Bahwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wita Saksi
melihat Terdakwa dengan Saksi 1 berhubungan badan layaknya
suami istri/telanjang bulat didalam kamar kost Saksi 1, dimana pada
saat itu Saksi masuk kekamar kost Saksi 1 dan pintu kamar kost
dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dengan maksud meminjam
charger handphone (HP), setelah Saksi melihat kejadian tersebut
kemudian Saksi keluar sambil ketawa dan menutup pintu kamar kost
kembali.
d.
Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pada hari sabtu dan hari
minggu dating/berkunjung ke kost Saksi 1 yang beralamat di daerah
banjar Teruna Blahbatuh Gianyar dan langsung masuk kamar kost
Saksi 1..
e.
Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Saksi 1
melakukan hubungan intim didalam kamar tersebut, dimana televise
dalam keadaan hidup/menyala sehingga Saksi jelas melihat
Terdakwa dan Saksi1 melakukan hubungan intim.
Bahwa terhadap keterangan skasi 2 (sdri bella legi) ada beberapa
yang dibantah/disangkal oleh terdakwa.
Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan
dengan Saksi , kamar dalam keadaan gelap dan tidak ada
satupun cahaya yang menerangi kamasr kost apa lagi keadaan
televise hidup/menyala
Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan bada
dengan Saksi 1 tidak ada satupun orang yang melihat masuk
kedalam kamar karena pintu kamar kost dalam keadaan
tertutup dan terkunci..

/ Saksi-3 …
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Saksi-3
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Gede Wira Guna
Karyawan Resto Made Joni Ubud
Jambi, 4 Oktober 1978
Laki-laki
Indonesia
HIndhu
Banjar Taruna Desa atau Kelurahan
Blahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar
Prop. Bali.

1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
pada saat tahun baru 2014 di kost Saksi yang beralamat di banjar
teruna blahbatuh gianyar bersama Saksi 1 dan tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa Saksi kalau Terdakwa dengan Saksi 1 menjalin
hubungan pacaran karena terdakwa sering datang/berkunjung ke
kost Saksi 1 yang beralamat di Banjar Teruna Blahbatuh Gianyar.
.
3.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi 1
bermesraan apalagi melakukan hubungan badan layaknya suami
istri.
4. Bahwa Saksi hanya mendengar dari keterangan Saksi 1 bahwa
Saksi1 pernah mengalami kehamilan dan kegugugran.
II.
Keterangan Terdakwa.
Pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012
melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja Kodam
IX/Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik dengan
Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR
.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 (sdri Yasmin
Manabung) pada bulan Desember 2013 pada waktu beribadah
Ebenhezer Gianyar.
c.
Bahwa pada bulan Januari 2014 diwaktu malam Terdakwa
dan Saksi 1 janjian ketemuan dijalan Baypas Darma Giri Denpasar,
dijemput oleh Saksi1 setelah ketemuan Saksi langsung membawa
Terdakwa ke kost Saksi 1 yang beralamat di Banjar Teruna
Blahbatuh Gianyar, kemudian langsung masuk ke kamar kost dan
mengobrol kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami
istri.
d.
Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi 1 di kamar kost Saksi 1dilakukan
atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

/ e. Bahwa …..
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e.
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ataupun melihat Saksi 2
masuk ke dalam kamaro kost Saksi 1 karena kamar kost dalam
keadaan gelap dan pintu tertutup dan terkunci.
f.
Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun melihat
Saksi 1 mengalami kehamilan dan keguguran karena Terdakwa
sedang menjalankan dinas /kegiatan tugas luar.
g.
Bahwa Terdakwa tidak pernah mengungkapkan ataupun
menjanjikan kata-ata untuk menikahi Saksi 1 (sdri. Yasmin
manabung).
Barang-barang bukti yang diajukan ke dalam sidang berupa :
1) Surat-surat
: Nihil
2) Barang-barang
:
- 1 (satu) lembar foto Samsung milik sdri Yasmin Manabung dan
foto-foto mesra Terdakwa dengan sdri. Yasmin Manabung.
- 1 (satu) lembar foto-foto rumah kost Sdri. Yasmin manabung.
Bahwa dari uraian fakta yang telah kami kemukakan diatas,
perkenankanlah kami untuk mengkaji sejauh manakah terpenuhinya
unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh oditur militer yang
dibacakan sebelumnya, ataupun dalam Surat Tuntutan Oditur Militer
III-14 Denpasar yang dibacakan pada tanggal 2 Mei 2016 yang
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan
terbuka melanggar Kesusilaan” sebagaimana tercantum dalam Pasal
281 ke01 KUHP. Oleh karena itu dalam Requisitornya Oditur Militer
Denpasar menuntut Terdakwa sebagai berikut :
- Pidana : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan serta
membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
Dari keterangan yang dikuatkan dan keterangan para Saksi
dibawah sumpah yang telah diternagkan dalam persidangan maka
mengenai unsur-unsur deklik sebagai berikut :
Unsur Kesatu : “ Barang Siapa”
Bahwa terhadap unsur kesatu ini, kami sependapat dengan
Oditur Militer dan Kami juga berkesimpulan bahwa unsur “ Barang
Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya
kami tidak membuktinkanya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri
sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.
Unsur Kedua : “Dengan Sengaja dan Terbuka”
Bahwa kami sependapat dengan apa yang diuraikan ataupun
yang disampaikan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar melalui
tuntutanya pada unsur kedua, karenanya kami tidak membuktikanya
lagi.

