PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 24-K / PM.III-14 / AD / VI / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Reva Fardiansyah.
Sertu / 21080778560686.
Bamin/Juyar Kipan A.
Yonif 742/SWY.
Langsa, 11 Juni 1986.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Asrama Kompi Senapan A Yonif 742/Swy Bima NTB.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh :
Komandan Batalyon Infanteri 742/SWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari
sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan
Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 18 Januari
2016 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Januari 2016
berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/05/I/2016
tanggal 26 Januari 2016 dari Komandan Batalyon Infanteri 742/SWJ.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor :
01/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

BP-07/A-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti
selaku Papera Nomor : Kep/16/V/2016 tanggal 04 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/V/2016 tanggal 23
Mei 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/25/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
b. Hakim
Ketua
Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/25/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 13 Juli 2016.

4.
Mendengar

: 1.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/V/2016
/ tanggal ……….
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tanggal 23 Mei 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 : 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 :
“Pemerkosaan”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam pasal 285 KUHP.
b.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
-

c.

Pidana Pokok
: Penjara selama 2 (dua) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Mohon agar barang bukti berupa :
Surat :
1 (satu) Lembar foto celana dalam warna krem dan
pakaian tidur celana panjang warna pink bercorak milik sdri.
Mike Andriyani.
- 1 (satu) lembar foto copy akte Perkawinan Nomor
5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 atas
nama Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat kawin dari Keuskupan
Denpasar Nomor 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama
Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Beatriks Mike Andriyani
Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat izin Nikah tanggal 17 Juli
2009 atas nama Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Mike
Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri Prajurit
atas nama Mike Andriyani Gerans Nomor : KPI/314/X/2012
tanggal 15 Oktober 2015.
1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas
nama
Mike
Andriyani
Gerans
Nomor
Reg
PD
IX/162/LV/2/192/2011.
1
(satu)
Visum
Et
Repertum
Nomor
353/10/013/Visum/I/2016 tangggal 28 Januari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang :
1 (satu) buah celana dalam warna krem dan pakaian tidur
celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani.
1 (satu) stel pakaian tidur celana panjang warna pink
bercorak milik Sdri. Mike Andriyani Gerans.
Dikembalikan kepada Sdri Mike Andriyani Gerans.
/ d. Membebankan ……...
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d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2.
Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat
clementie diajukan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal
12 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana seringan ringannya .
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 20/V/2016
tanggal tanggal 23 Mei 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan
dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan
Oktober tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan
Oktober tahun 2015 di Asrama Kipan A Yonif 742/SWY Jalan
Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima NTB,
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak
pidana :
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
pernikahan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK 15 pada Tahun 2008 di rindam IX/Udayana
kemudian lulus, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP
21080778560686, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pulaki
Singaraja setelah mengikuti penugasan dan mutasi jabatan dan hingga
terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Juyar Kipan A
Yonif 742/SWY dengan pangkat Sertu.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi-1)
pada tahun 2009 karena suami dari Saksi-1 Serka Jose Regulo Freitas
(saksi-2) satu kesatuan dengan rumah di Asrama Kipan A Yonif
742/SWY Bima dan tinggal bertetangga bersebelahan rumah di Asrama
Kipan Yonif A 742/SWY Bima di Jalan Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi
Kecamatan Asakota Kota Bima NTB, sehingga Saksi-1 juga kenal
dengan sdri. Revi Inggrit Sugesti isteri Terdakwa dan sama-sama
anggota Persit di Kipan A Yonif 742/SWY Bima.
c.
Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit Sugesti
pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang
bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berumur enam bulan. Dalam
rangka persalinan anak Terdakwa tersebut Sdri. Revi Inggrit Sugesti
pulang ke Aceh pada tanggal 19 Juli 2015 serta melahirkan di Aceh dan
hingga kejadian yang menjadi perkara ini isteri dan anak Terdakwa
masih di Aceh, sedangkan Saksi-1 menikah dengan Saksi-1 menikah
dengan Saksi-2 pada tanggal 3 Juli 2009 di Gereja Katolik St. Yusuf
Raba di Bima sesuai dengan Surat Kawin Gereja Nomor 594/2009
/ tanggal ……..
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tanggal 23 Juli 2009 dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan
akte Nikah Nomor 5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009
yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dari
perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 tersebut telah lahir tiga orang anak
atas nama Mechtildis Blandiana Gracia Freitas (6 tahun), Jerico
Benditho Freitas (3 tahun) dan Aurelya Garcia Freitas (1 tahun).
d.
Bahwa Terdakwa selaku juru bayar satuan Kipan A Yonif
742/SWY mempunyai hubungan dalam arti komunikasi yang lebih dekat
dengan istri prajurit (anggota Persit) bila dibandingkan dengan anggota
lain di Kesatuan. Komunikasi tersebut berkaitan dengan keuangan baik
mengenai gaji, remunerasi dan potongan bank dan anggota Persit
meminjam uang kepada Terdakwa. Dalam kehidupan keseharian di
Asrama. Hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi-2 berjalan baik,
Terdakwa selaku junior sering dimintai tolong oleh Saksi-2 maupun
Saksi-1.
e.
Bahwa pada bulan September 2016 Saksi-2 mengikuti seleksi
Ton Tangkas di Yonif 742/SWY Gebang di Mataram, sehingga Saksi-1
istri Saksi-2 tinggal di Asrama bersama tiga orang anaknya tanpa
ditemani keluarga lain. Sedangkan Terdakwa yang tinggal bersebelahan
rumah dengan Saksi-2 juga tinggal sendirian dirumah Karena istri
Terdakwa pulang kampong ke Aceh sejak tanggal 19 Juli 2015 dalam
rangka bersalin (melahirkan) di Aceh. Pada saat Saksi-2 mengikuti
seleksi Ton Tangkas dan Terdakwa juga sendirian, Saksi-1 sering
meminta tolong kepada Terdakwa antara lain untuk menitip membelikan
susu anak Saksi1, kebutuhan lain dan memperbaiki cuk listrik dirumah
Saksi-1 serta meminta tolong mengantar anak Saksi-1 ke sekolah.
f.
Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita
Saksi-1 menelepon Terdakwa tetapi tidak diketahui Terdakwa karena HP
Terdakwa tertinggal dirumah sedangkan Terdakwa papda saat itu
menghadiri acara yasinan di rumah Sertu Rahmat Siswantoro (Saksi-4)
yang dimulai pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita dan
setelah acara selesai Terdakwa tidak langsung kerumah tetapi pergi ke
kantor melanjutkan pekerjaan selaku juru bayar. Sekira Pukul 24.00 Wita
Terdakwa pulang ke rumah dan melihat ada panggilan tidak terjawab
sebanyak sembilan kali yang diketahui Terdakwa dari nomor milik Saksi1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan ada apa
dan dijawab Saksi-1 bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa
untuk dipinjami uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah). Terdakwa menanyakan uang untuk apa dan apakah tidak boleh
besok pagi dijawab oleh Saksi-1 bahwa uang tersebut untuk
kepentingan orang tua Saksi-1 dan akan diantar Saksi-1 bahwa uang
tersebut untuk kepentingan orang tua Saksi-1 dan akan diantar Saksi-1
ke orang tuanya pagi-pagi setelah waktu subuh, lalu Terdakwa
menjawab dengan mengatakan “iya dah saya coba usahakan”.
g.
Bahwa sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 2 Oktober 2015) Saksi1 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “Om Va ada
nggak” dijawab Terdakwa “ada tapi dikembalikan secepatnya mbak “
dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan agar diantar melalui pintu
belakang supaya tidak ada orang lain yang tahu. Selanjutnya Terdakwa
menuju pintu belakang rumah Saksi-1 di Asrama Kipan A Yonif
742/SWY Jalan Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
/ Kota …….
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Kota Bima NTB dan pintu sudah terbuka lalu Terdakwa memanggil
dengan kata-kata “mbak mbak” dan Saksi-1 muncul dengan
mengenakan pakaian tidur sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian
baju olah raga warna hitam dan celana pendek bahan kaos warna biru
dongker. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
h.
Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang selanjutnya
Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dibuatkan the hangat lalu
Saksi-1 ke dapur untuk menyiapkan teh sedangkan Terdakwa masuk ke
dalam rumah dan duduk diruang tamu. Setelah the diberikan kepada
Terdakwa diruang tamu dan pada saat Saksi-1 hendak kembali ke
dapur, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi-1 dari belakang
sambil Terdakwa menarik Saksi-1 di sofa panjang ruang tamu dengan
posisi Saksi-1 terlentang. Saksi-1 sempat melakukan perlawanan
dengan cara memukul dan menendang Saksi-1 akan tetapi Terdakwa
semakin keras membekap mulut Saksi-1, sambal mengatakan “ mba
diam saja daripada Reva kasarin mba ikuti saja apa yang reva inginkan”.
Selanjutnya dalam keadaan Saksi-1 menangis, Terdakwa melepas
pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepas
pakaian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas dan memasukan
kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan sempat berganti posisi
dengan cara kedua kaki Saksi-1 diangkat Terdakwa dan ditaruh
Terdakwa dipundak Terdakwa sambil tangan Terdakwa mengarahkan
kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa merasakan
kenikmatan sedangkan Saksi-1 merasakan kesakitan. Pada saat
bersamaan anak Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 menggunakan pakaian
berusaha melihat anak Saksi-1 dan Terdakwa juga menggunakan
pakaian dan sebelum keluar rumah Terdakwa sempat mengatakan
“mbak jangan kasitau siapa-siapa kalua kita ini sudah selingkuh, kalau
mbak kasitau orang lain, Reva nggak janji keselamatan mbak dan juga
anak-anak mba.
i.
Bahwa sekira pukul 10.00 Wita tanggal 2 Oktober 2015 Sdri.
Yanti Suzana (Saksi-3) dating kerumah Saksi-1 dan melihat wajah dan
mata Saksi-1 seperti orang habis menangis, Saksi-3 bertanya kenapa
dan dijawab Saksi-1 dengan kata-kata “sudah dua malam berturutpturut
ada yang SMS dan dating kerumah minta dibukakan pintu belakang tapi
tidak ditanggapi dan pada malam ketiga saya bukakan pintu namun
setelah dilihat tidak ada orang dan pada saat pintu akan ditutup seperti
ada orang yang menarik dan ternyata om Reva langsung membekap
mulut saya sambil badan dipeluk nanti saya teriak, mendengar
perkataan saya, Om tersebut menjawab dengan kata-kata “iya mba saya
keluar” selanjutnya Saksi-3 langsung pulang untuk memberitahukan
Saksi-4 yang merupakan suami Saksi-3.
j.
Bahwa Saksi-3 datang dan memberitahukan kepada Saksi-4
bahwa tadi malam ada yang gedor-gedor pintu rumah Saksi-1, kemudian
Saksi-4 disuruh mengecek dulu oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1, Karena
Saksi-2 sedang tidak ada dirumah maka Saksi-4 mengajak Sertu I Putu
Dedy Sustrawan (Saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober A.Md., S.Kep
(Saksi-6) untuk kerumah Saksi-1 setelah sampai kemudian Saksi-4
langsung menanyakan kepada Saksi-1 “ada apa mba ?” dan Saksi-1
menjawab “ada yang diganggu” kemudian Saksi-4 menanyakan lagi
/ “siapa …….
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“siapa yang ganggu mba?” dan dijawab oleh Saksi-1 “gak usah pak’de
takutnya nanti pak’de pukul” lalu Saksi-4 berjanji kepada Saksi-1 “tidak
akan Saya pukul, saya hanya ingin mengetahui siapa orangnya”
kemudian Saksi-1 mengaku “yang mengganggu saya Om Reva” dan
pada saat itu Saksi-4 terdiam dan hanya saling pandang dengan Saksi-5
dan Saksi-6.
k.
Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-1
kemudian Sasksi-4, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1
merencanakan untuk menjebak Terdakwa untuk memastikan tentang
kebenaran perilaku Terdakwa dengan cara Saksi-1 memberitahukan
terlebih dahulu kepada Saksi-4 dan yang lainnya setelah itu Saksi-4
menyarankan agar Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut kepada
Saksi-2 yang sedang di Mayonif 742/SWY, kemudian Saksi-4 pulang
kerumah dan Saksi-4 tidak melakukan apa-apa Karena Saksi-4 khawatir
salah melangkah dan kejadian tersebut menyangkut nama baik keluarga
Saksi-2.
l.
Bahwa pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015 sekira
pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam rangka
melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi-1
sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saki-1 menjawab “kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal” lalu setelh Saksi-2 melepas semu
perlengkapan Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-2 melepas semua
perlengkaan Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba ceritakan
apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan Saksi-1
menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan syarat
kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu kerumah. Karena
Saksi-2 merasa curiga kemudian Saksi-2 mencoba merayu Saksi-1
dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan”.
m.
Bahwa setelah setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2
bahwa pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dnegan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1 “siapa
yang melakukannya” lalu Saksi-1 menjawab “ makanya kakak panggil
dulu teman-teman bintarannya kerumah baru adik beritahu, dan kakak
janji/sumpah tidak akan emosi” setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
dengan mengatakan “oo…ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan” lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut “om
Reva, kak”. Kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan mengambil
sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk mencari
Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1 sambil
/ merangkul …..
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merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu masih
kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan parang
tersebut kemudian mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada
dirumahnya.
n.
Bahwa selanjutnya Saksi-2 menhubungi Danki Kipan A Yonif
742/SWY Lettu Inf Abidin tentang kejadian yang menimpa Saksi-1
karena sudah tengah malam Danki mengatakan “ada apa ini, apa tidak
bisa besok saja menghadap kerumah” lalu Saksi-2 mengirim SMS
kepada Danki dan Danton tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 dan
tindakan yang diambil setelah mengetahui laporan dari Saksi-2 adalah
langsung melaporkan masalah tersebut kepada Danyonif 742/SWY.
o.
Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira Pukul 08.00 Wita
Saksi-2 dan Saksi-1 dipanggil untuk dimintai keterangan dan terdakwa
dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 742/SWY Bima, selanjutnya
dipindahkan ke sel Ma Yonif 742/SWY Mataram untuk diproses lebih
lanjut di Denpom IX/2 Mataram.
p.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemuian Saksi-1
melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1 ke Denpom IX/2 Mataram
sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2016.Idik tanggal 8 Januari
2016 baik Saksi-1 maupun Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan
Oktober tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan
Oktober tahun 2015 di Asrama Kipan A Yonif 742/SWY Jalan
Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima NTB,
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak
pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah menikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK 15 pada Tahun 2008 di rindam IX/Udayana
kemudian lulus, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP
21080778560686, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pulaki
Singaraja setelah mengikuti penugasan dan mutasi jabatan dan hingga
terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Juyar Kipan A
Yonif 742/SWY dengan pangkat Sertu.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi-1)
pada tahun 2009 karena suami dari Saksi-1 Serka Jose Regulo Freitas
(saksi-2) satu kesatuan dengan rumah di Asrama Kipan A Yonif
742/SWY Bima dan tinggal bertetangga bersebelahan rumah di Asrama
Kipan Yonif A 742/SWY Bima di Jalan Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi
Kecamatan Asakota Kota Bima NTB, sehingga Saksi-1 juga kenal
/ dengan …….
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dengan sdri. Revi Inggrit Sugesti isteri Terdakwa dan sama-sama
anggota Persit di Kipan A Yonif 742/SWY Bima.
c.
Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit Sugesti
pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang
bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berumur enam bulan. Dalam
rangka persalinan anak Terdakwa tersebut Sdri. Revi Inggrit Sugesti
pulang ke Aceh pada tanggal 19 Juli 2015 serta melahirkan di Aceh dan
hingga kejadian yang menjadi perkara ini isteri dan anak Terdakwa
masih di Aceh, sedangkan Saksi-1 menikah dengan Saksi-1 menikah
dengan Saksi-2 pada tanggal 3 Juli 2009 di Gereja Katolik St. Yusuf
Raba di Bima sesuai dengan Surat Kawin Gereja Nomor 594/2009
tanggal 23 Juli 2009 dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan
akte Nikah Nomor 5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009
yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dari
perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 tersebut telah lahir tiga orang anak
atas nama Mechtildis Blandiana Gracia Freitas (6 tahun), Jerico
Benditho Freitas (3 tahun) dan Aurelya Garcia Freitas (1 tahun).
d.
Bahwa Terdakwa selaku juru bayar satuan Kipan A Yonif
742/SWY mempunyai hubungan dalam arti komunikasi yang lebih dekat
dengan istri prajurit (anggota Persit) bila dibandingkan dengan anggota
lain di Kesatuan. Komunikasi tersebut berkaitan dengan keuangan baik
mengenai gaji, remunerasi dan potongan bank dan anggota Persit
meminjam uang kepada Terdakwa. Dalam kehidupan keseharian di
Asrama. Hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi-2 berjalan baik,
Terdakwa selaku junior sering dimintai tolong oleh Saksi-2 maupun
Saksi-1.
e.
Bahwa pada bulan September 2016 Saksi-2 mengikuti seleksi
Ton Tangkas di Yonif 742/SWY Gebang di Mataram, sehingga Saksi-1
istri Saksi-2 tinggal di Asrama bersama tiga orang anaknya tanpa
ditemani keluarga lain. Sedangkan Terdakwa yang tinggal bersebelahan
rumah dengan Saksi-2 juga tinggal sendirian dirumah Karena istri
Terdakwa pulang kampong ke Aceh sejak tanggal 19 Juli 2015 dalam
rangka bersalin (melahirkan) di Aceh. Pada saat Saksi-2 mengikuti
seleksi Ton Tangkas dan Terdakwa juga sendirian, Saksi-1 sering
meminta tolong kepada Terdakwa antara lain untuk menitip membelikan
susu anak Saksi1, kebutuhan lain dan memperbaiki cuk listrik dirumah
Saksi-1 serta meminta tolong mengantar anak Saksi-1 ke sekolah.
f.
Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita
Saksi-1 menelepon Terdakwa tetapi tidak diketahui Terdakwa karena HP
Terdakwa tertinggal dirumah sedangkan Terdakwa papda saat itu
menghadiri acara yasinan di rumah Sertu Rahmat Siswantoro (Saksi-4)
yang dimulai pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita dan
setelah acara selesai Terdakwa tidak langsung kerumah tetapi pergi ke
kantor melanjutkan pekerjaan selaku juru bayar. Sekira Pukul 24.00 Wita
Terdakwa pulang ke rumah dan melihat ada panggilan tidak terjawab
sebanyak sembilan kali yang diketahui Terdakwa dari nomor milik Saksi1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan ada apa
dan dijawab Saksi-1 bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa
untuk dipinjami uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah). Terdakwa menanyakan uang untuk apa dan apakah tidak boleh
besok pagi dijawab oleh Saksi-1 bahwa uang tersebut untuk
/ kepentingan ……

