PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 03-K / PM.III-14 / AD / I / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mas’ud.
Serda/31980345670177.
Ba Kodim 1601/Sumba Timur.
Kodim 1601/Sumba Timur NTT.
Lombok Timur, 1 Januari 1977.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kodim 1601/Sumba Timur NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas.
Membaca
Memperhatikan:

:

Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-07/A07/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WSA selaku
Papera Nomor : Kep / 28 / XII / 2015 tanggal 15 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 02 / I / 2016
tanggal 12 Januari 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim/03/PM.III-14/AD/I/2016 tanggal 15 Januari
2016.
b.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Perubahan Penunjukan
Hakim Nomor : Tapkim/30/PM.III-14/AD/III/2016 tanggal 1
Maret 2016.
c.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/
/03/PM.III-14/AD/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi.
5.
Mendengar :

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 / I
/ 2016 tanggal 12 Januari 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan.
/ Memperhatikan…..
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Memperhatikan : 1.
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:
c.

Pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
-

-

-

-

1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor :
SIK/48/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
1(satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah
Nomor : 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri
An. Sdri Apriana Manafe.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Apriana
Manafe tanggal 23 Desember 2014.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Ni Luh Putu
Yuli Widyawati tanggal 25 Desember 2014.
1(satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara
Serda Mas’ud dengan Ipda I Wayan Niarsa, SH
tanggal 7 Januari 2015.
1(satu) lembar copy Surat Keterangan Lahir dari
RSU Bunda Jl. Rajawali No. 36 Negara Bali Nomor
: 002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015.
1(satu) lembar kwitansi kesanggupan Serda Mas’ud
membayar uang kuliah sebesar Rp.5.753.000,(Lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
dari Sdri Apriana Manafe yang diterima oleh Ni Luh
Putu Yuli Widyawati tanggal 2 Februari 2015.
1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran
Mahasiswa dari Bank BNI Cabang Renon
Denpasar tanggal 4 Februari 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2.
Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis
pada yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Unsur Kesatu “ Barang Siapa”.
Untuk unsur kesatu kami sependapat dengan pembuktian
unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer melalui
/ tuntutan….
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tuntutannya dan kami tidak perlu lagi untuk membuktikannya.
Namun demikian unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus
didukung oleh unsur-unsur yang lain.
Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
Terhadap unsur kedua ini kami Penasihat Hukum dari
Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur
yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dan
kami akan membuktikan sendiri mengenai unsur kedua ini.
Yang dimaksud “dengan sengaja dan terbuka” dalam
unsur kedua ini yang diterapkan dalam tuntutan Oditur terhadap
Terdakwa adalah menyatakan seolah-olah Terdakwa telah
benar melakukan tindak asusila di tempat umum atau terbuka
atau di suatu tempat di mana apabila ada orang yang melihat
perbuatan Terdakwa akan merasa malu, merasa jijik atau
merangsang nafsu birahinya. Dalam hal ini akan kami ulas
sebagai berikut :
1.
Oditur dalam pembuktian unsur kedua ini telah mengambil
keterangan dari para Saksi, sebagaimana tertuang dalam
tuntutannya di halaman 20 nomor 4 dan berkesimpulan
sebagaimana tertuang di halaman 21 nomor 5.
Dalam
halaman tersebut dituangkan keterangan yang pada intinya
bahwa :
a. Pada tanggal 25 desember 2015 pukul 08.00 Wita
Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Barak putri Cut Nyak
Dien Asrama Akper IX/Udayana untuk mengambil carger.
Kemudian di dalam asrama tersebut Terdakwa memeluk
perut Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1.
b. Pada bulan Januari 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa
pernah memeluk tubuh Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
sehingga Saksi-1 terdorong dan merebah kemudian
Terdakwa menindih Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
yang dilakukan di jalan setapak kawasan Hutan Mangrove
Pesanggaran Denpasar.
c. Pada bulan April 2014 Terdakwa mengajak Saksi-1
menginap di Hotel Satria yang beralamat di Jl. Pidada
Ubung Kota Denpasar kamar No.2 dan di dalam kamar
tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2 kali dalam satu
malam.
2.
Bahwa terhadap keterangan yang di buat Oditur dalam
menerapkan dan membuktikan unsur kedua tersebut bagi
kami jelas-jelas dipaksakan dan jelas-jelas tidak terbukti karena
tidak memuat fakta-fakta terungkap di persidangan. Di dalam
persidangan terungkap dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 di
bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang saling
berkaitan sebagai berikut :
/a. Memang…..
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a.
Memang benar bahwa pada tanggal 25 Desember
2015 pukul 08.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 ke
Barak putri Cut Nyak Dien Asrama Akper IX/Udayana
untuk mengambil charger. Namun Terdakwa tidak ikut
masuk ke dalam dan hanya menunggu di luar. Setelah
selesai Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke asrama masingmasing.
b.
Memang benar bahwa pada bulan januari 2014 pukul
10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 pernah jalan-jalan
di kawasan hutang mangrove Pesanggaran Denpasar.
Tetapi Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa tidak
pernah memeluk tubuh Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
sehingga Saksi-1 terdorong dan merebah kemudian
Terdakwa menindih Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1.
Begitu juga keterangan dari Terdakwa.
c.
Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1
melakukan hubungan layaknya suami isteri di hotel
yang etrletak di JL. Pidada Ubung, Denpasar pada
April 2014 sebanyak 2 kali dalam satu malam,
perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