/ Unsur ketiga ….
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Unsur Ketiga : “Melanggar Kesusilaan”
Bahwa kami tidak sependapat dengan apa yang diuraikan
ataupun yang disampaikan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar melalui
tuntutanya pada unsur ketiga, namun penasehat hukum akan
mengungkapaka dan membuktikan sendiri unsur ketiga yang
terungkap dalam persidangan dengan adanya keterangan Terdakwa,
dan para Saksi.
Bahwa yang dimaksud dengan
kesopanan, sopan, santun, dan keadaban.

“Kesusilaan”

adalah

Bahwa “Melanggar Kesusilaan” dalam delik ini adalah
perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan, santun,
keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan
kekelaminan dan/ atau bagian badan tertentu lainya yang pada
umumnya 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.
Dalam hal ini, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan
kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang
berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, kemaluan wanita
atau pria, mencium dan sebagainya.
Bahwa di dalam perkara ini kami tim Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan
pembuktian unsur ketiga “Melanggar Kesusilaan” yang telah
diuraikan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar, adapun alasan yang
kami ajukan adalah tentang si pelapor dalam hal kasus ini adalah
merupakan orang/pelaku serta yang juga ikut serta dalam melakukan
pelanggaran kesusilaan bersama dengan Terdakwa, sehingga
keterangan Saksi 1 yang keteranganya hanya berlaku untuk dirinya
sendiri dan tiak mempunyai kapasitas sebagai Saksi dalam perkara
ini. Oleh Karena unsur melanggar kesusilaan tidak terbukti secara
hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur ke-3
“Melanggar Kesusilaan” haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari
dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar.
Sebelum Majelis Hakim Militer bermusyawarah dalam
mengambil keputusan terhadap diri Terdakwa kami selaku Penasehat
Hukum Terdakwa perlu Menyampaikan pendapat-pendapat sebagai
berikut :

/ 1. Bahwa ……
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1.
Bahwa Danyonzipur 18/YKR yaitu selaku atasan Terdakwa
dengan surat nomor : B/171/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 telah
memberikan rekomendasi surat rekomendasi keringanan hukuman
kepada Terdakwa hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih
sangat dibutuhkan oleh satuanya (BUKTI TERLAMPIR).
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 jalanya persidangan.
4.
Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan
perbuatanya dan menyesali semua perbuatanya.

mengulangi

5.
Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan
yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan
seadil-adilnya.
Sebelum mengingkat dari bagian akhir dalam pembelaan
yang disampaikan oleh Penasehat Hukum melalui pledoi kami mohon
majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta
dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati
nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia
biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam
memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang
maha esa.
Namun demikian Pembelaan Penasehat Hukum dari
Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya
(EX AEQUO ET BONO).
3.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis
tanggal 12 Mei 2016 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan
yang pada pokoknya memberikan tanggapan sebagi berikut :
a. Bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
bukanlah merupakan delik aduan.
b. Bahwa dalam perkara Terdakwa kapasitas Saksi 1 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. Terkait dengan itu
Saksi 1 telah disumpah dalam memberikan keteranganya baik
pada tingkat penyidikan mauoun di depan sehingga keterangan
Saksi 1 adalah sah secara hukum.
c. Bahwa unsur ke-3 “Melanggar Kesusilaan” yang telah Oditur
buktikan dalam tuntutan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan. Dalam persidangan telah terungkap adanya faktafakta sebagai berikut :