9
kepentingan orang tua Saksi-1 dan akan diantar Saksi-1 bahwa uang
tersebut untuk kepentingan orang tua Saksi-1 dan akan diantar Saksi-1
ke orang tuanya pagi-pagi setelah waktu subuh, lalu Terdakwa
menjawab dengan mengatakan “iya dah saya coba usahakan”.
g.
Bahwa sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 2 Oktober 2015) Saksi1 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata “Om Va ada
nggak” dijawab Terdakwa “ada tapi dikembalikan secepatnya mbak “
dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan agar diantar melalui pintu
belakang supaya tidak ada orang lain yang tahu. Selanjutnya Terdakwa
menuju pintu belakang rumah Saksi-1 di Asrama Kipan A Yonif
742/SWY Jalan Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
Kota Bima NTB dan pintu sudah terbuka lalu Terdakwa memanggil
dengan kata-kata “mbak mbak” dan Saksi-1 muncul dengan
mengenakan pakaian tidur sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian
baju olah raga warna hitam dan celana pendek bahan kaos warna biru
dongker. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
h.
Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang selanjutnya
Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dibuatkan the hangat lalu
Saksi-1 ke dapur untuk menyiapkan teh sedangkan Terdakwa masuk ke
dalam rumah dan duduk diruang tamu. Setelah the diberikan kepada
Terdakwa diruang tamu dan pada saat Saksi-1 hendak kembali ke
dapur, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi-1 dari belakang
sambil Terdakwa menarik Saksi-1 di sofa panjang ruang tamu dengan
posisi Saksi-1 terlentang. Saksi-1 sempat melakukan perlawanan
dengan cara memukul dan menendang Saksi-1 akan tetapi Terdakwa
semakin keras membekap mulut Saksi-1, sambal mengatakan “ mba
diam saja daripada Reva kasarin mba ikuti saja apa yang reva inginkan”.
Selanjutnya dalam keadaan Saksi-1 menangis, Terdakwa melepas
pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepas
pakaian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas dan memasukan
kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan sempat berganti posisi
dengan cara kedua kaki Saksi-1 diangkat Terdakwa dan ditaruh
Terdakwa dipundak Terdakwa sambil tangan Terdakwa mengarahkan
kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa merasakan
kenikmatan sedangkan Saksi-1 merasakan kesakitan. Pada saat
bersamaan anak Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 menggunakan pakaian
berusaha melihat anak Saksi-1 dan Terdakwa juga menggunakan
pakaian dan sebelum keluar rumah Terdakwa sempat mengatakan
“mbak jangan kasitau siapa-siapa kalua kita ini sudah selingkuh, kalau
mbak kasitau orang lain, Reva nggak janji keselamatan mbak dan juga
anak-anak mba.
i.
Bahwa sekira pukul 10.00 Wita tanggal 2 Oktober 2015 Sdri.
Yanti Suzana (Saksi-3) dating kerumah Saksi-1 dan melihat wajah dan
mata Saksi-1 seperti orang habis menangis, Saksi-3 bertanya kenapa
dan dijawab Saksi-1 dengan kata-kata “sudah dua malam berturutpturut
ada yang SMS dan dating kerumah minta dibukakan pintu belakang tapi
tidak ditanggapi dan pada malam ketiga saya bukakan pintu namun
setelah dilihat tidak ada orang dan pada saat pintu akan ditutup seperti
ada orang yang menarik dan ternyata om Reva langsung membekap
/ mulut ……..
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mulut saya sambil badan dipeluk nanti saya teriak, mendengar
perkataan saya, Om tersebut menjawab dengan kata-kata “iya mba saya
keluar” selanjutnya Saksi-3 langsung pulang untuk memberitahukan
Saksi-4 yang merupakan suami Saksi-3.
j.
Bahwa Saksi-3 datang dan memberitahukan kepada Saksi-4
bahwa tadi malam ada yang gedor-gedor pintu rumah Saksi-1, kemudian
Saksi-4 disuruh mengecek dulu oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1, Karena
Saksi-2 sedang tidak ada dirumah maka Saksi-4 mengajak Sertu I Putu
Dedy Sustrawan (Saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober A.Md., S.Kep
(Saksi-6) untuk kerumah Saksi-1 setelah sampai kemudian Saksi-4
langsung menanyakan kepada Saksi-1 “ada apa mba ?” dan Saksi-1
menjawab “ada yang diganggu” kemudian Saksi-4 menanyakan lagi
“siapa yang ganggu mba?” dan dijawab oleh Saksi-1 “gak usah pak’de
takutnya nanti pak’de pukul” lalu Saksi-4 berjanji kepada Saksi-1 “tidak
akan Saya pukul, saya hanya ingin mengetahui siapa orangnya”
kemudian Saksi-1 mengaku “yang mengganggu saya Om Reva” dan
pada saat itu Saksi-4 terdiam dan hanya saling pandang dengan Saksi-5
dan Saksi-6.
k.
Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-1
kemudian Sasksi-4, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1
merencanakan untuk menjebak Terdakwa untuk memastikan tentang
kebenaran perilaku Terdakwa dengan cara Saksi-1 memberitahukan
terlebih dahulu kepada Saksi-4 dan yang lainnya setelah itu Saksi-4
menyarankan agar Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut kepada
Saksi-2 yang sedang di Mayonif 742/SWY, kemudian Saksi-4 pulang
kerumah dan Saksi-4 tidak melakukan apa-apa Karena Saksi-4 khawatir
salah melangkah dan kejadian tersebut menyangkut nama baik keluarga
Saksi-2.
l.
Bahwa pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015 sekira
pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam rangka
melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi-1
sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saki-1 menjawab “kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal” lalu setelh Saksi-2 melepas semu
perlengkapan Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-2 melepas semua
perlengkaan Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba ceritakan
apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan Saksi-1
menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan syarat
kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu kerumah. Karena
Saksi-2 merasa curiga kemudian Saksi-2 mencoba merayu Saksi-1
dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan”.
m.
Bahwa setelah setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2
bahwa pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dnegan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
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memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1 “siapa
yang melakukannya” lalu Saksi-1 menjawab “ makanya kakak panggil
dulu teman-teman bintarannya kerumah baru adik beritahu, dan kakak
janji/sumpah tidak akan emosi” setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
dengan mengatakan “oo…ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan” lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut “om
Reva, kak”. Kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan mengambil
sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk mencari
Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1 sambil
merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu masih
kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan parang
tersebut kemudian mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada
dirumahnya.
n.
Bahwa selanjutnya Saksi-2 menhubungi Danki Kipan A Yonif
742/SWY Lettu Inf Abidin tentang kejadian yang menimpa Saksi-1
karena sudah tengah malam Danki mengatakan “ada apa ini, apa tidak
bisa besok saja menghadap kerumah” lalu Saksi-2 mengirim SMS
kepada Danki dan Danton tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 dan
tindakan yang diambil setelah mengetahui laporan dari Saksi-2 adalah
langsung melaporkan masalah tersebut kepada Danyonif 742/SWY.
o.
Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira Pukul 08.00 Wita
Saksi-2 dan Saksi-1 dipanggil untuk dimintai keterangan dan terdakwa
dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 742/SWY Bima, selanjutnya
dipindahkan ke sel Ma Yonif 742/SWY Mataram untuk diproses lebih
lanjut di Denpom IX/2 Mataram.
p.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemuian Saksi-1
melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1 ke Denpom IX/2 Mataram
sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2016.Idik tanggal 8 Januari
2016 baik Saksi-1 maupun Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana :
Kesatu :

Pasal 285 KUHP.

atau
Kedua :
Menimbang

:

Pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.

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

Menimbang
:
Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Kapten Chk Achmad Farid , S.H. NRP 11080134570185, dkk
berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana nomor : Sprin/ 164 / VII /
2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat
Hukumnya tertanggal 18 Juli 2016.
/ Menimbang …….
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Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi
(Keberatan).