telah
satria
bulan
tetapi

d.
Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan bahwa
dalam melakukan hubungan layaknya suami isteri yang
dilakukan di dalam kamar no.2 di Hotel Satria kondisi pintu
dalam keadaan terkunci dan gorden dalam keadaan
tertutup rapat sehingga apabila ada orang yang melintas
dan melihat ke dalam kamar tidak dapat melihat
perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1.
e.
Bahwa benar Saksi-6 menerangkan kondisi dalam
kamar apabila di kunci dari dalam dan gorden di tutup,
apabila ada orang yang melintas di depan kamar dan
melihat ke dalam kamar No.2 yang digunakan Terdakwa
dan Saksi-1 dalam melakukan hubungan layaknya suami
isteri tidak akan bisa melihat kondisi dalam kamar
tersebut.
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur kedua “Dengan
sengaja dan terbuka “ tindak pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa secara nyata karena :
1.
Bahwa Oditur dalam pembuktikan unsur kedua ini
hanya mengambil keterangan dari Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan (Nasporing) yang diambil dari
Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015.
Bukan mengambil keterangan Saksi-1 di bawah sumpah
yang hadir di persidangan. Di dalam pasal 173 Ayat (1)
UU Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa
keterangan Saksi yang digunakan sebagai alat bukti
adalah keterangan yang dinyatakan Saksi hadir di sidang
Pengadilan bukan mengambil keterangan dari Berita
Acara Pemeriksaan.
/2. Bahwa……
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2.
Bahwa keterangan para Saksi (Saksi-2 s/d Saksi-6)
yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian
satu sama lain yang mendukung pembuktian unsur kedua.
Para Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi-1 dan
Terdakwa bahwa Saksi-1 telah hamil karena telah
melakukan hubungan badan layaknya saumi isteri dengan
Terdakwa di Hotel Satria yang terletak di Jl. Pidada
Ubung, Denpasar. Tidak ada satupun para Saksi di
bawah sumpah di depan persidangan yang memberikan
keterangan bahwa para Saksi pernah melihat sendiri,
mendengar sendiri dan mengalami sendiri bahwa
Terdakwa pernah memeluk dan mencium bibir Saksi-1 di
Barak Akper Cut Nyak Dien saat mengambil carger dan
juga Terdakwa pernah memeluk dan menindih serta
mencium Saksi-1 di kawasan hutan Mangrove,
Pesanggaran Denpasar. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 28
UU No.31 Tahun 1997 . Keterangan Saksi yang
dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara
pidana yaitu berupa keterangan dari Saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan
dari pengetahuannya itu.
3.
Perbuatan hubungan layaknya suami isteri yang
dilakukan di dalam kamar No.2 di Hotel Satria yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kondisi pintu dalam
keadaan terkunci dan korden dalam keadaan tertutup
sehingga apabila ada orang yang melintas dan melihat ke
dalam kamar tidak dapat melihat perbuatan yang
dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat memenuhi
unsur kedua “yaitu dengan sengaja dan terbuka”.
Dengan demikian kami berpendapat mengenai unsur
kedua “Dengan sengaja dan terbuka” tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan, untuk itu mohon Terdakwa
dibebaskan dari tuntutan karena unsur kedua tidak
terbukti.
Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”,
Terhadap unsur ketiga ini kami Penasihat Hukum dari
Terdakwa juga tidak sependapat dengan pembuktian unsurunsur yang disampaikan oleh Oditur Militer melalui tuntutannya
dan kami akan membuktikan sendiri mengenai unsur ketiga ini.
Bahwa yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah
kesopanan, sopan santun dan keadaban.
Bahwa “Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah
perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan
santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus)
berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu
lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan
malu, pearsaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain
(misalnya, meraba buah dada seorang perempuan, meraba
/ kemaluan……
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kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat
kemaluan wanita atau pria).
Bahwa dengan demikian yang di maksud dengan
“Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar
perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang
lain.
Menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya “Tindak
Pidana di KUHP berikut uraianya” menjelaskan yang di
maksud melanggar kesopanan di bidang kesusilaan adalah
suatu tindakan yang melanggar kesopanan yang berhubungan
dengan kelamin dan atau bagian perasaan malu, perasaan jijik
atau terangsangnya nafsu birahinya dari orang lain.
Dalam pembuktian unsur ketiga yang di susun oleh Oditur,
hampir sama dalam penyusunan pembuktian unsur kedua.
Oditur dalam pembuktian unsur ketiga ini menjelaskan telah
mengambil keterangan dari para Saksi, sebagaimana tertuang
dalam tuntutannya di halaman 20 nomor 4 dan berkesimpulan
sebagaimana tertuang di halaman 21 Nomor 5.
Dalam
halaman tersebut dituangkan keterangan yang pada intinya
bahwa :
a.
Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 08.00
Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 ke barak putri Cut
Nyak Dien Asrama Akper IX/Udayana untuk mengambil
carger. Kemudian di dalam asrama tersebut Terdakwa
memeluk perut Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1.
b.
Pada bulan Januari 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa
pernah memeluk tubuh Saksi-1 dan mencium bibir
Saksi-1 sehingga terdorong dan merebah kemudian
Terdakwa menindih Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
yang dilakukan di jalan setapak kawasan hutan Mangrove
Pesanggaran Denpasar.
c.
Pada bulan April 2014 Terdakwa mengajak Saski-1
menginap di Hotel Satria yang beralamat di Jl. Pidada
Ubung Kota Denpasar kamar No.2 dan di dalam kamar
tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami
isteri dengan Saksi-1 sebanyak 2 kali dalam satu malam.
Bahwa terhadap penyusunan pembuktian unsur ketiga
yang dibuat Oditur jelas dipaksakan dan tidak terbukti karena
tidak memuat fakta-fakta terungkap dengan sebenarnya sesuai
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang
dibacakan di persidangan. Di dalam persidangan tidak
terungkap sama sekali keterangan dari Para Saksi yang hadir
dan yang dibacakan yang memberikan keterangan sebagai
berikut :
a.
Tidak ada satupun Para Saksi di bawah sumpah di
dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa
pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 08.00 Wita
/ Terdakwa….
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Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Barak putri Cut Nyak
Dien Asrama Akper IX/Udayana untuk mengambil carger.
Kemudian di dalam asrama tersebut Terdakwa memeluk
perut Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1. Terungkap di
persidangan, keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di
bawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa benar
terdakwa pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 08.00
Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Barak Putri Cut
Nyak Dien Asrama Akper IX/Udayana untuk mengambil
carger. Namun Terdakwa hanya mengantar sampai di
depan pintu tidak ikut masuk ke dalam.
Kemudian
setelah selesai mengambil carger, Saksi-1 dan Terdakwa
pulang ke Asramanya masing-masing.
b.
Tidak ada satupun Para Saksi di bawah sumpah di
dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa
pada bulan Januari 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa
pernah memeluk tubuh Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
sehingga Saksi-1 terdorong dan merebah kemudian