/ 1). Bahwa …
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1) Bahwa benar sdri. Bela legi (Saksi 2) yang merupakan
teman kost Saksi 1 yang juga tinggal ditempat kost Saksi
1 namun beda kamar. Saksi 2 sering bermain kekamar
kost Saksi 1 dan Saksi 2 pernah melihat Terdakwa dan
Saksi 1 berpelukan dan berciuman mesra didalam kamar
kost Saksi 1 yang pada saat itu Saksi 2 berada didalam
kamar kost Saksi 1 sedang menonton TV. Begitu juga
Sdr. I Gede Wira Guna (Saksi 3) yang juga merupakan
teman Saksi 1 yang tinggal satu tempat kost dengan
Saksi 1 namun beda kamar kost Saksi 1, sering melihat
Terdakwa dating masuk ke kamar kost Saksi 1 lalu pergi
memboncengkan Saksi 1 naik sepeda motor keluar dari
kamar kost dan Saksi 3 melihat Saksi 1 memeluk
pinggang Terdakwa dari belakang padahal antara Saksi
dengan Saksi Terdakwa bukan merupakan pasangan
suami istri.
2) Bahwa benar kamar kost Saksi 1 selain sebagai tempat
untuk tidur Saksi 1 juga digunakan sebagai tempat
menerima tamu dari teman-teman perempuan Saksi 1.
Kamar kost Saksi 1 keadaan pintu kamarnya menghadap
ke jalan lorong yang merupakan tempat lalu lalang lewat
bagi penghuni kost lain, apabila kamar kost Saksi 1
dibuka seluruh isi kamar kost Saksi 1 akan Nampak dari
luar serta dapat dilihat oleh penghuni kost yang lewat
didepan kamar kost Saksi 1.
3) Bahwa nenar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran
dengan Saksi 1 kurang lebih selama dua tahun sejak
bulan januari 2014 s/d bulan Nopember 2015. Terdakwa
sering datang dan menginap serta tidur satu kamar
bersama Saksi 1 padahal antara Terdakwa dengan Saksi
1 bukan pasangan suami istri. Perbuatan Terdakwa
tersebut telah banyak diketahui oleh penghuni kost yang
tinggal ditempat koat tersebut. Kemudian Terdakwa juga
telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi 1 di dalam kamar kost Saksi 1 yang
jumlahnya sudah tidak diingat lagi dan Saksi 1 mau diajak
bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji
akan menikahi Saksi 1 tetapi janji tersebut tidak ditepati
oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 merasa dirugikan
selanjutnya Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke
Denpom IX/3 Denpasar dan menjadi perkara ini.
4) Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul
23.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2014 Terdakwa
dengan Saksi 1 ketika melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dikamar kost Saksi 1 pernah dilihat
oleh Saksi 2 yang bermaksud akan meminjam charger hp
milik Saksi 1 yang pintu kamar kost Saksi 1 tidak dikunci
dan hanya ditutup. Saksi 2 ketika tiba di depan pintu
kamar kost Saksi 1 mengetuk pintu kamar kost Saksi 1
tetapi tidak ada jawaban lalu Saksi 2 mendorong pintu
kamar kost Saksi 1 dan terbuka. Saksi 2 tidak menduga
dan tidak mengira jika didalam kamar kost Saksi 1
ternyata terdapat Terdakwa dan Saksi 1 sedang
bersetubuh dalam keadaan telanjang berada diatas kasur
tempat tidur Saksi 1, dengan posisi Terdakwa berada
diatas menindih tubuh Saksi 1 yang berada dibawah.
Saksi 2 dapat melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi 1
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yang sedang bersetubuh karena TV di dalam kamar kost
Saksi 1 hidup sehingga cahaya/sinar TV menerangi
kamar Saksi 1, melihat kejadian tersebut Saksi 2 merasa
malu lalu meninggalkan kamar kost Saksi 1.
5) Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat khususnya norma kesopanan dan norma
kepantasan serta norma kesusilaan. Tetapi yang
ditunjukan oleh Terdakwa justru tidak menghiraukan dan
tidak mengindahkan norma-norma tersebut yang masih
sangat dijunjung oleh masyarakat ketimuran (Indonesia).
Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas maka
unsur ke-3 “Melanggar Kesusilaan” telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Sehubungan dengan tanggapan yang telah diuraikan diatas,
kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh
Penasehat Hukum terdakwa tidak menunjukan adanya kekeliruan
kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan
itu kami bertambah yakin bahwa yang tuntutan itu adalah
meyakinkan.
Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak
tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa Pratu Noh Nubatonis, dan kami tetap pada tuntutan
kami semula, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016
dan mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Menolak PLEDOI/PEMBELAAN Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang
disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan
semula.

Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari dan
bulan tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
dua ribu empat belas di rumah bertempat dikamar kos Sdri. Yasmin
Manabung yang beralamat Banjar Taruna Desa atau Kelurahan
Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop. Bali setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :
“ Barang Siapa Dengan
kesusilaan ”.

sengaja

dan terbuka melanggar

Dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012
melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja Kodam IX/