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf (a) atau kedua pasal 285 KUHP.
Bahwa terhadap dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal 284 ayat (1)
ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan
dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik
aduan absolut berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a)
KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili
harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang
merasa dirugikan atau dicemarkan.
Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih
dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah
memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam
pasal 74 KUHP.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sertu Jose Regulo
Freitas NRP 21050257590686 (Suami dari Sdri. Mike Andriyani)
tertanggal 8 Januari 2016 berisi mengenai adanya dugaan telah
terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Reva
Fardiansyah NRP 21080778560686 dengan istrinya yang bernama Sdri.
Mike Andriyani pada sekira awal bulan Oktober 2016 di Asrama Kipan A
Yonif 742/SWY Jalan Datukdibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan
Asakota Kota Bima NTB sehingga si Pengadu menuntut agar perkara
Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan 8 Januari 2016 tersebut,
bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang
dilakukan sejak Oktober 2015, maka sesuai ketentuan pasal 74 KUHP
yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis
menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan
oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang

Menimbang

:

Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata Sdr
si Pengadu (suami Sdri. Mike Andriyani) sampai saat pemeriksaan
akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya
maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi
sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama
Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.
:

Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-I
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir

: Mike Andriyani
: Ibu Rumah tangga
: Bima, 28 Juni 1988
/ Jenis .......
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Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:

Perempuan
Indonesia
Katolik
Asrama Kompi Senapan A Yonif 742/Swy
Bima NTB.

a.
Bahwa Saksi kenal dengan Serka Jose Regule Freitas ( Saksi-2)
karena Saksi-2 adalah suami dari saksi yang menikah pada tanggal 3
Juli 2009 di Gereja katolik ST Yusuf Prahadibima sesuai dengan surat
kawin Gereja Nomor :594/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan pernikahan
tersebut
tercatat
dalam
kutipan
akte
nikah
Nomor
:
5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 yang diterbitkan
dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak yang bernama Mechtildis Blandiana Grasia Freitas,
Jericho benditho Freitas dan Aurelya Garcia Freitas.
b.
Bahwa selama membina hubungan berumah tangga saksi memiliki
masalah keuangan dalam berumah tangga yang mana setiap mendapat
gaji orang tua saksi-2 selalu meminta uang + 5 (lima) juta rupiah
sehingga mengganggu keuangan rumah tangga saksi dan saksi-2 yang
dilakukan dari awal pernikahan hingga saat ini.
c.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat
acara pernikahan yang dikenalkan oleh Saksi-2 dirumah saksi di
asarama polisi gunung goa jalan gatot Subroto Bima, dan setelah
perkenalan tersebut menganggap Terdakwa sebagai keluarga sendiri
begitu pula Terdakwa telah menganggap Saksi sebagai keluarga
Terdakwa serta sering berkomunikasi melalui Handphone dan Terdakwa
sering berkunjung kerumah saksi karena saksi sering meminta tolong
kepada Terdakwa untuk memperbaiki cuk listrik pemanas nasi,
mengantar anak, membelikan susu maupun pampers pada saat Saksi-2
sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Atambua. Dan Saksi telah
mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saudari Reva Ferdiansyah
dan Terdakwa pernah bercerita bahwa biaya melahirkan anak Terdakwa
dibiayai oleh orang tua istri Terdakwa.
d.
Bahwa sekira pada tanggal 24 September 2015 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2015 suami saksi (Saksi-2) melaksanakan kegiatan
Tontangkas di Mayonif 742/SWY dan pada tanggal 20 September 20015
sekira pukul 17.30 Wita pada saat Saksi dan Terdakwa sedang
menyapu teras rumah mengatakan “ Mba ga takut abangnya selingkuh
di Mataram “ lalu Saksi menjawab “ Ah abang disana kan tugas “
selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Mba tidak ada pikiran untuk
selingkuh dan Reva mau kok kan Reva Ganteng” Namun Saksi hanya
tertawa saja, kemudian pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul
10.00 Wita pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk
membelikan susu Terdakwa mengatakan “ Gimana mba sama Om Reva
yang kemaren “setelah mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut
Saksi mengatakan “Pergi sudah beli susu anak saya nangis “ sambil
saksi memberikan uang.
e.
Bahwa sekira pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 22.00
Wita Terdakwa datang kerumah untuk menemui Saksi dan ingin curhat
namun Saksi larang karena sudah malam sehingga Terdakwa
menunggu diluar rumah sambil mengatakan minta air hangat setelah
/ Saksi ……
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saksi buatkan pada saat keluar ternyata Terdakwa sudah tidak ada
diluar dan keesokan harinya pada tanggal 29 September 2015 sekira
pukul 24.00 wita Terdakwa kembali datang kerumah Saksi untuk curhat
namun tidak saksi bukakan pintu karena sudah malam.
f.
Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Saksi mengirim sms
kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,0 (dua
juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan mertua saksi dan Terdakwa
menjanjikan akan memberikan pinjaman tersebut. Kemudian pada
tangga 1 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menghubungi
Terdakwa kurang lebih sebanyak Sembilan kali untuk menanyakan
pinjaman uang yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya pada tangga 2
Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi
dan menanyakan “ Ada apa Mba” Lalu Saksi menjawab “ Bagaimana
Om ada uangnya” dan sekira pukul 02.00 Wita pada saat saksi sedang
menonton tv sambil membersihkan kulkas dan menerima sms dari
Terdakwa isinya Terdakwa sudah ada di belakang pintu rumah saksi.
g.
Bahwa setelah saksi membuka pintu belakang rumah saksi dan
menerima uang yang dijanjikan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta
dibuatkan the hangat pada saat Saksi didapur kemudian terdakwa
masuk kedalam rumah selanjutnya setelah membuatkan teh saksi tidak
menemukan Terdakwa berada didalam rumah namun ketika saksi
hendak kedapur Terdakwa menarik saksi dan pada saat saksi
mengatakan Om tiba-tiba Terdakwa mendekap mulut Saksi dengan
tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memeluk badan saksi dari
belakang dan menarik saksi keruang tamu sambil menidurkan saksi di
sofa, sambil mengatakan “ Mba diam aja daripada Reva kasarin mba
karena Reva sudah dua bulan “ Selanjutnya saksi mencoba untuk
berontak dengan cara menendang dan memukul Terdakwa dan
Terdakwa mengatakan “Mba diam saja daripada Reva kasarin Mba
ikutin saja apa yang Reva inginkan” namun karena tenaga Terdakwa
terlalu kuat sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa hingga lemas
sambil nangis dan Terdakwa memaksa menidurkan saksi di sofa,
melepas pakaian tidur saksi dengan cara melepas celana panjang kain
dan celana dalam saksi dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan
tangan kiri Terdakwa tetap mendekap mulut saksi. Selanjutnya terdakwa
membuka celana pendek jeans berwarna hitam dan celana dalamnya
yang dikenakan Terdakwa hingga menyisakan baju kaos yang dipakai
oleh Terdakwa..
h.
Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih saksi diatas dan
memasukan penisnya dengan tangan kanan kedalam vagina saksi
sambil mengatakan “udah mba diam saja apa yang diinginkan”.
Kemudian setelah diatas Terdakwa melepaskan penisnya dan
mengganti posisi dengan kaki kiri saksi diangkat diletakan di pundak
kanan Terdakwa dan kaki kanan saksi diangkat diletakan di pundak kiri
terdakwa sambil memasukan penisnya diarahkan ke lubang vagina saksi
dari belakang dengan tangan kanan dan digoyangkan berulang-ulang
kali selama kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan
spermanya didalam vagina saksi, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari
dalam vagina saksi yang pada saat yang bersamaan anak perempuan
saksi menangis didalam kamar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi
“ Mba jangan kasitau siapa-siapa kalau kita ini sudah selingkuh Reva
gak janji kalau mba kasitau keselamatan mba dengan anak-anak Reva
/ gak ……
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gak jamin keselamatanya” Sambil Terdakwa menggunakan pakaianya
setelah itu keluar melalui pintu belakang.
i.
Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dihubungi oleh saksi 2 dan
saksi mengatakan sakit selanjutnya Sertu I Wayan Sutrioktober A.Md.
Kep (saksi-6) oleh atas petunjuk dari Saksi-2 datang memeriksa saksi
setelah diberi cek dan diberi obat tidak lama kemudian sdri. Yanti
Suzana (saksi-3) isteri dari Sertu Rahmar Siswantoro (Saksi-4) dating
untuk mengembalikan mangkok dan menanyakan kepada saksi yang
pada saat itu saksi sedang digitui setelah mengetahui masalah tersebut
kemudian saksi 3 menanyakan siapa yang memanggil saksi-4 bersama
dengan Sertu I Putu Dedy Sustrawan (saksi-5) dan Sertu I Wayan
Sutrioktober, A.Md. Kep (saksi-6) untuk memeberitahukan kejadian yang
menimpa saksi, karena kejadian tersebut tidak ada saksi dan bukti maka
saksi-3, saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 merencanakan menjebak terdakwa
untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara saksi mengirim sms
kepada Terdakwa agar Terdakwa dating kerumah saksi namun
Terdakwa tidak bisa dating kerumah saksi dengan alasan Terdakwa
sedang sakit. Dan Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi yang
isinya mengatakan bahwa “ Mba jangan bilang keabang nanti Reva
dipecat dan mba dicerai abang “.
j.
Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mendapat
kenikmatan atau kepuasan karena dalam kondisi terpaksa dan tidak
saksi inginkan serta merasa dirugikan, dipermalukan dan saksi meminta
agar kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi- I tersebut ada beberapa keterangan yang
disangkal oleh Terdakwa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanggal kembali suaminya dari Mataram tanggal 5 Oktober 2015
Uang pinjaman untuk orang tua.
Terdakwa memakai celana bola.
Jebakan sms tanggal 2 Oktober 2015.
Terdakwa tidak memperkosa saksi 1.
Tidak ada ancaman.
Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi II :
Nama lengkap
: Jose Regulo Freitas
Pangkat/NRP
: Serka/21050257590686
Jabatan
: Batih Kipan
Kesatuan
: Yonif 742/Swy
Tempat, Tanggal lahir : Atambua, 22 Juni 1986
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kewarnegaraan
: Indonesia
Agama
: Katolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif/Swy Jalan
Datukdibanta Asakota Kota Bima NTB
a. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Mike Andriyani Gerans (Saksi-1)
karena Saksi-1 adalah istri saksi yang menikah tanggal 3 Juli 2009 di
Gereja Katolik St. Yusuf Raba di Bima sesuai dengan Surat Kawin
Gereja Nomor : 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan pernikahan tersebut
/ tercatat ……
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tercatat dalam kutipan kata Nikah Nomor 5272CPK0313300900741
tanggal 3 Desember 2009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dari
Catatan Sipil Kota Bima da telah dikaruniai tiga orang anak, selama
hidup berumah tangga dengan Saksi-1 hubungan saksi dengan Saksi-1
berjalan rukun, harmonis dan saksi selalu memberikan nafkah lahir
maupun bathin saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di yonif
742/SWY dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
b.
Bahwa sekira pada tanggal 24 September 2015 Kipan A Yonif
742/SWY Bima mendapat perintah ke Mataram sebanyak 2 pleton untuk
mengikuti seleksi Ton Tangkas, pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015
sekira pukul 00.30 Wita saksi menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan
keadaan anak-anak dirumah namuun pada saat saksi menghubungi
Saksi-1, Saksi-1 menjawab dengan nada tersedu-sedu seperti suara
sedang menangis, selanjutnya saksi menanyakan kepada Saksi-1 “ada
apa dengan adik” dan Saksi-1 menjawab “ Saya sedang tidak enak
badan/sakit” kemudian saksi menghubungi petugas kesehatan Sertu I
Wayan Sutrioktober A.Md. Kep (Saksi-6) untuk mengecek keadaan
Saksi-1.
c.
Bahwa pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015 sekira
pukul 23.00 Wita setelah saksi kembali dari Mataram dalam rangka
melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 saksi melihat Saksi-1 sedang
duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil menunduk/murung dan
menangis setelah saksi masuk ke dalam rumah dinas skasi-1 langsung
memeluk saksi erat-erat dari belakang sehingga saksi mengatakan “apaapaan ini, saya masih pakai ransel mau lepas dulu, ada apa dengan
adik” dan Saksi-1 menjawab “ kakak-kakak” sambil menangis
selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Saksi-1 “ada apa dengan
adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik atau ada keluarga yang
meninggal “lalu setelah saksi melepas semua perlengkapan saksi
menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba ceritakan apa yang terjadi pada
adik sehingga menangis terus” dan Saksi-1 menjawab “saya mau
menceritakan pada kakak tapi dengan syarat kakak harus panggil
teman-teman bintaranya dulu kerumah. Karena saksi merasa curiga
kemudian saksi mencoba merayu Saksi-1 dengan mengatakan “kakak
tidak perlu panggil teman-teman yang bintara, ceritakan saja pada kakak
yang sebenarnya, kakak berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi
pada adik silahkan ceritakan.
d.
Bahwa setelah itu Saksi-1 menceritakan pada hari Jumat tanggal 2
Pktober 2015 kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah diperkosa sehingga
saksi langsung kaget dan marah dengan mengatakan “siapa yang
melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau memberi
tahu namanya sehingga saksi membentak Saksi” Siapa yang
melakukanya” lalu Saksi-1 menjawab “makanya kakak panggil temanteman bintaranya dulu kerumah baru adik beritahu, katanya kakak
janji/sumpah tidak akan emosi “setelah itu saksi merayu Saksi-1 dengan
mengatakan “oo..ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik sekarang
ceritakan siapa yang melakukan perkosaan “ Lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut
nama “om Reva, kak”. Kemudian Saksi langsung naik pitam dan
mengambil sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk
mencari terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1
/ sambil …….
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sambil merangkul saksi dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu
masih kecil jangan berbuat nekad, setelah itu saksi menyimpan parang
tersebut kemudian mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada
dirumahnya.
e.
Bahwa kemudian Saksi-1 memberi tahu saksi bahwa Saksi-1
pernah menceritakan kepada saksi-3 tentang kejadian yang menimpa
Saksi-1 sehingga pada malam itu juga Terdakwa menemui Saksi-4
untuk menanyakan kebenaranya dan Saksi-4 mengatakan kepada
Terdakwa “apa yang diceritakan oleh istri abang itu, maka itulah yang
diceritakan kepada saya “ setelah itu saksi langsung pulang kerumah da
ditenangkan oleh Saksi-1, selanjutnya saksi memberanikan diri untuk
menghubungi Danki tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 karena
sudah tengah malam Danki mengatakan “Ada apa ini, apa tidak bisa
besok saja menghadap kerumah” lalu Saksi mengirim Sms kepada
Danki dan Danton tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 dan tindakan
yang diambil setelah mengetahui laporan dari Saksi adalah langsung
melaporkan masalah tersebut kepada Danyonif 742/SWY.
f.
Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Saksi
dan Saksi-1 dipanggil untuk dimintai keteranganya dan Terdakwa
dimasukan ke dalam sel Kipan A Yonif 742/SWY Bima, selanjutnya
dipindahkan ke sel Mayonif 742/SWY Mataram untuk diproses lebih
lanjut di Denpom IX/2 Mataram.
g.
Bahwa Saksi merasa keberatan akan perbuatan Terdakwa dan
meminta agar diselesaikan secara hukum yang berlaku karena telah
mencoreng citra TNI dan merusak hubungan rumah tangga saksi
dengan Saksi-1 dan memberikan efek jera keapda prajurit TNI lainya.
Atas keterangan saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-III
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, Tangga lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Yanti Suzana
Pegawai Honorer Pemkot Bima
Bima, 7 Pebruari 1985
Perempuan
Indonesia
Islam
Asrama Kompi Senapan A Yonif 742/Swy
Bima NTB.