Terdakwa menindih Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1
yang dilakukan di jalan setapak kawasan hutan Mangrove
Pesanggaran Denpasar. Memang benar menurut
keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2014 pukul 10.00
Wita Terdakwa bersama Saksi-1 pernah jalan-jalan di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar,
namun setibanya di tempat itu mereka hanya dudukduduk dan hanya mengobrol, setelah itu mereka pulang.
c.
Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri di Hotel Satria
yang terletak di Jl. Pidada Ubung, Denpasar pada bulan
April2014 sebanyak 2 kali dalam satu malam, tetapi
perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, dan
perbuatan itu dilakukan dalam kondisi pintu dalam
keadaan terkunci dan gorden dalam keadaan tertutup
sehingga apabila ada orang yang melintas dan melihat ke
dalam kamar orang tersebut tidak dapat melihat perbuatan
yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1.
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur ketiga
“melanggara kesusilaan” tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa secara nyata karena :
a.
Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ketiga ini
hanya mengambil keterangan dari Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan (Nasporing) yang diambil dari
Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015.
Bukan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Para Saksi
lainnya di bawah sumpah yang hadir di persidangan. Di
dalam pasal 173 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997
menjelaskan bahwa keterangan Saksi yang digunakan
sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan
Saksi hadir di sidang Pengadilan bukan mengambil
keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan.
/b. Bahwa..
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b.
Bahwa keterangan Para Saksi (Saksi-2 s/d Saksi-6)
yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian
satu sama lain yang mendukung pembuktian unsur ketiga.
Para Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi-1 dan
Terdakwa bahwa Saksi-1 telah hamil karena telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan
Terdakwa di Hotel Satria yang terletak di Jl Pidada Ubung,
Denpasar. Tidak ada satupun para Saksi pernah melihat
sendiri mendengar sendiri dan mengalami sendiri bahwa
Terdakwa pernah memeluk dan mencium bibir Saksi-1 di
Barak Akper Cut Nyak Dien saat mengambil carger dan
juga Terdakwa pernah memeluk dan menindih serta
mencium
Saksi-1 di kawasan Hutan Mangrove,
Pesanggaran Denpasar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 28
UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara
pidana yaitu berupa keterangan dari Saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri , ia melihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan
dari pengetahuannya itu.
c.
Perbuatan hubungan layaknya suami isteri yang
dilakukan di dalam kamar No.2 di Hotel satria yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kondisi pintu dalam
keadaan terkunci dan gorden dalam keadaan tertutup
sehingga apabila ada orang yang melintas dan melihat ke
dalam kamar, tidak dapat melihat perbuatan yang
dilakukan Terdakwa dan Saksi-1. Sehingga orang yang
melihat tersebut tidak ada perasaan malu, perasaan jijik
atau terangsangnya nafsu birahi karena perbuatan
Terdakwa dan Saksi-1.
d.
Sekali lagi kami perlu menegaskan, bahwa yang
dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah
perbuatan yang melanggar perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu birahi orang lain, sehingga
dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau
terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya.
Bahwa di dalam perkara ini kami tim Penasihat
Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak
sependapat dengan pembuktian unsur ke-3 “Melanggar
kesusilaan” yang telah diuraikan oleh Oditur Militer III-14
Denpasar, adapun alasan yang kami ajukan adalah
tentang si pelapor dalam hal kasus ini adalah Kaurpam
Kesdam
IX/Udayana, dimana si pelapor yang juga
sebagai Saksi-3 bukanlah orang yang melihat sendiri
kejadian tersebut, sehingga perasaan malu, perasaan jijik
atau terangsangnya nafsu birahinya tidak terpenuhi.
Dengan demikian Saksi-3 tidak memenuhi syarat untuk
dijadikan Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1(satu)
angka 27 UU 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer “saksi
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia
/ lihat……
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lihat sendiri dan ia alami sendiri” sehingga keterangan
Saksi-3 tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1 (satu) angka 28
UU 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer “Keterangan
Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,
dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”. Demikian juga halnya Saksi-3
sebagai Pelapor tidaklah Sah sebagaimana yang telah
diatur dalam pasal 100 ayat 1 (satu) UU 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer. “Setiap orang yang menjadi
korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau
melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada
penyidik baik lisan maupun tertulis.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur ke3 “Melanggar kesusilaan” haruslah
dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya
Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer
III-14 Denpasar.
Hakim Ketua, dan para Hakim anggota serta Oditur Militer
yang kami hormati.
Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas yang telah
kami buktikan bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja dan
terbuka” dan unsur ke-3 “Melanggar kesusilaan” secara
tegas kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Dengan demikian kami mohon kepada
Hakim Ketua dalam mengambil keputusan untuk
menyatakan “DAKWAAN BEBAS DEMI HUKUM”.
Hakim Ketua, para Hakim Anggota serta Oditur Militer
yang kami hormati.
Sebelum Majelis Hakim mengambil musyawarah dalam
putusannya, perlu kami menyampaikan pendapat agar
perkara Terdakwa diadili melalui proses peradilan yang
bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara
yang pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang arif,
bijaksana, jujur dan adil serta berdasarkan hati nurani
untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dapat
dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat
kelak.
Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada
Majelis Hakim Militer antara lain sebagai berikut :
1.
Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
yaitu anak 4 (empat) yang masih kecil-kecil sehingga
dalam rumah tangga keberadaan Terdakwa sangatsangat dibutuhkan demi mendidik anak-anaknya.
/ 2. Bahwa…..
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2.
Bahwa dalam perkara susila ini Terdakwa pernah
dijatuhi Hukuman Displin berupa penahanan berat selama
21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 5 s/d 25
Desember 2014 (Kep Kumplin terlampir).
3.
Selain memberi bantuan uang kuliah sebesar
Rp.5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
rupiah) yang dilekatkan dalam berkas perkara sebagai
barang bukti, Terdakwa juga pernah memberi bantuan
untuk mendukung uang kuliah lainnya sebesar
Rp.6.675.000,- (Enam juta enam ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah). (Bukti terlampir)
4.
Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan
tugas
operasi Militer di Timor-Timur dan mendapatkan tanda
jasa Satya Lencana dan pernah melaksanakan Operasi
Pemulihan Keamanan di Ambon dan mendapatkan tanda
jasa Darma Nusa.
5.
Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun
tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan,
menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya
persidangan.
6.

Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim yang terhormat, serta Oditur Militer yang kami
hormati.
Demikian Nota pembelaan ini kami sampaikan dan
dengan penuh harapan kiranya dapat menjadikan sebagai
bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara
ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam,
karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tak luput
dari kekhilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu
perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
3. Replik dari Oditur Militer yang dibacakan didepan persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :
1)
Bahwa Oditur dalam pembuktikan unsur ke-2 dan unsur
ke-3 hanya mengambil dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan
Tambahan (Nasporing) yang diambil dari keterangan Saksi-1.
2)
Bahwa keterangan para Saksi (Saksi-2 s/d Saksi-6) yang
diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian satu sama lain.
3)
Perbuatan hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan di
dalam kamar No.2 di Hotel Satria Ubung Denpasar yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi-1 kondisi pintu dalam keadaan terkunci
dan gorden dalam keadaan tertutup.

/ Kami…….
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Kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan
Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan akan
memberikan tanggapan sebagai berikut :
1)
Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3
tidak hanya mendasari keterangan Saksi-1 dari Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan (Nasporing) yang dilakukan oleh Oditur
selaku Penyidik tetapi juga mendasari keterangan Saksi-1 dan
Saksi-saksi lain serta keterangan Terdakwa yang pernah di
periksa pada tingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Semua
keterangan baik dari Berita Acara Tambahan (Nasporing) Oditur
Militer dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer telah
diungkapkan dan di kroscek
kembali oleh Oditur dalam
persidangan.
2)
Bahwa hasil pemeriksaan tambahan (Nasporing) yang
dilakukan oleh Oditur Militer kepada Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah
memberikan keterangan di hadapan Oditur Militer, baik sebelum
maupun sesudah pemeriksaan tambahan dilakukan tidak ada
tekanan dan tidak ada paksaan serta tidak dipengaruhi oleh Oditur
maupun pihak manapun terhadap Saksi-1 ketika memberikan
keterangan. Setelah pemeriksaan selesai Saksi-1 pun di suruh
membaca kembali keterangan yang telah dia terangkan kepada
Oditur yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Sebagai bukti bahwa Saksi-1 telah membaca dan menyetujui serta
membenarkan keterangan yang telah dia terangkan selanjutnya
Saksi-1 pun telah membubuhkan paraf pada setiap halaman hasil
pemeriksaan dan menandatangani pada halaman terakhir hasil
pemeriksaan.Kemudian sebagai pertanggunjawaban/konsekuensi
secara hukum atas keterangan yang telah Saksi-1 terangkan
tersebut Saksi-1 juga telah disumpah menurut
agamanya
sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
3.
Bahwa prosedur dan mekanisme pemeriksaan tambahan
yang dilakukan oleh Oditur Militer adalah sah menurut Hukum
acara sehingga tidak ada alasan yang dapat di terima apabila
Saksi-1 mengatakan diarahkan oleh Oditur dalam memberikan
kesaksian dan hal itu pun baru diungkapkan oleh Saksi-1 pada
saat di persidangan hal itu sangatlah mengada-ada dan tidak ada
alasan untuk dapat diterima. Menurut pandangan Oditur hal itu
dilakukan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 merasa ketakutan akan
dilaporkan oleh pihak lain karena Saksi-1 dalam perkara Terdakwa
juga sebagai pelaku serta/pelaku bersama sehingga berusaha
meringankan Terdakwa. Saksi-1 dalam perkara Terdakwa adalah
sebagai Saksi Mahkota yang tidak lain juga pelaku tindak pidana
apabila Saksi-1 dilaporkan.
Terlepas dari hal itu bahwa
pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Oditur adalah sah
secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses
verbal Pro Yustisia dalam rangka penegakan hukum untuk
mengungkap dan memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi
meskipun bukti-bukti yang ada sebelumnya sebenarnya telah
cukup tetapi dengan dilakukannya pemeriksaan tambahan
(Nasporing) oleh Oditur semakin menjadikan terangnya peristiwa
tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa.
/4. Bahwa…..
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4.
Bahwa dalam perkara ini terlepas Terdakwa tidak mengakui
atas perbuatan asusila yang terjadi itu merupakan hak ingkar
Terdakwa yang diatur dalam Undang-undang tetapi hal itu akan
menjadi penilaian bagi Oditur Militer maupun Majelis Hakim
apakah keterangan Terdakwa tersebut benar atau dusta. Namun
dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang
telah mengaku memang benar Terdakwa ada pada waktu itu dan
ada di tempat itu bersama-sama Saksi-1 hal itu merupakan bukti
petunjuk yang kuat yang tidak terbantahkan bahwa pada waktu
yang sama dan di tempat yang sama Terdakwa berada bersama
Saksi-1 dan hal itu telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1
yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sekira pukul
10.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan
beboncengan sepeda motor menuju ke arah Bay Pass
Ngurah Rai Denpasar tepatnya ke kawasan Hutan Mangrove
Pesanggaran Denpasar. Selama dalam perjalanan
mengendarai sepeda motor menuju ke kawasan Hutan
Mangrove Pesanggaran Denpasar Saksi-1 duduk di
belakang memeluk Terdakwa dengan melingkarkan dua
lengan tangan Saksi-1 pada pinggang Terdakwa dan dua
telapak tangan Saksi-1 berada pada perut Terdakwa
sehingga pada saat Saksi-1 memeluk Terdakwa tersebut
tubuh bagian depan Saksi-1 menempel di badan bagian
belakang Terdakwa. Setelah sampai di kawasan Hutan
Mangrove Pesanggaran Denpasar Selatan Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan Mangrove
lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak
sambil ngobrol, beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk
Saksi-1 dengan menggunakan dua tangan Terdakwa sambil
mencium bibir Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mengelak
tetapi Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-1
sehingga Saksi-1 terdorong hingga badan Saksi-1 rebah ke
jalan setapak kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1
dan mencium bibir Saksi-1, dan Saksi-1 ikut membalas
ciuman Terdakwa tersebut, kemudian karena merasa takut
dilihat oleh orang lain Saksi-1 meminta Terdakwa untuk
berhenti menciumi Saksi-1. Pada saat Terdakwa dan Saksi1 mengunjungi kawasan Hutan Mangrove terdapat banyak
orang yang berkunjung di kawasan tersebut, ada yang
membawa keluarga dan ada juga pasangan muda-mudi
karena memang Hutan Mangrove tersebut merupakan
tempat rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan
Saski-1 dapat dilihat oleh orang lain.
b. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul
16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai
Sanur Kota Denpasar dengan berboncengan sepeda motor.
Selama dalam perjalanan mengendarai sepeda motor
menuju ke pantai Saksi-1 duduk di belakang memeluk
Terdakwa dengan melingkarkan dua lengan tangan Saksi-1
pada pinggang Terdakwa dan dua telapak tangan Saksi-1
berada pada perut Terdakwa sehingga pada saat Saksi-1
memeluk Terdakwa tersebut tubuh bagian depan Saksi-1
/ menempel……
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menempel di badan bagian belakang Terdakwa. Pada saat
tiba di pantai suasana pantai ramai Terdakwa dan Saksi-1
duduk berdampingan/berdekatan dan bermesraan sambil
berbincang-bincang/ngobrol di atas pasir lalu Terdakwa
memeluk Saksi-1 dengan cara Terdakwa melingkarkan
lengan tangan kiri Terdakwa di atas punggung Saksi-1 dan
Saksi-1 membalas dengan menyandarkan tubuh Saksi-1 ke
badan Terdakwa lalu Terdakwa merekatkan jari tangan
Terdakwa pada jari tangan Saksi-1 dan Saksi-1 membalas
sehingga jari-jari tangan Terdakwa dan Saksi-1 saling
berpegangan. Setelah lama berada di pantai lalu Terdakwa
dan Saksi-1 pulang ke Asrama Akper Kesdam IX/Udayana.
c. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00
Wita, Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke
Pantai Kuta dengan berboncengan sepeda motor. Selama
dalam perjalanan mengendarai sepeda motor menuju ke
pantai Saksi-1 duduk di belakang memeluk Terdakwa
dengan melingkarkan dua lengan tangan Saksi-1 pada
pinggang Terdakwa dan dua telapak tangan Saksi-1 berada
pada perut Terdakwa sehingga pada saat Saksi-1 memeluk
Terdakwa tersebut tubuh bagian depan Saksi-1 menempel
di bagian belakang Terdakwa. Setelah lama duduk ngobrol
di Pantai Kuta selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana, namun karena waktu sudah malam pintu
gerbang depan dan pintu belakang Asrama Putri Akper
Kesdam IX/Udayana, sudah ditutup dan di kunci. Kemudian
Terdakwa mengajak Saski-1 menginap di Hotel Satria di
Jalan Pidada Ubung Kota Denpasar dan pada sekira pukul
23.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 tiba di Hotel Satria
dan menginap di kamar hotel nomor 2. Setelah berada di
dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di atas
tempat tidur sambil menonton televisi lalu Terdakwa
mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1
dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa hingga sama-sama
terangsang lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan
pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa
menindih tubuh Saksi-1 dari atas dan memasukkan penisnya
ke kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 masih perawan
sehingga Terdakwa mengalami kesulitan
untuk
memasukkan penisnya, setelah beberapa saat akhirnya
penis Terdakwa berhasil masuk ke dalam vagina Saksi-1,
selanjutnya Terdakwa menggerakkan panisnya naik turun
selama 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama mencapai
orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam
kemaluan Saksi-1. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara
bergiliran membersihkan badan ke kamar mandi dan
mengenakan pakaian masing-masing yang dilanjutkan
dengan menonton TV di tempat tidur hingga Terdakwa dan
Saksi-1 ketiduran. Selanjutnya menjelang pagi hari sekira
pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saski-1 kembali melakukan
persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.
Kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saski-1
kembali ke Asrama Akper Kesdam IX/Udayana.
/d. Bahwa…
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d. Bahwa benar selain perbuatan-perbuatan tersebut
Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saski1 setiap ada kesempatan Terdakwa sering mengajak Saksi1 makan berdua keluar Akper Kesdam IX/Udayana dan
mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke tempat lain di seputaran
Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda
Supra X milik Terdakwa (sudah dijual oleh Terdakwa)
berboncengan yang dilakukan setidaknya 2(dua) kali dalam
satu minggu. Karena khawatir hubungan pacaran dengan
Saksi-1 diketahui oleh pembina atau mahasiswa Akper
Kesdam IX/Udayana lainnya Terdakwa setiap kali mengajak
Saksi-1 keluar jalan-jalan dilakukan dengan cara sembunyisembunyi Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan
menyuruh Saksi-1 keluar berjalan agak jauh dari Asrama
Putri. Kemudian ketika sudah yakin tidak ada yang melihat
selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1. Selanjutnya
Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai
sepeda motor. Pada saat di bonceng oleh Terdakwa pada
awal-awalnya Saksi-1 tidak berani memeluk pinggang/perut
Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memeluk
Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1
“Pacaran kok kayak tukang ojek”, kemudian Terdakwa
menarik tangan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk
memeluk Terdakwa lalu Saksi-1 melingkarkan dua lengan
tangan Saksi-1 pada pinggang Terdakwa dan kedua telapak
tangan Saksi-1 berada pada perut Terdakwa sehingga pada
saat Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang tersebut
tubuh bagian depan Saksi-1 menempel pada tubuh bagian
belakang Terdakwa.
5.
Bahwa perkara asusila merupakan perkara yang
menyangkut masalah moral dan merupakan aib keluarga, pelaku
dianggap sangat hina dan nista, oleh karena itu pelaku dalam
melakukan perbuatan tersebut melakukannya dengan cara-cara
sangat terselubung dan sembunyi-sembunyi supaya orang lain
tidak mengetahui sehingga
sulit untuk menuntut/meminta
pengakuan dari pelaku (Terdakwa) kecuali terhadap yang
tertangkap tangan atau telah ada akibat karena lahir anak mereka
baru berusaha untuk mengaku karena tidak ada pilihan lain. Bagi
pelaku asusila yang tidak tertangkap tangan pembuktiannya
diperlukan kecermatan dan ketelitian serta di perlukan keyakinan
dengan hati nurani yang bersih. Contoh perbuatan asusila
“Seorang laki-laki yang telah menikah bersama dengan seorang
perempuan yang bukan isterinya berada dalam satu kamar hotel
tertutup rapat dengan pintu kamar terkunci”. Berada di dalam
kamar hotel apa yang mereka lakukan tidak ada yang tahu, tetapi
mereka dianggap telah berbuat zina Yuriprudensi Mahkamah
Agung Putusan Nomor 5/1983.
Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka
pembuktian unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka” dan unsur
ke-3 “Melanggar kesusilaan” telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada
pada pokoknya isinya mengulang kembali apa yang telah dibacakan
/ oleh…..
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oleh Terdakwa dalam Pledoinya / Pembelaan didepan persidangan
yang pada intinya sebagai berikut :
1)
Oditur memberi tanggapan semua keterangan Saksi-Saksi
yang termuat dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang
diambil oleh Penyidik (POM) maupun pengambilan Berita Acara
Tambahan (Nasporing) terhadap Saksi-1 yang dilimpahkan oleh
Oditur ke Pengadilan Militer telah diungkap dengan cara di
kroscek kembali dalam persidangan.
Terhadap pendapat Oditur tersebut kami menanggapi sebagai
berikut :
a.
Memang benar bahwa dalam pemeriksaan Para Saksi
dan Terdakwa, Majelis Hakim, Oditur
dan PH dalam
memberikan
pertanyaan
berdasarkan
pada
hasil
pemeriksaan BAP dari Penyidik POM. Kemudian ditanyakan
ulang (croscek) kepada para Saksi dan Terdakwa apakah
keterangan yang diberikan dihadapan persidangan sama
dengan keterangan yang ada dalam berkas perkara yang
dilimpahkan penyidik POM. Dan terbukti keterangan Para
Saksi sesuai dengan BAP dari Penyidik POM dan tidak ada
yang dibantah Terdakwa.
b.
Menurut pendapat kami, keterangan yang diberikan
Para Saksi dibawah sumpah yang termuat dalam berkas
perkara yang dibuat Penyidik POM berguna bilamana Para
Saksi tidak bisa memberikan keterangan secara langsung
dipersidangan dengan alasan yang dibenarkan UndangUndang, sehingga keterangan Saksi yang dibacakan sama
nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang
diucapkan di depan persidangan sesuai dengan pasal 155
ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.
Namun apabila Para Saksi
dapat hadir di
persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah,
keterangan Para Saksi dihadapan persidangan itulah yang
digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana
tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) UU No.31. Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.
2.
Oditur berpendapat bahwa hasil pemeriksaan tambahan
(nasporing) yang dilakukan oleh Oditur terhadap Saksi-1 adalah
sudah sesuai prosedur dan mekanisme pemeriksaan serta sah
menurut hukum. Di depan persidangan Saksi-1 membantah hasil
pemeriksaan tambahan (Nasporing) yang dilakukan oleh Oditur,
sehingga Oditur berpendapat bahwa Saksi-1 merasa ketakutan
akan dilaporkan oleh pihak lain karena dalam perkara Terdakwa ,
Saksi-1 juga sebagai pelaku serta/pelaku bersama sehingga
memberikan keterangan meringankan Terdakwa. Saksi-1 juga
merupakan pelaku tindak pidana apabila dilaporkan. Selain itu
Oditur juga berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan
(Nasporing) yang telah dilakukan adalah sah secara hukum dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Terhadap pendapat
berikut :