/ Udayana …..
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Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik dengan
Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
b. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa
yangberstatus bujang kenal dengan sdri.Yasmin Manabung (Saksi-1)
yang berstatus janda bertempat di gereja Ebenhezer Gianyar bali.
Setelah perkenalan tersebut terdakwa dan Saksi-1 sering
berkomunikasi dan bertemu sehingga hubungan Terdakwa dan
Saksi-1 semakin akrab. Selanjutnya pada Bulan Oktober 2013
Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa
sering mendatangi Saksi 1 ditempat kos Saksi-1 di Banjar Taruna
Desa atau Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop.
Bali.
c. Bahwa Sekira bulan Januari 2014 sekira Pukul 22.30 Wita
Terdakwa datang ketempat kos Saksi-1 di Banjar Taruna Desa atau
Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop. Bali. Setelah
bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol
didalam kamar kos Saksi-1. Pada saat ngobrol Terdakwa merayu
Saksi-1 untuk diajak bersetubuh dan Terdakwa berjanji untuk
menikahi Saksi-1. Atas rayuan dan janji Terdakwa tersebut Saksi-1
tergoda dan percaya, akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa untuk
melakukan persetubuhan yang diawali dengan cara saling cumbu
rayu dan memberi rangsangan dan membuka pakaian masingmasing hingga telanjang. Setelah sama-sama terangsang lalu
Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-1 yang tidur terlentang dan
Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang
kedalam alat kemaluan Saksi-1.
d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1melakukan hubungan
badan laykanya suami istri, tiba-tiba Sdri. Bela legi (Saksi-2) teman
Saksi-1 yang sama-sama tinggal ditempat kos tersebut namun beda
kamar dengan Saksi-1 bermaksud untuk meminjam charger hp milik
Saksi-1. Pada saat Saksi-2 mengetuk pintu kamar Saksi-1 tidak ada
jawaban, lalu Saksi-2 mendorong pintu kamar Saksi-1 terbuka. Saksi2 kaget melihat Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang
berada didalam kamar sedang melakukan hubungan badan laykanya
suami istri dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1.
Karena merasa malu kemudian Saksi-2 buru-buru menutup pintu
kamar Saksi-1 yang terbuka tersebut. Saksi-2 tidak menduga atau
mengira bahwa terdakwa dan Saksi-1 berada didalam kamar sedang
bersetubuh. Saksi-2 dapat melihat dengan jelas persetubuhan yang
dilakukan terdakwa dan Saksi-1 karena ada sinar tv yang tidak
dimatikan (menyala). Setelah persetubuhan terdakwa diketahui oleh
Saksi-2, selanjutnya terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan
persetubuhan karena merasa
malu lalu dengan terburu-buru
memakai pakaian masing-masing.
e. Bahwa setelah persetubuhan yang dilakukan pada bulan Januari
2014 didalam kamar kos Saksi-1 terdakwa dan Saksi-1 sering
melakukan persetubuhan didalam kamar kos Saksi-1 tersebut yang
jumlahnya sudah tidak ingat lagi sejak bulan januari 2014 sampai
dengan bulan oktober 2015.
/ f. Bahwa ……..
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f. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan
persetubuhan berakibat Saksi-1 pernah mengalami kehamilan yaitu
bulan pebruari 2014, namun pada saat usia kehamilan berjalan 4
(empat) bulan Saksi-1 mengalami keguguran pada bulan Mei 2014
karena terjatuh didalam kamar mandi.
g. Bahwa Saksi-2 sebagai teman Saksi-1 sering melihat Terdakwa
datang menemui Saksi-1 dan Saksi-2 sering melihat terdakwa dan
Saks- 1 berpelukan dan berciuman dikamar kos Saksi-1 dan
Terdakwa menginap dikos Saksi-1.
h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam
kamar kos Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar tertutup tetapi tidak
dikunci sehingga ketika Saksi-2 datang dan membuka pintu kamar
kos Saksi-1 tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang
bersetubuh. Kedatangan atau kehadiran Saksi-2 kekamar Saksi-1
bukan untuk melihat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh tetapi untuk
meminjam charger hp dan diluar kehendak Saksi-2 melihat
persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi1 sehingga Saksi2 merasa malu dan terganggu rasa kesusilaanya melihat kejadaian
tersebut.
i. Bahwa Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa
sedah terlalu jauh, namun tidak ada kepastian dari Terdakwa
kemudian Saks- 1 menanyakan kepada Terdakwa yang telah berjanji
akan menikahi Saksi-1. Tetapi Terdakwa selalu memeberikan
jawaban yang tidak jelas dan sejak itu Terdakwa mulai menghindar
dari Saksi-1. Karena tidak ada niat baik dari Terdakwa selanjutnya
Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut, tetapi kesatuan Terdakwa menyuruh Saksi-1
supaya bersabar. Setelah lama manunggu dan tidak ada peyelesaian
dari kesatuan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan
Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 27 Desember
2015.
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : Pasal 281 ke1 KUHP.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat
Hukum dari Kumdan IX/Udayana atas nama Mayor Chk. Intwiaji, S.H.
NRP. 547970 Dengan Kawan – Kawan sesuai dengan Surat Perintah
dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/19/II/2016 tanggal 28
Januari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Januari
2016.

/ Menimbang …
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Menimbang

:

Pembacaan Keberatan atau Eksespsi oleh Tim Penasihat
Hukum Terdakwa Letda Chk Riswan Ependi, S.H NRP
11130028260889 di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
a. Tentang Kompetensi Mengadili.
1)
Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana
dalam perkara ini selain Terdakwa Pratu Noh Nubatonis NRP
31120570821191 juga ada orang sipil lainnya yang bersamasama dengan Terdakwa, yakni sdri. Yasmin Manabung (saksi
1).
2)
Bahwa Pengadilan koneksitas adalah system peradilan
terhadap Tersangka pembuat delik penyerta antara orang sipil
dan orang Militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara
mereka yang tunduk kepada yurisdiksi Peradilan Umum dan
Peradilan Militer.
3)
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.
4)
Bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas
termuat dalam 6 (enam) buah pasal (Pasal 198 s.d 203). Namun
dasar hokum 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”.
5)
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.
6) Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa Pratu Noh Nubatonis NRP 31120570821191 bersamasama dengan orang sipil sdri. Yasmin manabung (saksi 1), maka
berdasarkan berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun
1997 tentang Pengadilan Militer dalam hal 12.
/ Bahwa ……
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Bahwa benar Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa
sedah terlalu jauh, namun tidak ada kepastian dari Terdakwa
kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa yang telah berjanji
akan menikahi Saksi-1. Tetapi Terdakwa selalu memeberikan
jawaban yang tidak jelas dan sejak itu Terdakwa mulai menghindar
dari Saksi-1.
7). Bahwa benar Karena tidak ada niat baik dari Terdakwa
selanjutnya Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi kesatuan Terdakwa
menyuruh Saksi-1 supaya bersabar. Setelah lama manunggu dan
tidak ada peyelesaian dari kesatuan Terdakwa kemudian Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar pada
tanggal 27 Desember 2015.Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

b.

Surat Dakwaan Kabur (Obscure Libelr)

1)
Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang
mendakwakan Pasal 281 ke-1 KUHP kepada
Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.
c.

Tentang Surat Dakwaan yang Obscuur Libel (kabur).

Dalam perkara ini yang mengadukan adalah suami Saksi-2,
sedangkan Saksi-2 tidak di adukan ke Polisi, asas
opportuniteitnya tidak jelas dalam kasus ini. Sebagai penasehat
Hukum menganggap surat dakwaan Oditur Militer kabur
(Obscuur libel) atau tidak dapat diterima.
d.

Tentang Surat Dakwaan batal demi hukum.