1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Mike Andriyani sejak kecil di
Asrama Polri Gunung Dua Raba Bima dan Saksi kenal dengan terdakwa
sejak tahun 2012 di Kompi Senapan A Yonif 742/SWY setelah Saksi
menikah dengan Sertu Rahmat Siswantoro (saksi-4).
2.
Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi
mengembalikan mangkok melalui pintu belakang dan bertemu dengan
Saksi yang pada saat itu habis menangis dan matanya bengkak,
kemudian saksi mencoba menanyakan kenapa kamu dan dijawab oleh
Saksi-1 kemaren sudah dua malam ada yang sms dan datang kerumah
minta bukakan pintu belakang tapi tidak ditanggapi setelah malam ketiga
kalinya sya bukakan pintu setelah dibuka tidak ada orang pada saat
/ akan ........
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akan ditutup pintu belakang ditarik ternyata om langsung membekap
mulut saya dan memeluk badan sambil mencium saya hingga dibawa ke
kursi sofa dan ditindih juga mengatakan om nanti saya teriak mendengar
perkataan om tersebut menjawab iya mba saya keluar.
.
3.
Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi pulang kerumah
dan memberitahukan kepada saksi-4 bahwa Saksi-1 ada yang
mengganggu selanjutnya saksi-4 mengajak Sertu I Putu Dedy
Sustrawan (Saksi-5) dan Sertu I wayan Sutrioktober A.Md., S.Kep
(saksi-6) bersama saksi untuk pergi ketempat Saksi-1 kemudian Saksi-4
menanyakan kepada Saksi-1 siapa yang mengganggu dan Saksi-1
menjawab Terdakwa, Selanjutnya Saksi-4 menanyakan menggganggu
bagaimana dan Saksi-1 menceritakan kemaren sudah dua malam ada
yang sms dan datang kerumah minta bukakan pintu belakang tapi tidak
ditanggapi setelah malam yang ketiga kalinya Saksi bukakan pintu
setelah dibuka tapi tidak ada orang pada saat akan ditutup pintu
belakang ditarik ternyata om membekap mulut saksi dan memeluk
badan sambil mencium saksi hingga dibawa ke kursi sofa dan ditindih
juga mengatakan om jangan nanti saya teriak mendengar perkataan om
tersebut ya mba saya keluar, kemudian saksi-4 menanyakan om siapa
lalu Saksi-1 menjawa om Reva, setelah mendengar cerita tersebut
saksi-4 menjelaskan kepada Saksi-1 karena kejadian tersebut saksi-4
tidak ketahui secara langsung maka saksi menyarankan untuk
menunggu saksi-2 pulang, selanjutnya saksi, saksi-4, saksi-5 dan saksi6 kembali pulang.
4.
Bahwa Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-1
kemudian saksi, saksi-4, saksi-5, saksi-6 dan Saksi-1 merencanakan
untuk menjebak Terdakwa dan untuk memastikan tentang kebenaran
perilaku Terdakwa dengan cara Saksi-1 memberitahukan terlebih dahulu
kepada Saksi dan yang lainnya namun stelah beberapa lama tidak ada
kabar.
Atas keterangan saksi-III tersebut Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi IV :
Nama lengkap
: Rahmat Siswantoro
Pangkat/NRP
: Sertu/21070528350387
Jabatan
: Ba Furir Kipan A
Kesatuan
: Yonif 742/Swy
Tempat, Tanggal lahir : Denpasar, 22 Maret 1987
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kewarnegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif/Swy Bima NTB
a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY dalam hubungan kedinasan antara
atasan dan bawahan dan saksi kkenal dengan sdri. Mike Andriyani
(Saksi-1) pada saat Saksi-1 dan Serka Jose Regulo Freitas sedang
mengurus surat-surat untuk persyaratan menikah.
b. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wita setelah
Saksi menghadiri pemakaman salah seorang purnawirawan TNI AD tiba/ tiba ……
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tiba sdri. Yanti Suzana (saksi-3) dating dan memberitahukan kepada
saksi bahwa tadi malam ada yang gedo-gedor pintu rumah Saksi-1,
kemudian saksi disuruh mengecek dulu oleh saksi-3 kerumah Saksi-1,
karena saksi-2 sedang tidak ada dirumah maka saksi mengajak Sertu I
Putu Dedy Sustrawan (saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober, A.Md.,
S.Kep (saksi-6) untuk kerumah Saksi-1 setelah sampai kemudian saksi
langsung menanyakan kepada Saksi-1 “ada apa Mba?” dan Saksi-1
menjawab “ ada yang ganggu” kemudian Saksi menanyakan lagi “siapa
yang ganggu Mba?” dan dijawab oleh Saksi-1 “gak udah pak’de takutnya
nanti pak’de pukul” lalu saksi berjanji kepada saksi “tiak akan saya
pukul, saya hanya ingin mengetahui siapa orangnya” kamudian Saksi-1
mengaku “yang mengganggu saya om reva” dan pada saat itu saksi
terdiam dan hanya saling pandang dengan saksi-5 dan saksi-6.
c.
Bahwa pada saat itu Saksi-1 menceritakan kepada saksi, saksi-3,
saksi-5 dan saksi-6 bahwa suah tiga amalam pintu belakang rumah
Saksi-1 ada yang gedor-gedor namun tidak pernah Saksi-1 hiraukan
namun pada malam ketiga pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul
01.00 Wita ada yang menggedor dan ketika dibuka ternyata tidak ada
orangnya namun pada saat hendak Saksi-1 menutup pintu tiba-tiba
ditarik dari luar oleh aterdakwa kemudian ditutup kembali oleh Terdakwa
lalu Terdakwa dengan tanganya membekap mulut Saksi-1 lalu tubuh
Saksi-1 didorong kearah sofa diruang tamu hingga Saksi-1 terduduk di
sofa, kemudian Saksi-1 berkata “Om Reva tahu siapa saya” dan dijawab
oleh Terdakwa “saya tahu mba istri senior saya “ ekmudian Saksi-1
berkata lagi “keluar om, kalau gak saya akan teriak” daan akhirnya
Terdakwa pergi lewat pintu belakang rumah Saksi-1.
d.
Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-1
kemudian saksi-4 saksi-3, saksi-5, saksi-6 dan Saksi-1 merencanakan
untuk menjebak Terdakwa dan untuk memastikan tentang lebenaran
perilaku Terdakwa dengan cara Saksi-1 memberitahukan terlebih dahulu
kepada saksi dan yang lainnya setela itu saksi menyarankan agar Saksi1 memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi-2 yang sedang di
Mayonif 742/SWY, kemudian saksi pulang kerumah dan saksi tidak
melakukan apa-apa karena saksi khawatir salah melangkah dan
kejadian tersebut menyangkut nama baik keluarga saksi-2.
e.
setelah saksi-2 pulang dari Mataram dan kemungkinan Saksi-1
telah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi-2 pada
malam hari sekira bulan Oktober pukul 01.30 Wita Saksi-2 mendatangi
saksi dan menanyakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 namun saksi
tidak mengetahui kejadian dan permasalahan tersebut dan saksi hanya
mendengar cerita dari Saksi-1 saja, selanjutnya saksi-2 setelah itu saksi2 melaporkan permasalahan dan kejadian tersebut kepada Danki A
Yonif 742/SWY.
Atas keterangan saksi-IV
seluruhnya.
Saksi V :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan

tersebut Terdakwa membenarkan

: I Putu Dedy Sustrawan
: Sertu/21080782760588
: Batonban Kipan A
: Yonif 742/Swy
/ Tempat ......
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Tempat, Tanggal lahir : Dili (Timtim), 25 Mei 1988
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kewarnegaraan
: Indonesia
Agama
: Hindhu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif/Swy Jatiwang Bima NTB
a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 di rindam
IX/Udayana dalam hubungan ebagai teman satu angkatan pendidikan
Secaba.
b. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita ketika
saksi sedang berada diteras rumah Sertu Rahmat Siswantoro (saksi-4)
bersama Sertu I Wayan Surti, A.Md., S.Kep (saksi-6) kemudian istri
saksi-4 yaitu sdri. Yanti suzana (saksi-3) datang dan memanggil saksi-4,
dan memberitahukan bahwa sdri. Mike Andriyani (Saksi-1) telah
diganggu, selanjutnya saksi-4, saksi, saksi-6 dan saksi-3 mendatangi
rumah Saksi-1 setelah tiba kami kemudian bertanya kepada Saksi-1
“ada apa?” kemudian Saksi-1 menjawab “iya om ada yang ganggu, ada
yang ketok-ketok pintu belakang rumah saya, hari pertama tidak saya
buka, hari kedua juga tidak saya buka, kemudian pada hari ketiga pada
tanggal 2 Oktober 2015 Saksi-1 membuka pintu rumah, setelah pintu
Saksi-1 buka tidak ada siap-siapa diluar, namun setelah Saksi-1 hendak
menutup pintu kembali kemudian ada orang yang memegangi pintu dan
langsung membekap mulut Saksi-1 dan membawanya ke sofa ruang
tamu.
c.
Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Saksi-1 “mba diapain?”
selanjutnya Saksi-1 menjawab “tidak diapa-apain”, kemudian saksi
bertanya lagi “mba siapa orangnya ?”jujur saja “ lalu Saksi-1 menjawab
“saya tidak mau kasih tau orangnya”, setelah didesak dengan
pertanyaan kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa yang melakukan hal
tersebut adalah orang yang baru-baru belajar selingkuh kemudian
menyebutkan nama yaitu Om Reva Setu Reva Ferdiansyah, kemudian
karena tidak ada bukti untuk meyakinkan scerita Saksi-1 maka saksi
bersama saksi-3, saksi-4 dan saksi-6 sepakat merencanakan
penjebakan yang tujuanya ingin mengetahui apa yang diceritakan
kejadian tadi malam oleh Saksi-1 pelakunya adalah Terdakwa, setelah
disepakati saksi bersama saksi-3, saksi-4 dan saksi-6 menunggu
informasi sms atau miscall dari Saksi-1 dirumah masing-masing.
Atas keterangan
seluruhnya.

saksi-V

tersebut

Terdakwa

membenarkan

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

:
:
:
:
:
:
:

Sayati
Ibu Rumah tangga
Dompu NTB, 4 Pebruari 1983
Perempuan
Indonesia
Islam
Asrama Kompi Senapan A Yonif 742/Swy
Jalan Datukdibanta, kel. Jatiwang, kec.
Asakota KotaBima NTB.
1. Bahwa …….
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi-1) setelah
saksi menikah dengan Kopda maspriadi anggota Kompi A Yonif
742/SWY pada tahun 2008 dan sesame anggota persit.
2.
Bahwa Saksi tinggal di Asrama Kompi A Jalan Datukdibanta
kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima di blok Tamtama
yang berjarak kurang lebih seratus meter dengan rumah dinas Saksi-1
dan Terdakwa dan selama tinggal dirumah dinas saksi hanya
berkomunikasi sekedarnya saja pada saat kegiatan arisan maupun
kegiatan olahraga serta saksi tidak pernah berkunjung kerumah
Terdakwa maupun kerumah Saksi-1.
3.
Bahwa Saksi mengetahui istri Terdakwa sedang pulang ke Aceh
untuk melahirkan dan sampai dengan saksi diperiksa oleh Penyidik Istri
belum kembali untuk tinggal bersama Terdakwa.
4.
Bahwa pada saat kegiatan olahraga Saksi mengetahui kejadian
pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dari cerita ibuibu yang melaksanakan kegiatan olah raga kesatuan satu minggu
setelah kejadian tersebut terjadi.
Atas keterangan saksi-VI
seluruhnya.
Menimbang :

tersebut Terdakwa membenarkan

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai
dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan
alasan bahwa Saksi tersebut telah pindah satuan ke Denkesyah 09.04.01
Kupang Rem 161/SWY berdasarkan surat dari Danyonif 742/SWY Nomo
: B/500/VIII/2016 tertanggal 13 Agustus 2016 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-VII
Nama lengkap
: I Wayan Sutrioktober, A.Md., S.Kep
Pangkat/NRP
: Sertu/210902177031089
Jabatan
: Bamin/Watkes Ton Kes Kima
Kesatuan
: Yonif 742/Swy
Tempat, Tanggal lahir : Sulawesi, 3 Oktober 1989
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kewarnegaraan
: Indonesia
Agama
: Hindhu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Gebang Kota Mataram
NTB
a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2010 di Batalyon
Infanteri 742/SWY dalam hubungan kedinasan antara atasan ddengan
bawahan.
b. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wita pada
saat Sertu Rahmat Siswantoro (saksi-4), Sertu I Putu Dedy Sustrawan
/
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(Saksi-5) dan Saksi sedang duduk-duduk dirumah saksi-4 kemudian
sdri. Yanti Suzana (saksi-3), dating dan memberitahukan bahwa sdri.
Mike Andriyani (Saksi-1) sedang menangis dirumahnya, kemudian saksi
bersama saksi-3, saksi-4, saksi-5 berangkat menuju rumah Saksi-1,
sesampahnya dirumah Saksi-1 tidak mau menjawab, kemudian kami
memaksa Saksi-1 untuk memberikan keterangan namun tidak ada
jawaban setelah menunggu beberapa lama Saksi-1 didatangi Terdakwa
dari pintu dapur belakang kemudian memeluknya kejadian tersebut
kepada Serka Jose Regulo Freitas (saksi-2) apabila telah pulang dari
Mataram.
c.
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat
and mengetahui kejadian tersebut
Atas keterangan saksi VII 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 bahwa Saksi tersebut sedang merawat anak kandungnya yang
sakit sesuai dengan surat dari Dandim 1608/Bima Nomor :
B/827/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 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 VIII :
Nama lengkap
: Muslim
Pangkat/NRP
: Serda/31980685730479
Jabatan
: Babinsa Ramil 1608-01
Kesatuan
: Kodim 1608-01
Tempat, Tanggal lahir : Bima, 14 April 1979
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kewarnegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Jatiwangi RT. 10/04 Kec. Asakota
Bima NTB
a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada Tahun 2010 di
Kompi A Yonif 742/SWY dalam hubungan kedinasan antara atasan
dengan bawahan.
b.
Bahwa sekira tahun 2012 setelah saksi pindah dinas dari Yonif
742/SWY ke Kodim 1608/Bima kemudian sekira bulan September 2015
pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi dengan tujuan untuk
meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
untuk menanggulangi setoran bank akhir bulan, setelah mendapat
pinjaman uang tersebut Terdakwa kemudian langsung pulang.
c.
Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman
uang tersebut pada sore harinya namun pengembalian tersebut
/ terlambat ……..
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terlambat sampai besok pagi dan pengembalian uang tersebut dilakukan
oleh Sertu Rahmat Siswantoro (saksi-4) dengan cara diangsur sebanyak
dua kali yang pertama sekira bulan Desember 2015 sebesar Rp.
900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun sisa pinjaman sebesar Rp.
1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai saat ini belum
dikembalikan.
d.
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut akan
dikembalikan karena saksi sudah sangat jarang bertemu dengan
Terdakwa dan Saksi-4 juga tidak mengetahui kapan akan dikembalikan
karena Terdakwa sedang pergi ke Mataram.
Atas keterangan saksi-VIII yang dibacakan tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai
berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK 15 pada Tahun 2008 di rindam IX/Udayana
kemudian lulus, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP
21080778560686, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pulaki
Singaraja setelah mengikuti penugasan dan mutasi jabatan dan hingga
terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Juyar Kipan A
Yonif 742/SWY dengan pangkat Sertu.
b.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi-1)
pada tahun 2009 sejak Terdakwa berdinas di Mako Yonif 742/SWY
karena suami dari Saksi-1 adalah Serka Jose Regulo Freitas (saksi-2)
yang merupakan senior Terdakwa yang kini tinggal bersebelahan
dengan Terdakwa di Asrama Kipan A Yonif 742/SWY Bima di Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima NTB.
c.
Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit Sugesti
pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang
bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berada di Aceh untuk
menjalani pengobatan.
d.
Bahwa pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 19.00
wita saat Terdakwa melaksanakan kegiatan agama yasinan dirumah
Sertu Rahmat Siswantoro (saksi-4), selanjutnya setelah selesai sekira
pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kekantor untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagai juru bayar hingga pukul 24.00 Wita kemudian setelah
selesai Terdakwa kembali ke rumah dan langsung mengecek HP
Terdakwa serta menemukan Sembilan kali panggilan tidak terjawab dari
Saksi-1.
e.
Bahwa kamudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang
isinya “ada apa mba” lalu dibalas oleh Saksi-1 “Om Reva saya minta
tolong pinjamkan saya uang” selanjutnya Terdakwa membalas “untuk
apa mba” kemudian Saksi-1 membalas “untuk membantu orang tua
saya”lalu Terdakwa menanyakan lagi melalui sms “berapa dan apa dak
bisa besok pagi mba?” dan Saksi-1 membalas 2.500.000,- dan besok
habis subuh saya mau langsung antar’ selanjutnya Terdakwa menjawab
“ya dah saya coba carikan”..
/ f. Bahwa …….
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f.
Bahwa sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa keluar dengan
mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah putih untuk
menuju kerumah Serda Muslim (saksi-8) untuk meminjam uang sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapat pinjaman uang dari
Saksi-8 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dinas Terdakwa sambil
menunggu sms dari Saksi-1 dan sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1
mengirim sms kepada Terdakwa dengan isi sms tersebut “Om va ada
nggak?” dan Terdakwa membalas “ada tapi kembalikan secepatnya
mba” kamudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 “saya antar
lewat pintu depan mba?’ lalu Saksi-1 membalas dan menyuruh
Terdakwa mengantar langsung lewat pintu belakang supaya tidak ada
orang lain yang tahu, selanjutnya Terdakwa langsung ke belakang dan
mendapati pintu belakang sudah terbuka lalu Terdakwa memanggil
dengan kata-kata “mbak-mbak” setelah itu Saksi-1 keluar dengan
menggunakan pakaian tidur jenis daster warna putih.
g.
Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1
selanjutnya Saksi-1 menawarkan untuk dibuatkan teh setelah itu Saksi-1
memberikan segelas teh kepada Terdakwa setelah Terdakwa minum
seteguk lalu Saksi-1 memegang tangan kiri Terdakwa dengan maksud
diajak ke ruang tamu setelah berada di ruang tamu Saksi-1 tidur
telungkup menghadap utara sambil bermain HP sedangkan Terdakwa
duduk di sebelah kanan Saksi-1 sambil menonton televisi.
h.
Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian sekira pukul 02.30 Wita
Saksi-1 mengajak Terdakwa ke sebuah kamar tidur kecil yang ada di
dekat ruang tamu,di tempat tersebut Saksi-1 dan Terdakwa duduk
bersebelahan dan curhat kepada Terdakwa tentang mertuanya yang
meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
serta Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya sudah dua puluh Sembilan hari
tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami sitri dengan
Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menjawab “itu mba baru dua puluh
Sembilan hari saya sudah dua bulan tidak pernah melakukan hubungan
badan layaknya suami istri masih bisa saya tahan” setelah itu Saksi-1
berdiri dan Terdakwa ikut berdiri selanjutnya Saksi-1 menyuruh
Terdakwa untuk membuka pakaian namuun Terdakwa kembali
menyuruh Saksi-1 agar membuka pakaian terlebih dahulu, setelah
Saksi-1 membuka pakaianya hingga telanjang bula kemudian Terdakwa
membuka baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi-1
langsung menurunkan celana Terdakwa sambil memegang alat
kelamin/penis Terdakwa yang sudah berdiri tegang sambil dihisap
kurang lebih selama lima menit.
i.
Bahwa Terdakwa sempat mengingatkan kepada Saksi-1 “mba apa
mba ndak sadar kalau saya sudah punya istri dan kondisi anak saya
sedang sakit” Selanjutnya Saski-1 langsung mendorong Terdakwa ke
atas tumpukan pakaian yang ada di atas tempat tidur kamudian Saksi-1
langsung naik di atas perut sambil memasukan penis Terdakwa ke
dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menggoyang goyangkan pantatnya
naik turun selama kurang lebih sepuluh menit sampai Terdakwa dan
Saksi-1 sama-sama orgasme, tidak lama kemudian anak Saksi-1 yang
bernama Aurelia menangis dan Terdakwa menyuruh untuk dilihat
terlebih dahulu.
/ j. Bahwa …….
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j.
Bahwa kemudian Saksi-1 mengambil kain sejenis sarung untuk
menutupi badannya sedangkan Terdakwa masih menunggu di tempat
tidur tersebut sampai Saksi-1 kembali dan pada saat Saksi-1 kembali
serta hendak melakukan hubungan badan lagi namun penis Terdakwa
sudah tidak bisa bangun lagi selanjutnya Saksi-1 berusaha dengan cara
dicium/diemut namun tidak bisa dan pada akhirnya Saksi-1 dan
Terdakwa sama-sama berpakaian kembali, ketika Terdakwa hendak
kembali kerumahnya Saksi-1 mengatakan “om Reva tidur di sini saja
biar besok pagi pagi baru pulang” dan Terdakwa tidak menjawabnya
kemudian langsung pulang.
k.
Bahwa menurut Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat
pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka da pada saat itu Saksi-2
sedang tidak ada di rumah dinas karena sedang melaksanakan tugas ke
Mataram dalam rangka UTS tingkat Kompi dan keadaan pintu kamar
tempat melakukan hubungan badan tersebut tidak ditutup namun pintu
dapur belakang serta jendela ditutup dan dikunci serta lampu kamar
dimatikan oleh Saksi-1.
l.
Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 pernah mengirim sms
yang intinya mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri namun Terdakwa tidak mau dan mengaku sedang
sakit serta Saksi-1 mengatakan bahwa tidak bisa menyimpan rahasia ini
kepada Saksi-1 selanjutnya, saski-1 melaporkan kejadian tersebut
kepada Saksi-2 dan Saksi-2 merasa keberatan serta melaporkan
kejadian tersebut kepada Danki Kipan A Yonif 742/SWY untuk diproses
lebih lanjut.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di
persidangan berupa :
Surat-surat
:
1 (satu) Lembar foto celana dalam warna krem dan pakaian
tidur celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani.
1 (satu) lembar foto copy akte Perkawinan Nomor
5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 atas nama Joze
Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat kawin dari Keuskupan Denpasar
Nomor 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Sdr. Joze Regulo
Freitas dengan Beatriks Mike Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat izin Nikah tanggal 17 Juli 2009
atas nama Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri Prajurit atas
nama Mike Andriyani Gerans Nomor : KPI/314/X/2012 tanggal 15
Oktober 2015.
1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama
Mike Andriyani Gerans Nomor Reg PD IX/162/LV/2/192/2011.
1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 353/10/013/Visum/I/2016
tangggal 28 Januari 2016.
Barang-barang :
1 (satu) buah celana dalam warna krem dan pakaian tidur
celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani adalah
/ 1 (satu) ……
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- 1 (satu) stel pakaian tidur celana panjang warna pink bercorak milik
Sdri. Mike Andriyani Gerans
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang tersebut yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar foto celana dalam warna krem dan pakaian tidur
celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani, adalah
benar foto pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1pada saat tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa.
-1
(satu)
lembar
foto
copy
akte
Perkawinan
Nomor
5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 atas nama Joze
Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans, adalah bukti surat bahwa
Saksi-1 adalah benar sebagai istri sah dari saksi-2.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat kawin dari Keuskupan Denpasar
Nomor 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Sdr. Joze Regulo
Freitas dengan Beatriks Mike Andriyani Gerans, adalah benar sebagai
bukti surat yang menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dalam
pernikahannya diberkati di Gereja Keuskupsn Denpasar.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat izin Nikah tanggal 17 Juli 2009 atas
nama Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans, bukti
surat yang menerangkan bahwa Saksi-2 diijinkan menikah dengan
Saksi-1 dari satuan Saksi-2.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri Prajurit atas nama
Mike Andriyani Gerans Nomor : KPI/314/X/2012 tanggal 15 Oktober
2015, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Saksi-1 adalah istri
syah dari Saksi-2 sebagai seorang anggota TNI AD.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama Mike
Andriyani Gerans Nomor Reg PD IX/162/LV/2/192/2011, adalah bukti
surat yang menyatakan bahwa saksi-1 adalah anggota Persit yaitu
persatuan istri tentara.
- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 353/10/013/Visum/I/2016 tangggal
28 Januari 2016, adalah bukti surat dari Dokter yang menerangkan
bahwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada selaput daranya yang
dilakukan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik sdri. Mike Andriyani,
adalah benar celana dalam yang dikenakan oleh Saksi-1 pada saat
kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya.
- 1 (satu) stel pakaian tidur berupa celana panjang dan baju warna pink
bercorak milik Sdri. Mike Andriyani Gerans, adalah benar celana
panjang dan baju tidur yang dikenakan oleh Saksi-1 pada saat Terdakwa
melakukan tindak pidana terhadap Saksi-1.
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui
oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut , ternyata
/ berhubungan …….