Oditur tersebut kami menanggapi sebagai
/a. Kewenangan……..
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a.
Kewenangan Penyidik POM adalah mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
Terdakwanya sesuai Pasal 1 angka 16 UU No.31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Penyidik POM melakukan
Pemeriksaan terhadap Para Saksi dan Terdakwa juga
mengumpulkan alat bukti lainnya dan setelah dianggap
lengkap baru dijadikan satu bendel kemudian dilimpahkan ke
Oditur Militer. Dalam berkas perkara Terdakwa yang
dilimpahkan ke Oditur Militer, Penyidik POM menjerat
Terdakwa dengan Pasal 281 KUHP. Setelah mempelajari
berkas perkara Terdakwa, kami berkeyakinan Oditur
kesulitan menemukan unsur-unsur untuk menjerat Terdakwa
melakukan Tindak Pidana 281 KUHP sehingga Oditur
melakukan pemeriksaan tambahan (Nasporing) terhadap
Saksi-1 yang menurut kami telah lewat waktu yang
ditentukan UU (kami jelaskan dalam Eksepsi terhadap
Dakwaan Oditur namun Eksepsi kami ditolak Majelis Hakim).
b.
Menurut kami apa yang diungkapkan oleh Oditur
yang berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 yang diberikan
di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang
diberikan saat pemeriksaan tambahan (Nasporing) adalah
merupakan hak Saksi-1 dan merupakan kewenangan Majelis
Hakim yang menilai. Kemudian Oditur berpendapat bahwa
Saksi-1 merasa ketakutan akan dilaporkan oleh pihak lain
sehingga memberikan keterangan meringankan Terdakwa
adalah merupakan pendapat yang tidak mendasar yang
diungkapkan Oditur karena tanpa disertai bukti-bukti
sehingga atas pendapat Oditur tersebut meyakinkan kepada
kita semua bahwa Oditur kesulitan dalam pembuktian unsur
ke-2 dan unsur ke-3 sehingga beralasan seperti di atas.
c.
Memang benar Oditur punya kewenangan melakukan
pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 64
ayat (1) huruf c apabila keterangan Para Saksi yang termuat
dalam Berkas Perkara yang dilimpahkan Penyidik POM di
rasa kurang.
Kemudian Oditur berpendapat bahwa
pemeriksaan tambahan (Nasporing) terhadap Saksi-1 adalah
sah secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam proses verbal Pro Yustisia. Pertanyaan kami, untuk
apa Oditur harus menghadirkan Para Saksi kalau
menganggap berkas perkara dari penyidik POM maupun
BAP tambahan (Nasporing) dianggap sah ? Memang benar
pendapat Oditur bahwa Berita Acara Pemeriksaan
Tambahan (Nasporing) yang diambil Oditur kepada Saksi-1
sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah
yang diucapkan atau diberikan di depan persidangan apabila
Saksi-1 tidak dpat hadir di depan persidangan dengan alasan
sesuai ketentuan UU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 155
Ayat (1) dan (2) uu No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Akan tetapi apabila Para Saksi dapat hadir di
persidangan memberikan keterangan/kesaksiannya, maka
keterangan/kesaksiannya itulah yang digunakan sebagai alat
bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam pasal 173 ayat
(1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
/3. Bahwa…..