Dakwaan Oditur Militer belum memenuhi syarat formil yang
dikehendaki oleh Undang-undang Hukum Pidana, sehingga
Dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Menimbang

:

Bahwa atas Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, 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
mengadili perkara Terdakwa.
-

Denpasar

tidak

berwenang

Dakwaan tidak dapat diterima.

/ - Dakwaan ….
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-

Dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan
atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum para Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan
undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh
terhadap Dakwaan oditur karena dakwaan Oditur 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.
Setelah mendengar dan mempelajari serta menelaah secara
seksama alasan atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang yang dituangkan dalam
naskah eksepsi tidak menyangkut materi Eksepsi yang secara
limitatif telah diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 yaitu tentang:
- Apakah Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili
perkara Terdakwa.
-

Apakah dakwaan tidak dapat diterima.

-

Apakah dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, kami 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 karena dakwaan Oditur 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 Letda Chk
Riswan Ependi, S.H NRP 11130028260889 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/09/III/2016 tanggal 16
Maret 2016 sah dan dapat 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…
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Saksi-1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Yasmin Manabung
Swasta (Pembantu rumah tangga)
Goga Goman Sulut, 2 Juli 1983
Perempuan
Indonesia
Kristen Protestan
Banjar Taruna Desa atau Kelurahan
Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar
Prop. Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
sejak bulan Desember 2013 di Gianyar dan tidak ada hubunga
keluarga.
2.
Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian
menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering datang
kerumah kost di Banjar Taruna Desa atau Kelurahan Bahbatuh Kec.
Blahbatuh Kab. Gianyar Prop. Bali.
3.
Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dating kekamar kost
Saksi 1 kemudian Terdakwa dan Saksi berciuman, kemudian saling
member rangsangan dan membuka pakaian lalu Terdakwa dan Saksi
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai
mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi. Selanjutnya dalam
satu minggu Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan
layakanya suami istri sebanyak tida atau empat kali.
4.
Bahwa pada malam hari di bulan Janauri 2014 saat Terdakwa
dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam
kamar kost Saksi dengan pintu tertutup dan tidak terkunci, tiba-tiba
pintu kamar dibuka oleh Sdri. Bella Legi (Saksi 2) teman kost Saksi
dan terlihat oleh Saksi 2 saat Terdakwa dan Saksi sedang melakukan
hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan telanjang,
sehingga Saksi 2 merasa malu kemudian pergi dari kamar Saksi.
5.
Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi pada bulan Pebruari 2014 Saksi hamil dan
pada usia kehamilan empat bulan yaitu bulan Mei 2014 Saksi
mengalami keguguran karena terjatuh dikamar mandi kost Saksi .
6.
Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan
bertanggungjawab dan menikahi Saksi -1.
7.
Bahwa Saksi-1 merasa hubungannya dengan Terdakwa sedah
terlalu jauh, namun tidak ada kepastian dari Terdakwa kemudian
Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa yang telah berjanji akan
menikahinya . Tetapi Terdakwa selalu memeberikan jawaban yang
tidak jelas dan sejak itu Terdakwa mulai menghindar dari Saksi-1.

/ 8. Bahwa ……
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8.
Bahwa benar Karena tidak ada niat baik dari Terdakwa
selanjutnya Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi kesatuan Terdakwa
menyuruh Saksi-1 supaya bersabar. Setelah lama manunggu dan
tidak ada peyelesaian dari kesatuan Terdakwa kemudian Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar pada
tanggal 27 Desember 2015.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantahnya
sebagian yaitu :
1. Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Saksi berstatus janda.
2.

Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1.

3. Sewaktu melakukan hubungan badan layaknya suami – istri
pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
4.

Terdakwa tidak pernah mengetahui Saksi-1 hamil.

Atas bantahan
keterangannya.

Terdakwa

tersebut

Saksi-1

tetap

pada

Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Bella Legi
Swasta/Salon
Manado Sulut, 2 Desember 1992
Perempuan
Indonesia
Kristen Protestan
Banjar Taruna Desa atau Kelurahan
Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar
Prop. Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
pada bulan Januari tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dirumah kost Sdri. Yasmin
Manabung (Saksi 1) karena Terdakwa sering dating dan menginap
dikamar Saksi 1.
3.
Bahwa Saksi pernah bersama-sama Terdakwa dan Saksi 1
menonton TV dikamar Saksi 1 selanjutnya melihat Terdakwa dan
Saksi 1 berpelukan dan berciuman mesra.
4.
Bahwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wita Saksi
bermaksud meminjam charger HP Saksi 1, saat mengetuk pintu
kamar Saksi 1 tidak ada jawaban kemudian Saksi membuka pintu
kamar Saksi 1 yang tidak terkunci dengan cara mendorongnya saja
sehingga terbuka dan Saksi melihat dengan jelas Terdakwa dan
Saksi 1 dalam keadaan telanjang sedang melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada diatas
tubuh Saksi 1.
/ 5. Bahwa …
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5.
Bahwa Saksi merasa malu melihat Terdakwa dan Saksi 1
sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga
Saksi segera meninggalkan kamar Saksi 1.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menanggapinya
yaitu :
1. Pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri
tersebut tidak ada yang melihat karena pintu selalu dalam keadaan
tertutup dan terkunci.
2.

Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya 3(tiga) kali.