27
berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para
Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dan petunjuk untuk membuktikan
keterbuktian Terdakwa dalam perkara ini.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK 15 pada Tahun 2008 di rindam IX/Udayana
kemudian lulus, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP
21080778560686, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pulaki
Singaraja setelah mengikuti penugasan dan mutasi jabatan dan hingga
terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Juyar Kipan A
Yonif 742/SWY dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi1) pada tahun 2009 sejak Terdakwa berdinas di Mako Yonif 742/SWY
karena suami dari Saksi-1 adalah Serka Jose Regulo Freitas (saksi-2)
yang merupakan senior Terdakwa yang kini tinggal bersebelahan
dengan Terdakwa di Asrama Kipan A Yonif 742/SWY Bima di Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima NTB.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit
Sugesti pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
yang bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berada di Aceh untuk
menjalani pengobatan.
4.
Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Serka Jose Regulo Freitas
(saksi-2) Pada tanggal 3 Juli 2009 di Gereja katolik Bima dan sudah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2015 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2015 Saksi-2 melaksanakan kegiatan ton tangkas di
Mayonif 742/SWY sehingga saksi-1 tinggal di rumah bersama tiga orang
anak sedangkan Terdakwa tinggal bersebelahan rumah dengan saksi-1
juga sendirian karena isteri Terdakwa pulang ke Aceh sejak tanggal 19
Juli 2015 dalam rangka melahirkan anak Terdakwa yang pertama.
6.
Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Saksi-1 mengirim
sms kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,0
(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan mertua saksi dan
Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman tersebut.
7.
Bahwa benar kemudian pada tangga 1 Oktober 2015 sekira pukul
20.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa kurang lebih sebanyak
Sembilan kali untuk menanyakan pinjaman uang yang dijanjikan
Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 00.30
Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan “ Ada apa Mba”
Lalu Saksi-1 menjawab “ Bagaimana Om ada uangnya” dan sekira pukul
02.00 Wita pada saat Saksi-1 sedang menonton tv sambil
membersihkan kulkas dan menerima sms dari Terdakwa isinya
Terdakwa sudah ada di belakang pintu rumah saksi-1.
/ 8. Bahwa …..
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8.
Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka pintu belakang rumahnya
dan menerima uang yang dijanjikan Terdakwa kemudian Terdakwa
meminta dibuatkan teh hangat, pada saat Saksi-1 di dapur kemudian
Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah membuatkan teh
Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa berada di dalam rumah namun
ketika Saksi-1 hendak ke dapur Terdakwa menarik Saksi-1 dan pada
saat Saksi-1 mengatakan Om, tiba-tiba Terdakwa mendekap mulut
Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kirinya sambil memeluk badan
Saksi-1 dari belakang dan menarik Saksi-1 ke ruang tamu sambil
menidurkannya di sofa, sambil mengatakan “ Mba diam aja daripada
Reva kasarin mba karena Reva sudah dua bulan “.
9.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk berontak dengan
cara menendang dan memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan
“Mba diam saja daripada Reva kasarin Mba ikutin saja apa yang Reva
inginkan” namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga Saksi-1
tidak bisa berbuat apa-apa hingga lemas sambil menangis dan
Terdakwa memaksa menidurkan Saksi-1 di sofa dan melepas pakaian
tidur Saksi-1 dengan cara melepas celana panjang kain dan celana
dalam Saks-1i dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap
mendekap mulut saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek
jeansnya yang berwarna hitam dan celana dalamnya yang dikenakannya
sehingga menyisakan baju kaos yang dipakai sendiri oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dariatas dan
memasukan penisnya dengan tangan kanan kedalam vagina Saksi-1
sambil mengatakan “udah mba diam saja apa yang diinginkan”.
Kemudian setelah diatas Terdakwa melepaskan penisnya dan
mengganti posisi dengan kaki kiri Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kanan Terdakwa dan kaki kanan Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kiri Terdakwa sambil memasukan penisnya diarahkan ke lubang vagina
Saksi-1 dari belakang dengan tangan kanan dan digoyangkan berulangulang kali selama kurang lebih lima menit.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di
dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam
vagina Saksi-1 yang pada saat yang bersamaan anak perempuan Saksi1 menangis didalam kamar tidur dan Terdakwa mengatakan kepada
Saksi-1 “ Mba jangan kasih tau siapa-siapa kalau kita ini sudah
selingkuh Reva gak janji kalau mba kasih tau keselamatan mba dengan
anak-anak Reva gak jamin keselamatanya” Sambil Terdakwa
menggunakan pakaianya setelah itu ke luar melalui pintu belakang.
13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 dihubungi oleh
Saksi-2 dan mengatakan dia sakit selanjutnya Sertu I Wayan
Sutrioktober A.Md. Kep (saksi-7) oleh atas petunjuk dari Saksi-2 datang
memeriksa Saksi-1 setelah di cek dan diberi obat tidak lama kemudian
Sdri. Yanti Suzana (Saksi-3) isteri dari Sertu Rahmar Siswantoro (Saksi4) datang untuk mengembalikan mangkok dan menanyakan kepada
Saksi-1 yang pada saat itu matanya Saksi-1 bengkak sehabis menangis.
14. Bahwa benar sewaktu Saksi-3 mengantarkan mangkok kerumah
Saksi-1 dan Saksi-1 bercerita bahwa sudah dua malam ada yang sms
/ dan …….
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dan datang kerumah minta bukakan pintu belakang tapi tidak ditanggapi,
setelah malam yang ketiga kalinya Saksi-1 bukakan pintu belakang
setelah dibuka tidak ada orang namun akan saat akan ditutup pintu
belakang ditarik ternyata om langsung membekap mulut Saksi-1 dan
memeluknya sambil menciumnya hingga dibawa kesova dan ditindih
sambil SAksi-1 mengatakan jangan om nanti Saya teriak mendengar
perkataan om tersebut menjawab iya mba Saya keluar.
15. Bahwa benar setelah mengetahui masalah tersebut kemudian
Saksi-3 memberitahukannya kepada suaminya Sertu Rahmat
Siswantoro (Saksi-4) dan memanggil Sertu I Putu Dedy Sustrawan
(saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober, A.Md. Kep (saksi-7)
mendatangi rumah Saksi-1 untuk memastikan kejadian yang menimpa
Saksi-1.
16. Bahwa benar karena kejadian tersebut tidak ada saksi dan bukti
maka Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 merencanakan menjebak
Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara Saksi-1
mengirim sms kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi1 namun Terdakwa tidak bisa datang ke rumah Saksi-1 dengan alasan
Terdakwa sedang sakit.
17. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi-1
yang isinya mengatakan bahwa “ Mba jangan bilang ke abang nanti
Reva dipecat dan mba dicerai abang “.
18. Bahwa benar pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015
sekira pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam
rangka melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi1 sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saksi-1 menjawab “ kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal “lalu setelah saksi melepas semua
perlengkapannya, Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba
ceritakan apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan
Saksi-1 menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan
syarat kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu ke rumah.
Karena saksi merasa curiga kemudian saksi mencoba merayu Saksi-1
dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan.
19. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menceritakan pada hari Jumat
tanggal 2 Oktober 2015 kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dengan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1” Siapa
yang melakukanya” lalu Saksi-1 menjawab “makanya kakak panggil
teman-teman bintaranya dulu ke rumah baru adik beritahu, katanya
kakak janji/sumpah tidak akan emosi “setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
/ dengan ……
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dengan mengatakan “oo..ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan “ Lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut
nama “om Reva, kak”.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan
mengambil sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk
mencari Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1
sambil merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu
masih kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan
parang tersebut kemudian mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada
di rumahnya.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi sangkalan Terhadap
keterangan saksi-1. sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menimbang

:

Tanggal kembali suaminya dari Mataram tanggal 5 Oktober 2015
Uang pinjaman untuk orang tua.
Terdakwa memakai celana bola.
Jebakan sms tanggal 2 Oktober 2015.
Terdakwa tidak memperkosa saksi 1.
Tidak ada ancaman.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1
tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti
sesuai ketentuan pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997. Keterangan
Terdakwa dalam persidangan tidak disumpah sehingga keterangannya
hanya untuk dirinya sendiri, oleh karena Terdakwa tidak disumpah dan
keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa di
Persidangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar,
ataupun keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya. Hal ini
juga merupakan hak ingkar Terdakwa. Namun demikian juga keterangan
Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai
dengan alat bukti yang lain. Apabila keterangan Terdakwa diberikan
secara benar, jujur, maka akan menguntungkan Terdakwa dalam
penjatuhan pidananya, demikian sebaliknya apabila keterangan yang
diberikan
tidak benar maka
keterangan yang cenderung
menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang
cenderung berbelit-belit sehingga akan memberatkan Terdakwa.
Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut dipersidangan Saksi-1
tetap pada keterangannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa sangakalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain
sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang

:

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa,
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Majelis

perlu

Dalam keterangannya Terdakwa menyangkal telah melakukan
pemerkosaan dan ancaman kepada Saksi-1 melainkan hubungan suami
istri secara suka sama suka adalah tidak berdasar karena Terdakwa
juga mendatangi rumah Saksi-1 pada malam hari, keterangan Terdakwa
tersebut tidak didukung dengan adanya fakta dan bertentangan dengan
keterangan Saksi-1 dimana keterangan Saksi-1 diberikan dibawah
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sumpah sedangkan Terdakwa tidak, selain itu Terdakwa juga tidak
menyangkal keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa
mendatanginya.
Oleh karenanya Majelis menilai keterangan Terdakwa tersebut adalah
alibi Terdakwa saja untuk mengaburkan perbuatannya, dengan
demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
Menimbang

:

Bahwa setelah selesainya pemeriksaan saksi, Terdakwa dan
barang bukti maka pemeriksaan perkara Terdakwa dinyatakan selesai
dan Oditur Militer menunda untuk pembacaan tuntutan pada sidang
berikutnya .
Bahwa sebelum pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer Majelis
memerintahkan kepada Oditur Militer untuk membacakan tuntutannya
dan dijawab oleh Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melarikan diri
sesuai dengan surat pemberitahuan dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif
742/SWY. No. B/611/IX/2016 tanggal 23 September 2016 , menyatakan
bahwa Terdakwa belum dapat dihadirkan di persidangan sampai saat ini
belum ditemukan.

Menimbang

:

Untuk kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
sidang perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan
tuntutan, pledoi dan putusan.

Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
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 mempertimbangkan sendiri dalam
putusannya.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya
dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa karena penasehat hukum dalam pledoinya hanya bersifat
clementie yang isinya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman
maka dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri
dalam putusannya.

Menimbang

:

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan begitu juga
Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik maka
Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara Alternatif, yang terdiri dari :
/ Kesatu ……
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Kesatu : Pasal 285 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3
Unsur ke-4

:
:
:
:

Barang Siapa.
Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Memaksa seorang wanita
Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Atau
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2
3. Unsur ke-3

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan
tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan salah satu yang terbukti
dari dua dakwaan Alternatif tersebut.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
Alternatif kesatu, yaitu pasal 285 KUHP.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu
“Barangsiapa ”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke-I : “ Barangsiapa.”
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP
adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti
dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,dalam hal ini
adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9
KUHP,termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku
atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan
yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek
hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh
keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni
jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena
penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung,pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van
Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”,halaman 191 - 192
bahwa
Ontoereken
baarheid atau tidak dapat dipertanggung
jawabkannya 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
/ Hattun …….
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Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I,hal 327” menjelaskan bahwa
seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak
secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk
menentukan kehendaknya.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK 15 pada Tahun 2008 di rindam IX/Udayana
kemudian lulus, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP
21080778560686, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pulaki
Singaraja setelah mengikuti penugasan dan mutasi jabatan dan hingga
terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Juyar Kipan A
Yonif 742/SWY dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 162/Wira
Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 16 / V / 2016 tanggal 4 Mei
2016 bahwa Reva Fardiansyah Pangkat Sertu NRP. 21080778560686
dengan jabatan Bamin/Juyar Yonif 742/SWJ yang masih dinas aktif
sampai sekarang.

.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai warga
negara yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan
hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukan sedang
terganggu
jiwanya
sehingga
segala
perbuatannya
dapat
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa “ telah terpenuhi.
Unsur kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman.”
-

Bahwa unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan/persetubuhan
itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

-

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap
perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang
atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam
atau mengagetkan yang dikerasi.

-

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang
mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah
atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang
seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena
kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya
(perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis
kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan
wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan
/ kekerasan …….
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kekerasan telah /tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri
mana sebenarnya ia ingin menolak.

Menimbang

:

-

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah
perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu
menjadi merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan
dirinya dengan kekerasan.

-

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana
untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap
seseorang wanita dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak
melakukan persetubuhan.

-

Bahwa dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian
“kekerasan” yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

-

Bahwa delik ini adalah delik “sengaja” tersirat dari cara melakukan
perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan.