17
3.
Bahwa dalam Repliknya Oditur tetap berkeyakinan bahwa
Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu pada bulan Januari
2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa pernah memeluk tubuh Saksi-1
dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong dan
merebah kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan mencium
bibir Saksi-1 yang dilakukan di jalan setapak kawasan hutan
Mangrove Pesanggaran Denpasar.
Pada saat mengunjungi
kawasan hutan mangrove terdapat orang yang berkunjung.
Keyakinan Oditur hanya berdasarkan atas keterangan atau
pemeriksaan tambahan (Nasporing) yang diambil oleh Oditur
terhadap Saksi-1 pada tanggal 26 Oktober 2015.Atas keyakinan
Oditur tersebut Terdakwa membantahnya, namun Oditur
menyatakan bahwa di dalam persidangan, Terdakwa mengakui
perbuatan tersebut dan keterangannya bersesuaian dengan
keterangan Saksi-1.
Terhadap pendapat Oditur tersebut kami menaggapi sebagai
berikut :
Bahwa apa yang diungkapkan Oditur untuk
pembuktian Unsur dengan menyatakan bahwa Terdakwa
melakukan perbuatan mencium bibir Saksi-1 sehingga
Saksi-1 terdorong dan merebah kemudian Terdakwa
menindih Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 yang dilakukan
di jalan setapak kawasan hutan mangrove Pesanggaran
Denpasar. Pada saat mengunjungi kawasan hutan mangrove
terdapat orang yang berkunjung. Entah pengakuan Saksi-1
dan Terdakwa yang mana dan kapan yang diberikan di
depan persidangan. Telah kita dengar dan ketahui bersama
di dalam persidangan bahwa tidak ada keterangan baik dari
Saksi-1 maupun Terdakwa yang memberikan keterangan
bahwa mereka berpelukan dan bahkan sampai berciuman di
jalan setapak kawasan hutan mangrove Pesanggaran
Denpasar, sekali lagi keterangan yang digunakan Oditur
untuk pembuktian Unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa hanya berdasarkan keterangan atau pemeriksaan
tambahan (Nasporing) yang diambil oleh Oditur terhadap
Saksi-1 pada tanggal 26 Oktober 2016. Tidak berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.
4.
Oditur berpendapat bahwa terhadap perbuatan asusila, perlu
kecermatan dan ketelitiannya untuk membuktikannya, karena
pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara terselubung dan sembunyi-sembunyi supaya orang lain tidak
mengetahuinya. Oditur menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai
hak Inkar sesuai UU. Kemudian Oditur mengambil contoh yaitu
Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 5/1983 yang
isinya seorang laki-laki yang telah menikah bersama dengan
seorang perempuan yang bukan isterinya berada dalam satu
kamar hotel tertutup rapat dengan pintu terkunci, mereka telah
berbuat zinah.
Terhadap pendapat Oditur tersebut kami menanggapi sebagai
berikut :
a.