Atas tanggapan Terdakwa
keterangannya semula.

tersebut

Saksi-2

tetap

pada

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Gede Wira Guna
Karyawan Resto Made Joni Ubud
Jambi, 4 Oktober 1978
Laki-laki
Indonesia
HIndhu
Banjar Taruna Desa atau Kelurahan
Blahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar
Prop. Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Noh Nubatonis)
dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Terdakwa sejak malam tahun baru 2014 dirumah
kost Saksi Banjar Teruna Blahbatuh Gianyar.
.
3.
Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memboncengkan Saksi
1 naik sepeda motor keluar dari rumah kost dengan cara Saksi 1
memeluk perut Terdakwa dari belakang.
4.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi 1 menjalani
hubungan pacaran dan sering melihat Terdakwa datang dan
menginap dikamar kost Saksi 1, namun tidak pernah melihat
Terdakwa dan Saksi 1 berhubungan badan.
5.
Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi 1 jika Saksi 1 pernah
mengalami kehamilan hasil hubungan dengan Terdakwa dan
kemudian keguguran Karen jatuh di kamar mandi.
6.
Bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum kejadian
tersebut dan menerima secara ikhlas demi keutuhan rumah tangga
Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa
sampai melakukan hal perzinahan dengan Saksi-1.
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
/ Menimbang …
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Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2012
melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja Kodam
IX/Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik dengan
Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2.
Bahwa Terdakwa yang masih berstatus bujang kenal dengan
Sdri. Yasmin Manabung (Saksi 1) pada tahun 2013 di Gereja
Ebenhezer Gianyar, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3.
Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan
pacaran, Terdakwa sering datang dan menginap dikamar kost Saksi1 di banjar Teruna/Kel. Blahbatuh Gianyar.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Oktober 2015
Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dikamar kost Saksi-1 dan yang mengajak terlebih dahulu
adalah Terdakwa. Awalnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1
kemudian memeluknya dari belakang dan mencium bibir sampai
terangsang. Setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1
membuka baju serta berbaring diatas kasur, selanjutnya Terdakwa
memasukan kemaluaanya yang sudah tegang ke dalam vagina
Saksi-1 dan menggerakan pinggulnya maju mundur sampai
mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.
5.
Bahwa
akibat perbuatan Terdakwa, Skasi-1 mengalami
kehamilan pada bulan Pebruari 2014 namun pada bulan Mei 2014
pada usia empat bulan kehamilan Saksi-1 mengalami keguguran
akibat terjatuh di dalam kamar mandi hanya melalui telepon saja.
6. Bahwa setelah persetubuhan yang dilakukan pada bulan Januari
2014 didalam kamar kos Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-1 sering
melakukan pesrsetubuhan didalam kamar kos Saksi-1 tersebut yang
jumlahnya sudah tidak ingat lagi sejak bulan Januari 2014 sampai
dengan bulan Oktober 2015.
7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-1 hanya untuk main – main dan memuaskan hawa
nafsunya belaka serta tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi
Saksi-1.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam
perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :
1 (satu) Lembar foto Hp Samsung milik Sdri. Yasmin
Manabung dan foto mesra Pratu Noh Nubatonis dengan Sdri.
Yasmin Manabung.
-

1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Yasmin Manabung

/ Menimbang …
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Menimbang

Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa foto yang diajukan oleh Oditur
Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto tersebut setelah
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan
diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa barang bukti tersebut
merupakan bukti yang menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa dan
Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini,
ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang
bukti dalam perkara ini.
:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun
2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja
Kodam IX/Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik
dengan Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu dan masih berdinas
aktif.
2.
Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2013
Terdakwa yangberstatus bujang kenal dengan sdri.Yasmin
Manabung (Saksi-1) yang berstatus janda bertempat di gereja
Ebenhezer Gianyar bali.
3.
Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi1 sering berkomunikasi dan bertemu sehingga hubungan Terdakwa
dan Saksi-1 semakin akrab. Selanjutnya pada Bulan Oktober 2013
Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa
sering mendatangi Saksi-1 ditempat kos Saksi-1 di Banjar Taruna
Desa atau Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop.
Bali.
Bahwa benar Sekira bulan Januari 2014 sekira Pukul 22.30 Wita
Terdakwa datang ketempat kos Saksi-1 di Banjar Taruna Desa atau
Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop. Bali. Setelah
bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol
didalam kamar kos Saksi-1.
4.