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 hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 22.00
Wita Terdakwa datang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan ingin
curhat namun Saksi-1 larang karena sudah malam sehingga Terdakwa
menunggu di luar rumah sambil mengatakan minta air hangat setelah
Saksi-1 buatkan pada saat ke luar ternyata Terdakwa sudah tidak ada di
luar dan keesokan harinya pada tanggal 29 September 2015 sekira
pukul 24.00 wita Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 untuk
curhat namun tidak Saksi-1 bukakan pintu karena sudah malam.
2.
Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Saksi-1 mengirim
sms kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan mertua Saksi-1 dan
Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman tersebut. Kemudian
pada tangga 1 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1
menghubungi Terdakwa kurang lebih sebanyak Sembilan kali untuk
menanyakan pinjaman uang yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya pada
tangga 2 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi
Saksi-1 dan menanyakan “ Ada apa Mba” Lalu Saksi-1 menjawab “
Bagaimana Om ada uangnya” dan sekira pukul 02.00 Wita pada saat
Saksi-1 sedang menonton tv sambil membersihkan kulkas dan
menerima sms dari Terdakwa isinya Terdakwa sudah ada di belakang
pintu rumah Saksi-1.
3.
Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka pintu belakang rumah
Saksi-1 dan menerima uang yang dijanjikan Terdakwa kemudian
Terdakwa meminta dibuatkan teh hangat pada saat Saksi-1 di dapur
kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah
membuatkan teh Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa berada di dalam
rumah namun ketika Saksi-1 hendak ke dapur Terdakwa menarik Saksi1 dan pada saat Saks-1mengatakan Om tiba-tiba Terdakwa mendekap
/ mulut …….
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mulut Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memeluk
badan Saksi-1 dari belakang dan menarik Saksi-1 ke ruang tamu sambil
menidurkan Saksi-1 di sofa, sambil mengatakan “ Mba diam aja dari
pada Reva kasarin mba karena Reva sudah dua bulan.
4.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk berontak dengan
cara menendang dan memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan
“Mba diam saja daripada Reva kasarin Mba ikutin saja apa yang Reva
inginkan” namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga Saksi-1
tidak bisa berbuat apa-apa hingga lemas sambil nangis dan Terdakwa
memaksa menidurkan Saksi-1 di sofa, melepas pakaian tidur Saksi-1
dengan cara melepas celana panjang kain dan celana dalam Saksi-1
dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap
mendekap mulut Saksi-1. Selanjutnya terdakwa membuka celana
pendek jeansnya berwarna hitam dan celana dalamnya yang dikenakan
Terdakwa hingga menyisakan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa..
5.
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 di atas dan
memasukan penisnya dengan tangan kanan ke dalam vagina Saksi-1
sambil mengatakan “udah mba diam saja apa yang diinginkan”.
Kemudian setelah di atas Terdakwa melepaskan penisnya dan
mengganti posisi dengan kaki kiri Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kanan Terdakwa dan kaki kanan Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kiri terdakwa sambil memasukan penisnya diarahkan ke lubang vagina
Saksi-1 dari belakang dengan tangan kanan dan digoyangkan berulangulang kali selama kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa
mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 yang pada saat yang
bersamaan anak perempuan Saksi-1 menangis di dalam kamar dan
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ Mba jangan kasih tau siapasiapa kalau kita ini sudah selingkuh Reva gak janji kalau mba kasih tau
keselamatan mba dengan anak-anak Reva gak jamin keselamatanya”
Sambil Terdakwa menggunakan pakaianya setelah itu keluar melalui
pintu belakang.
6.
Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 dihubungi oleh
Saksi-2 dan mengatakan dia sakit selanjutnya Sertu I Wayan
Sutrioktober A.Md. Kep (saksi-7) oleh atas petunjuk dari Saksi-2 datang
memeriksa Saksi-1 setelah di cek dan diberi obat tidak lama kemudian
Sdri. Yanti Suzana (Saksi-3) isteri dari Sertu Rahmar Siswantoro (Saksi4) datang untuk mengembalikan mangkok dan menanyakan kepada
Saksi-1 yang pada saat itu matanya Saksi-1 bengkak sehabis menangis.
7.
Bahwa benar sewaktu Saksi-3 mengantarkan mangkok kerumah
Saksi-1 dan Saksi-1 bercerita bahwa sudah dua malam ada yang sms
dan datang kerumah minta bukakan pintu belakang tapi tidak ditanggapi,
setelah malam yang ketiga kalinya Saksi-1 bukakan pintu belakang
setelah dibuka tidak ada orang namun akan saat akan ditutup pintu
belakang ditarik ternyata om langsung membekap mulut Saksi-1 dan
memeluknya sambil menciumnya hingga dibawa kesova dan ditindih
sambil SAksi-1 mengatakan jangan om nanti Saya teriak mendengar
perkataan om tersebut menjawab iya mba Saya keluar.
8.
Bahwa benar setelah mengetahui masalah tersebut kemudian
Saksi-3 memberitahukannya kepada suaminya Sertu Rahmat
/ Siswantora ……..
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Siswantoro (Saksi-4) dan memanggil Sertu I Putu Dedy Sustrawan
(saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober, A.Md. Kep (saksi-7)
mendatangi rumah Saksi-1 untuk memastikan kejadian yang menimpa
Saksi-1.
9.
Bahwa benar karena kejadian tersebut tidak ada saksi dan bukti
maka Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 merencanakan menjebak
Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara Saksi-1
mengirim sms kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi1 namun Terdakwa tidak bisa datang ke rumah Saksi-1 dengan alasan
Terdakwa sedang sakit.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi-1
yang isinya mengatakan bahwa “ Mba jangan bilang ke abang nanti
Reva dipecat dan mba dicerai abang “.
11. Bahwa benar pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015
sekira pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam
rangka melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi1 sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saksi-1 menjawab “ kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal “lalu setelah saksi melepas semua
perlengkapannya, Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba
ceritakan apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan
Saksi-1 menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan
syarat kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu ke rumah.
Karena saksi merasa curiga kemudian saksi mencoba merayu Saksi-1
dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan.
12. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menceritakan pada hari Jumat
tanggal 2 Oktober 2015 kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dengan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1” Siapa
yang melakukanya” lalu Saksi-1 menjawab “makanya kakak panggil
teman-teman bintaranya dulu ke rumah baru adik beritahu, katanya
kakak janji/sumpah tidak akan emosi “setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
dengan mengatakan “oo..ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan “ Lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut
nama “om Reva, kak”.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan
mengambil sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk
mencari Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1
sambil merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu
masih kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan
/ parang …….
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parang tersebut kemudian mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada
di rumahnya.
14.
Bahwa benar dengan kejadian ini Saksi-1 mengalami luka lecet
pada selaput daranya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor
353/10/013/Visum/I/2016 tangggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani
oleh dr.Anna Sofyana, M.Kes.Sp.OG Nip.198205072010012092, adalah
bukti surat dari Dokter yang menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami
luka lecet pada selaput daranya yang dilakukan oleh Terdakwa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kedua “ Dengan kekerasan atau ancaman “ telah
terpenuhi.
Unsur Ketiga : “memaksa seorang wanita”
-

-

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan/tindakan
yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan
mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan
untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.
Yang dimaksud dengan wanita adalah seseorang yang berjenis
kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda
berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan
sifatnya lembut.

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 hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mike Andriyani (Saksi1) pada tahun 2009 sejak Terdakwa berdinas di Mako Yonif 742/SWY
karena suami dari Saksi-1 adalah Serka Jose Regulo Freitas (saksi-2)
yang merupakan senior Terdakwa yang kini tinggal bersebelahan
dengan Terdakwa di Asrama Kipan A Yonif 742/SWY Bima di Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima NTB.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit
Sugesti pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
yang bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berada di Aceh untuk
menjalani pengobatan.
3.
Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Serka Jose Regulo Freitas
(saksi-2) Pada tanggal 3 Juli 2009 di Gereja katolik Bima dan sudah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2015 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2015 Saksi-2 melaksanakan kegiatan ton tangkas di
Mayonif 742/SWY sehingga saksi-1 tinggal di rumah bersama tiga orang
anak sedangkan Terdakwa tinggal bersebelahan rumah dengan saksi-1
juga sendirian karena isteri Terdakwa pulang ke Aceh sejak tanggal 19
Juli 2015 dalam rangka melahirkan anak Terdakwa yang pertama.
5.
Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Saksi-1 mengirim
sms kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,/ (dua juta …..
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(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan mertua saksi dan
Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman tersebut.
6.
Bahwa benar kemudian pada tangga 1 Oktober 2015 sekira pukul
20.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa kurang lebih sebanyak
Sembilan kali untuk menanyakan pinjaman uang yang dijanjikan
Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 00.30
Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan “ Ada apa Mba”
Lalu Saksi-1 menjawab “ Bagaimana Om ada uangnya” dan sekira pukul
02.00 Wita pada saat Saksi-1 sedang menonton tv sambil
membersihkan kulkas dan menerima sms dari Terdakwa isinya
Terdakwa sudah ada di belakang pintu rumah saksi-1.
7.
Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka pintu belakang rumahnya
dan menerima uang yang dijanjikan Terdakwa kemudian Terdakwa
meminta dibuatkan teh hangat, pada saat Saksi-1 di dapur kemudian
Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah membuatkan teh
Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa berada di dalam rumah namun
ketika Saksi-1 hendak ke dapur Terdakwa menarik Saksi-1 dan pada
saat Saksi-1 mengatakan Om, tiba-tiba Terdakwa mendekap mulut
Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kirinya sambil memeluk badan
Saksi-1 dari belakang dan menarik Saksi-1 ke ruang tamu sambil
menidurkannya di sofa, sambil mengatakan “ Mba diam aja daripada
Reva kasarin mba karena Reva sudah dua bulan “.
8.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk berontak dengan
cara menendang dan memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan
“Mba diam saja daripada Reva kasarin Mba ikutin saja apa yang Reva
inginkan” namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga Saksi-1
tidak bisa berbuat apa-apa hingga lemas sambil menangis dan
Terdakwa memaksa menidurkan Saksi-1 di sofa dan melepas pakaian
tidur Saksi-1 dengan cara melepas celana panjang kain dan celana
dalam Saks-1i dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap
mendekap mulut saksi-1.
9.
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek
jeansnya yang berwarna hitam dan celana dalamnya yang dikenakannya
sehingga menyisakan baju kaos yang dipakai sendiri oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dariatas dan
memasukan penisnya dengan tangan kanan kedalam vagina Saksi-1
sambil mengatakan “udah mba diam saja apa yang diinginkan”.
Kemudian setelah diatas Terdakwa melepaskan penisnya dan
mengganti posisi dengan kaki kiri Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kanan Terdakwa dan kaki kanan Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kiri Terdakwa sambil memasukan penisnya diarahkan ke lubang vagina
Saksi-1 dari belakang dengan tangan kanan dan digoyangkan berulangulang kali selama kurang lebih lima menit.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di
dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam
vagina Saksi-1 yang pada saat yang bersamaan anak perempuan Saksi1 menangis didalam kamar tidur dan Terdakwa mengatakan kepada
Saksi-1 “ Mba jangan kasih tau siapa-siapa kalau kita ini sudah
selingkuh Reva gak janji kalau mba kasih tau keselamatan mba dengan
/ anak-anak ……
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anak-anak Reva gak jamin keselamatanya” Sambil Terdakwa
menggunakan pakaianya setelah itu ke luar melalui pintu belakang.
12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 dihubungi oleh
Saksi-2 dan mengatakan dia sakit selanjutnya Sertu I Wayan
Sutrioktober A.Md. Kep (saksi-7) oleh atas petunjuk dari Saksi-2 datang
memeriksa Saksi-1 setelah di cek dan diberi obat tidak lama kemudian
Sdri. Yanti Suzana (Saksi-3) isteri dari Sertu Rahmar Siswantoro (Saksi4) datang untuk mengembalikan mangkok dan menanyakan kepada
Saksi-1 yang pada saat itu matanya Saksi-1 bengkak sehabis menangis.
13. Bahwa benar sewaktu Saksi-3 mengantarkan mangkok kerumah
Saksi-1 dan Saksi-1 bercerita bahwa sudah dua malam ada yang sms
dan datang kerumah minta bukakan pintu belakang tapi tidak ditanggapi,
setelah malam yang ketiga kalinya Saksi-1 bukakan pintu belakang
setelah dibuka tidak ada orang namun akan saat akan ditutup pintu
belakang ditarik ternyata om langsung membekap mulut Saksi-1 dan
memeluknya sambil menciumnya hingga dibawa kesova dan ditindih
sambil SAksi-1 mengatakan jangan om nanti Saya teriak mendengar
perkataan om tersebut menjawab iya mba Saya keluar.
14. Bahwa benar setelah mengetahui masalah tersebut kemudian
Saksi-3 memberitahukannya kepada suaminya Sertu Rahmat
Siswantoro (Saksi-4) dan memanggil Sertu I Putu Dedy Sustrawan
(saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober, A.Md. Kep (saksi-7)
mendatangi rumah Saksi-1 untuk memastikan kejadian yang menimpa
Saksi-1.
15. Bahwa benar karena kejadian tersebut tidak ada saksi dan bukti
maka Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 merencanakan menjebak
Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara Saksi-1
mengirim sms kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi1 namun Terdakwa tidak bisa datang ke rumah Saksi-1 dengan alasan
Terdakwa sedang sakit.
16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi-1
yang isinya mengatakan bahwa “ Mba jangan bilang ke abang nanti
Reva dipecat dan mba dicerai abang “.
17. Bahwa benar pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015
sekira pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam
rangka melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi1 sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saksi-1 menjawab “ kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal “lalu setelah saksi melepas semua
perlengkapannya, Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba
ceritakan apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan
Saksi-1 menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan
syarat kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu ke rumah.
Karena saksi merasa curiga kemudian saksi mencoba merayu Saksi-1
/ dengan ……
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dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan.
18. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menceritakan pada hari Jumat
tanggal 2 Oktober 2015 kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dengan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1” Siapa
yang melakukanya” lalu Saksi-1 menjawab “makanya kakak panggil
teman-teman bintaranya dulu ke rumah baru adik beritahu, katanya
kakak janji/sumpah tidak akan emosi “setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
dengan mengatakan “oo..ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan “ Lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut
nama “om Reva, kak”.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan
mengambil sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk
mencari Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1
sambil merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu
masih kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan
parang tersebut kemudian mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada
di rumahnya.
20. Bahwa benar dengan kejadian ini Saksi-1 mengalami luka lecet
pada selaput daranya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor
353/10/013/Visum/I/2016 tangggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani
oleh dr.Anna Sofyana, M.Kes.Sp.OG Nip.198205072010012092, adalah
bukti surat dari Dokter yang menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami
luka lecet pada selaput daranya yang dilakukan oleh Terdakwa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur ketiga “ Memaksa seorang wanita” “ telah terpenuhi.
Unsur Keempat :” Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”
- Bahwa unsur bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara
seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukan kelamin pria ke
dalam kemaluan si waanita sedemikian rupa sehingga, secara normaliter
dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu. Jika kemaluan si pria
hanya menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dipandang sebagai
persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.
- Bahwa di dalam tindakan persetubuhan ini akan mengakibatkan
bahwa kemaluan si wanita merasa sakit dan menimbulkan luka akibat
persetubuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dari kelamin pria
terhadap kemaluan si manita tersebut.
- Bahwa di dalam unsur ini tidak dipersaratkan apakah air mani si pria
tumpah di dalam alat kelamin si wanita atau tidak.
- Bahwa yang dimaksud dengan di luar nikah adalah perbuatan
persetubuhan yang dilakukan si petindak seorang wanita itu korban tidak
/ atas ……
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atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagai ditentukan di dalam UU
No.1 tahun 1974.
- Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam pasal
1 UU no 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
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 hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Revi Ingrit
Sugesti pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
yang bernama Nazwa Asca Prima yang saat ini berada di Aceh untuk
menjalani pengobatan.
2.
Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Serka Jose Regulo Freitas
(saksi-2) Pada tanggal 3 Juli 2009 di Gereja katolik Bima dan sudah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3.
Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Saksi-1 mengirim
sms kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,0
(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan mertua saksi dan
Terdakwa menjanjikan akan memberikan pinjaman tersebut.
4.
Bahwa benar kemudian pada tangga 1 Oktober 2015 sekira pukul
20.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa kurang lebih sebanyak
Sembilan kali untuk menanyakan pinjaman uang yang dijanjikan
Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 00.30
Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan “ Ada apa Mba”
Lalu Saksi-1 menjawab “ Bagaimana Om ada uangnya” dan sekira pukul
02.00 Wita pada saat Saksi-1 sedang menonton tv sambil
membersihkan kulkas dan menerima sms dari Terdakwa isinya
Terdakwa sudah ada di belakang pintu rumah saksi-1.
5.
Bahwa benar setelah Saksi-1 membuka pintu belakang rumahnya
dan menerima uang yang dijanjikan Terdakwa kemudian Terdakwa
meminta dibuatkan teh hangat, pada saat Saksi-1 di dapur kemudian
Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah membuatkan teh
Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa berada di dalam rumah namun
ketika Saksi-1 hendak ke dapur Terdakwa menarik Saksi-1 dan pada
saat Saksi-1 mengatakan Om, tiba-tiba Terdakwa mendekap mulut
Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kirinya sambil memeluk badan
Saksi-1 dari belakang dan menarik Saksi-1 ke ruang tamu sambil
menidurkannya di sofa, sambil mengatakan “ Mba diam aja daripada
Reva kasarin mba karena Reva sudah dua bulan “.
6.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk berontak dengan
cara menendang dan memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan
“Mba diam saja daripada Reva kasarin Mba ikutin saja apa yang Reva
inginkan” namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga Saksi-1
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tidak bisa berbuat apa-apa hingga lemas sambil menangis dan
Terdakwa memaksa menidurkan Saksi-1 di sofa dan melepas pakaian
tidur Saksi-1 dengan cara melepas celana panjang kain dan celana
dalam Saks-1i dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tetap
mendekap mulut saksi-1.
7.
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek
jeansnya yang berwarna hitam dan celana dalamnya yang dikenakannya
sehingga menyisakan baju kaos yang dipakai sendiri oleh Terdakwa.
8.
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dariatas dan
memasukan penisnya dengan tangan kanan kedalam vagina Saksi-1
sambil mengatakan “udah mba diam saja apa yang diinginkan”.
Kemudian setelah diatas Terdakwa melepaskan penisnya dan
mengganti posisi dengan kaki kiri Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kanan Terdakwa dan kaki kanan Saksi-1 diangkat diletakan di pundak
kiri Terdakwa sambil memasukan penisnya diarahkan ke lubang vagina
Saksi-1 dari belakang dengan tangan kanan dan digoyangkan berulangulang kali selama kurang lebih lima menit.
9.
Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di
dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam
vagina Saksi-1 yang pada saat yang bersamaan anak perempuan Saksi1 menangis didalam kamar tidur dan Terdakwa mengatakan kepada
Saksi-1 “ Mba jangan kasih tau siapa-siapa kalau kita ini sudah
selingkuh Reva gak janji kalau mba kasih tau keselamatan mba dengan
anak-anak Reva gak jamin keselamatanya” Sambil Terdakwa
menggunakan pakaianya setelah itu ke luar melalui pintu belakang.
10. Bahwa benar sewaktu Saksi-3 mengantarkan mangkok kerumah
Saksi-1 dan Saksi-1 bercerita bahwa sudah dua malam ada yang sms
dan datang kerumah minta bukakan pintu belakang tapi tidak ditanggapi,
setelah malam yang ketiga kalinya Saksi-1 bukakan pintu belakang
setelah dibuka tidak ada orang namun akan saat akan ditutup pintu
belakang ditarik ternyata om langsung membekap mulut Saksi-1 dan
memeluknya sambil menciumnya hingga dibawa kesova dan ditindih
sambil SAksi-1 mengatakan jangan om nanti Saya teriak mendengar
perkataan om tersebut menjawab iya mba Saya keluar.
11. Bahwa benar setelah mengetahui masalah tersebut kemudian
Saksi-3 memberitahukannya kepada suaminya Sertu Rahmat
Siswantoro (Saksi-4) dan memanggil Sertu I Putu Dedy Sustrawan
(saksi-5) dan Sertu I Wayan Sutrioktober, A.Md. Kep (saksi-7)
mendatangi rumah Saksi-1 untuk memastikan kejadian yang menimpa
Saksi-1.
12. Bahwa benar karena kejadian tersebut tidak ada saksi dan bukti
maka Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 merencanakan menjebak
Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara Saksi-1
mengirim sms kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi1 namun Terdakwa tidak bisa datang ke rumah Saksi-1 dengan alasan
Terdakwa sedang sakit.
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13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi-1
yang isinya mengatakan bahwa “ Mba jangan bilang ke abang nanti
Reva dipecat dan mba dicerai abang “.
14. Bahwa benar pada hari minggu malam tanggal 4 Oktober 2015
sekira pukul 23.00 Wita setelah Saksi-2 kembali dari Mataram dalam
rangka melaksanakan seleksi Ton Tangkas 2015 Saksi-2 melihat Saksi1 sedang duduk sendirian di kursi halaman rumah sambil
menunduk/murung dan menangis setelah Saksi-2 masuk ke dalam
rumah dinas Saksi-1 langsung memeluk Saksi-2 erat-erat dari belakang
sehingga Saksi-2 mengatakan “apa-apaan ini, saya masih pakai ransel
mau lepas dulu, ada apa dengan adik” dan Saksi-1 menjawab “ kakakkakak” sambil menangis selanjutnya Saksi-2 kembali bertanya kepada
Saksi-1 “ada apa dengan adik, ada tetangga yang berkelahi sama adik
atau ada keluarga yang meninggal “lalu setelah saksi melepas semua
perlengkapannya, Saksi-2 menanyakan lagi kepada Saksi-1 “coba
ceritakan apa yang terjadi pada adik sehingga menangis terus” dan
Saksi-1 menjawab “saya mau menceritakan pada kakak tapi dengan
syarat kakak harus panggil teman-teman bintaranya dulu ke rumah.
Karena saksi merasa curiga kemudian saksi mencoba merayu Saksi-1
dengan mengatakan “kakak tidak perlu panggil teman-teman yang
bintara, ceritakan saja pada kakak yang sebenarnya, kakak
berjanji/bersumpah tidak akan marah/emosi pada adik silahkan
ceritakan.
15. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menceritakan pada hari Jumat
tanggal 2 Oktober 2015 kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah diperkosa
sehingga Saksi-2 langsung kaget dan marah dengan mengatakan “siapa
yang melakukan perkosaan kepada adik” namun Saksi-1 tidak mau
memberi tahu namanya sehingga Saksi-2 membentak Saksi-1” Siapa
yang melakukanya” lalu Saksi-1 menjawab “makanya kakak panggil
teman-teman bintaranya dulu ke rumah baru adik beritahu, katanya
kakak janji/sumpah tidak akan emosi “setelah itu Saksi-2 merayu Saksi-1
dengan mengatakan “oo..ya saya lupa tidak akan emosi, silahkan adik
sekarang ceritakan siapa yang melakukan perkosaan “ Lalu Saksi-1
memberanikan diri mengatakan sambil menangis dengan menyebut
nama “om Reva, kak”.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-2 langsung naik pitam dan
mengambil sebuah parang di dalam kamar dengan maksud untuk
mencari Terdakwa namun tindakan tersebut dihalangi oleh Saksi-1
sambil merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “kak, ingat anak-anakmu
masih kecil jangan berbuat nekad, setelah itu Saksi-2 menyimpan
parang tersebut kemudian mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada
di rumahnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur keempat “ Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan “
telah terpenuhi.
Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana :
/ Barangsiapa ……
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“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285
KUHP.
Menimbang

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.
:

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.
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 mengenai layak tidaknya Terdakwa berada dalam dinas
militer, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan
yang hidup dalam masyarakat.
Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Isteri teman sendiri di dalam asrama , merupakan perbuatan
yang sungguh sangat keji dimana seharusnya Terdakwa wajib
melindungi dan mengayomi serta membantu pada saat suaminya
sedang dinas luar , sebagaimana seorang prajurit mempunyai jiwa
korsa yang kuat melekat pada diri Terdakwa , akan tetapi malah
sebaliknya dirusak oleh Terdakwa.
Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD, dalam segala
tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan
mengangkat citra Kesatuan, akan tetapi sebaliknya Terdakwa dengan
sengaja melakukan perbuatan asusila terhadap isteri teman sendiri yang
sedang kesepian, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu
menjaga citra Kesatuan.

Menimbang

:

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan
dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di
/ lingkungan ….
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lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak
layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap
dipertahankan dalam dinas keprajuritan dikhawatirkan akan
mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib
kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan
TNI.
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 halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
Terdakwa menyesali perbuatan.

Hal-hal yang memberatkan :
-

Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam asrama Yonif 742/SWY.

-

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 institusi TNI
khususnya Satuan Yonif 742/SWY dimata masyarakat.

-

Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan tuntutan dan putusan.

Menimbang

:

Bahwa pada saat ini Terdakwa belum ditemukan
berpendapat bahwa bila Terdakwa diketemukan agar ditahan.

Majelis

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa foto :
Surat :
1 (satu) Lembar foto celana dalam warna krem dan pakaian
tidur celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani.
- 1 (satu) lembar foto copy akte Perkawinan Nomor :
/ 5272CKP ……….
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5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 atas nama
Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat kawin dari Keuskupan Denpasar
Nomor 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Sdr. Joze Regulo
Freitas dengan Beatriks Mike Andriyani Gerans.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat izin Nikah tanggal 17 Juli 2009
atas nama Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani
Gerans.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri Prajurit atas
nama Mike Andriyani Gerans Nomor : KPI/314/X/2012 tanggal 15
Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas nama
Mike Andriyani Gerans Nomor Reg PD IX/162/LV/2/192/2011.
- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 353/10/013/Visum/I/2016
tangggal 28 Januari 2016.
Bahwa oleh karena barang bukti surat 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.
Barang :
-1 (satu) buah celana dalam warna krem dan pakaian tidur celana
panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani.
-1 (satu) stel pakaian tidur celana panjang warna pink bercorak milik
Sdri. Mike Andriyani Gerans.
Bahwa oleh karena barang bukti barang tersebut ada hubungan
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim
berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut keberadaannya
disita dari Saksi-1, dan Saksi-1 masih memerlukannya maka Majelis
Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1
( Sdri. Mike Adriyani Gerans).
Mengingat

:

Pasal 285 KUHP jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo
Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Reva Fardiansyah,
Sertu NRP.21080778560686, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“Pemerkosaan“
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
/ Pidana …….
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-

Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3.

Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa foto:
Surat :
1 (satu) Lembar foto celana dalam warna krem dan
pakaian tidur celana panjang warna pink bercorak milik sdri.
Mike Andriyani.
- 1 (satu) lembar foto copy akte Perkawinan Nomor
5272CPK0313300900741 tanggal 3 Desember 2009 atas
nama Joze Regulo Freitas dengan Mike Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat kawin dari Keuskupan
Denpasar Nomor 594/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama
Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Beatriks Mike Andriyani
Gerans.
1 (satu) lembar foto copy Surat izin Nikah tanggal 17 Juli
2009 atas nama Sdr. Joze Regulo Freitas dengan Mike
Andriyani Gerans.
1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri Prajurit
atas nama Mike Andriyani Gerans Nomor : KPI/314/X/2012
tanggal 15 Oktober 2015.
1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit atas
nama
Mike
Andriyani
Gerans
Nomor
Reg
PD
IX/162/LV/2/192/2011.
1
(satu)
Visum
Et
Repertum
Nomor
353/10/013/Visum/I/2016 tangggal 28 Januari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang :
1 (satu) buah celana dalam warna krem dan pakaian tidur
celana panjang warna pink bercorak milik sdri. Mike Andriyani.
1 (satu) stel pakaian tidur celana panjang warna pink
bercorak milik Sdri. Mike Andriyani Gerans.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri Mike Andryani
Gerans.

4.
Membebankan biaya perkara
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5.

kepada

Terdakwa

sebesar

Memerintahkan Terdakwa ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 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. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masingmasing 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 ACHMAD FARID, S.H. KAPTEN CHK
NRP 11080134570185, Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP
541692 serta dihadapan umum dan
tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 581744

BAGUS PARTHA WIJAYA, SH. MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

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