5. Bahwa benar pada saat ngobrol Terdakwa merayu Saksi-1
untuk diajak bersetubuh dan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi1. Atas rayuan dan janji Terdakwa tersebut Saksi-1 tergoda dan
percaya, akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan
persetubuhan yang diawali dengan cara saling cumbu rayu dan
memberi rangsangan dan membuka pakaian masing-masing hingga
telanjang bulat. Setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa naik
keatas tubuh Skasi-1 yang tidur terlentang dan Terdakwa
memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam
alat kemaluan Saksi-1.
/ 6. Bahwa …
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6. Bahwa benar pada suatu waktu saat Terdakwa dan Saksi1melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Sdri. Belalegi
(Saksi-2) teman Saksi-1 yang sama-sama tinggal ditempat kos
tersebut namun beda kamar dengan Saksi-1 bermaksud untuk
meminjam charger hp milik Saksi-1. Pada saat Saksi-2 mengetuk
pintu kamar Saksi-1 tidak ada jawaban, lalu Saksi-2 mendorong pintu
kamar Saksi-1 terbuka.
7. Bahwa benar saat pintu kamar kos Saksi-1 terbuka, Saksi-2
kaget melihat Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang
berada didalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1.
Karena merasa malu kemudian Saksi-2 buru-buru menutup pintu
kamar Saksi-1 yang terbuka tersebut.
8. Bahwa benar Saksi- 2 tidak menduga atau mengira bahwa
Terdakwa dan Saksi-1 berada didalam kamar sedang bersetubuh
dan Saksi-2 dapat melihat dengan jelas persetubuhan yang dilakukan
Terdakwa dengan Saksi-1 karena ada sinar tv yang tidak dimatikan
(menyala).
9. Bahwa benar setelah persetubuhan yang dilakukan pada bulan
Januari 2014 didalam kamar kos Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-1
sering melakukan pesrsetubuhan didalam kamar kos Saksi-1 tersebut
yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi sejak bulan Januari 2014
sampai dengan bulan Oktober 2015.
10. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan
persetubuhan berakibat Saksi-1 pernah mengalami kehamilan yaitu
bulan Pebruari 2014, namun pada saat usia kehamilan berjalan 4
(empat) bulan Saksi-1 mengalami keguguran pada bulan Mei 2014
karena terjatuh didalam kamar mandi.
11. Bahwa benar Saksi-2 sebagai teman Saksi-1 sering melihat
Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan Saksi-2 sering melihat
Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman dikamar kos Saksi1 dan Terdakwa menginap dikost Saksi-1.
12. Bahwa benar Saksi-1 merasa hubungan Saksi-1 dengan
Terdakwa sedah terlalu jauh, namun tidak ada kepastian dari
Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa yang
telah berjanji akan menikahi Saksi-1. Tetapi Terdakwa selalu
memeberikan jawaban yang tidak jelas dan sejak itu Terdakwa mulai
menghindar dari Saksi-1.
13. Bahwa benar Karena tidak ada niat baik dari Terdakwa
selanjutnya Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi kesatuan Terdakwa
menyuruh Saksi-1 supaya bersabar. Setelah lama manunggu dan
tidak ada peyelesaian dari kesatuan Terdakwa kemudian Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar pada
tanggal 27 Desember 2015.
Menimbang

:

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

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut,
Majelis berpendapat hal tersebut hanyalah pendapat Terdakwa
sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, dan
keterangan Terdakwa tersebut diberikan tidak dibawah sumpah,
oleh karenanya Majelis tidak menanggapinya lebih lanjut.
Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya
berisi mengenai alasan-alasan permohonan agar Terdakwa
dijatuhi hukumanan yang seringan-ringannya.
Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri didalam
putusannya.

Menimbang

:

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

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur ke-1

:

Barang Siapa.

Unsur ke-2

:

Dengan
sengaja
dan
melanggar kesusilaan.

terbuka

Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan
komulatif kedua, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam
pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan
orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9
KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam
pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota
Angkatan Perang (Anggota TNI).
/ - Bahwa ….
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Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab
atas perbuatan yang di lakukannya itu.
Dengan kata lain bahwa
pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana
tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam
pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau
jiwanya terganggu karena penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan
Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman
191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat
dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat
seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu
Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika
setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan
tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap
dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en
leerboek I, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan
“teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat
bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan
kehendaknya.
Apakah Terdakwa termasuk dalam kwalifikasi subjek hukum dalam
pengertian “Barang siapa”?
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun
2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja
Kodam IX/Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik
dengan Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR sampai dengan pada
saat terjadinya perkara 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 Pratu, maka dalam kapasitas status Terdakwa
tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana
umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa
sebagai anggota Ta Angru 1.1.Zi Kizi A Yonzipur 18/YKR ketika
melakukan perbuatan yang didakwakan
ini,
menunjukkan
bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti
pula
bahwa
Terdakwa
dapat
mempertanggungjawabkan
perbuatannya.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.
/ Menimbang ....
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Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Komulatif ke-2 yaitu:
““Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
tersebut, Majelis Hakim mengemukakan 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
dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi
perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang
dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan
ditempat 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 dimana 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 ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang
banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.
Bahwa yang dimaksud dengan “ melanggar kesusilaan adalah
melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di masyarakat.
Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan
yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang
kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian
badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan
perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang
lain ( misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba
kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan
wanita/prianya).
Permasalahannya: Apakah perbuatan Terdakwa yang mencium
Saksi - I Sdri.Yasmin Manabung dan melakukan persetubuhan
berkali-kali yang dilakukan di ruang tamu kamar kost Saksi - I
dilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan?

/

Menimbang …
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Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun
2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Singaraja
Kodam IX/Udayana selama 5 (lima) Bulan. Setelah lulus dilantik
dengan Pangkat Prada NRP 31120570821191 selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Zeni selama 3 bulan di Pusdikzi Bogor.
Setelah Lulus ditugaskan di Denzipur 9/YKR sampai dengan pada
saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2.
Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2013
Terdakwa yangberstatus bujang kenal dengan sdri.Yasmin
Manabung (Saksi 1) yang berstatus janda bertempat di gereja
Ebenhezer Gianyar bali. Setelah perkenalan tersebut terdakwa dan
Saksi 1 sering berkomunikasi dan bertemu sehingga hubungan
Terdakwa dan Saksi 1 semakin akrab. Selanjutnya pada Bulan
Oktober 2013 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran dan
Terdakwa sering mendatangi Saksi 1 ditempat kos Saksi 1 di Banjar
Taruna Desa atau Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar
Prop. Bali.
3
Bahwa benar Sekira bulan Januari 2014 sekira Pukul 22.30 Wita
Terdakwa datang ketempat kos Saksi 1 di Banjar Taruna Desa atau
Kelurahan Bahbatuh Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prop. Bali. Setelah
bertemu dengan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 ngobrol
didalam kamar kos Saksi 1. Pada saat ngobrol Terdakwa merayu
Saksi 1 untuk diajak bersetubuh dan Terdakwa berjanji untuk
menikahi Saksi 1. Atas rayuan dan janji Terdakwa tersebut Saksi 1
tergoda dan percaya, akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa untuk
melakukan persetubuhan yang diawali dengan cara saling cumbu
rayu dan memberi rangsangan dan membuka pakaian masingmasing hingga telanjang. Setelah sama-sama terangsang lalu
Terdakwa naik keatas tubuh Skasi 1 yang tidur terlentang dan
Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang
kedalam alat kemaluan Saksi 1.
4
Bahwa benar pada saat Terdkawa dan Saksi 1melakukan
hubngan badan laykanya suami istri, tiba-tiba sdri. Bela legi (Saksi 2)
teman Saksi 1 yang sama-sama tinggal ditempat kos tersebut namun
beda kamar dengan Saksi 1 bermaksud untuk meminjam charger hp
milik Saksi 1. Pada saat Saksi 2 mengetuk pintu kamar Saksi 1 tidak
ada jawaban, lalu Saksi 2 mendorong pintu kamar Saksi 1 terbuka.
Saksi 2 kaget melihat Terdakwa dan Saksi 1 dalam keadaan
telanjang berada didalam kamar sedang melakukan hubungan badan
laykanya suami istri dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh
Saksi 1. Karena merasa malu kemudian Saksi 2 buru-buru menutup
pintu kamar Saksi 1 yang terbuka tersebut. Saksi 2 tidak menduga
atau mengira bahwa terdakwa dan Saksi 1 berada didalam kamar
sedang bersetubuh. Saksi 2 dapat melihat dengan jelas
persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan Saksi 1 karena ada sinar
tv yang tidak dimatikan (menyala).
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5
Bahwa benar setelah persetubuhan yang dilakukan pada bulan
Januari 2014 didalam kamar kos Saksi 1 terdakwa dan Saksi 1 sering
melakukan pesrsetubuhan didalam kamar kos Saksi 1 tersebut yang
jumlahnya sudah tidak ingat lagi sejak bulan januari 2014 sampai
dengan bulan oktober 2015.
6. Bahwa benar karena terdakwa dan Saksi 1 sering melakukan
persetubuhan berakibat Saksi 1 pernah mengalami kehamilan yaitu
bulan pebruari 2014, namun pada saat usia kehamilan berjalan 4
(empat) bulan Saksi 1 mengalami keguguran pada bulan mei 2014
karena terjatuh didalam kamar mandi.
7. Bahwa benar Saksi 2 sebagai teman Saksi 1 sering melihat
terdakwa datang menemui Saksi 1 dan Saksi 2 sering melihat
terdakwa dan Saksi 1 berpelukan dan berciuman dikamar kos Saksi 1
dan terdakwa menginap dikost Saksi 1.
8. Bahwa benar Saksi 1 merasa hubungan Saksi 1 dengan
terdakwa sedah terlalu jauh, namun tidak ada kepastian dari
terdakwa kemudian Saksi 1 menanyakan kepada terdakwa yang
telah berjanji akan menikahi Saksi 1. Tetapi Terdakwa selalu
memeberikan jawaban yang tidak jelas dan sejak itu terdakwa mulai
menghindar dari Saksi 1. Karena tidak ada niat baik dari terdakwa
selanjutnya Saksi 1 datang ke kesatuan Terdakwa untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi kesatuan Terdakwa
menyuruh Saksi 1 supaya bersabar. Setelah lama manunggu dan
tidak ada peyelesaian dari kesatuan Terdakwa kemudian Saksi 1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar pada
tanggal 27 Desember 2015.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka”
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 :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
susila menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan
hawa nafsu seksualnya.
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2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak
perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus
bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi
serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. 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.
Menimbang

:

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

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjamji
mengulanginya lagi

tidak

Hal-hal yang memberatkan :
-

Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap
Saksi-1.

-

Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-1 berkali-kali sejak bulan
Januari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015.

-

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hanya
untuk main-main dan pelampiasan / pemuas nafsu birahi
Terdakwa.

-

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang
ke 5, Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Delapan wajib TNI-ke 3
dan ke-4.

-

Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI
khususnya Satuan Denzipur 9/YKR dimata masyarakat.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa foto:
/ - 1 (satu) …..
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- 1 (satu) Lembar foto Hp Samsung milik Sdri. Yasmin Manabung
dan foto mesra Pratu Noh Nubatonis dengan Sdri. Yasmin
Manabung.
- 1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Yasmin Manabung
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada hubungan dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim
berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa
sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

: Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang No. 31
tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Noh Nubatonis,
Pratu NRP 31120570821191, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
-

3.

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa foto:
1 (satu) Lembar foto Hp Samsung milik Sdri. Yasmin
Manabung dan foto mesra Pratu Noh Nubatonis dengan Sdri.
Yasmin Manabung.
- 1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Yasmin Manabung
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7,500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,SH. LETKOL
LAUT (KH) NRP. 12365/Psebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 581744 serta 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 dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H.M.H LETKOL CHK. NRP.
11980021130172, Penasehat Hukum RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP
11130028260889, Panitera SUNARDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 548423
serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,SH.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II
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Ttd
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