Memang benar Terdakwa dan Saksi-1 mengakui pada
/ bulan…..
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bulan April 2014 menginap di Hotel Satria yang beralamat di
Jl. Pidada Ubung Kota Denpasar kamar No.2 dan di dalam
kamar tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sebanyak 2 kali dalam
satu malam dalam keadaan pintu terkunci dan gorden
tertutup. Pertanyaannya, pernyataan yang mana yang
diingkari oleh Terdakwa ? karena semua keterangan Para
Saksi tidak ada yang dibantah Terdakwa termasuk
keterangan Saksi-1.
b.
Terhadap perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan
Terdakwa kepada Saksi-1, Oditur menuntut Terdakwa sesuai
dengan Pasal 281 ke-1 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja
dan terbuka melanggar kesusilaan”. Terhadap pasal yang
dituntutkan terhadap Terdakwa adalah kewenangan Oditur
untuk membuktikan Unsur-unsur dalam tuntutannya.
Pembuktiannya dengan cara mendapatkan keterangan dari
Para Saksi maupun alat-alat Bukti lainnya yang dihadirkan di
dalam persidangan yang saling berkaitan dengan unsurunsur pasal 281 ke-1 KUHP.
c.
Dalam tuntutan Oditur, Terdakwa di tuntut melakukan
tindak pidana sesuai pasal 281 (1) KUHP lah yang harus
dibuktikan oleh Oditur. Apakah Unsur-unsur tersebut dapat
dibuktikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Sdri. Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1),
bukan menggunakan aturan atau Yurisprudensi yang
menurut kami tidak ada hubungan dengan tindak pidana
yang dilakukan Terdakwa.
5.
Oditur mengungkapkan dalam repliknya bahwa Terdakwa
dan
Saksi-1
sering
jalan-jalan
dengan
berboncengan
menggunakan sepeda motor.
Saksi-1 duduk di belakang
memeluk Terdakwa dengan melingkarkan kedua lengan
tangannya sehingga tubuh bagian depan Saksi-1 menempel di
bagian belakang Terdakwa. Oditur mengungkapkan berkali-kali
dalam repliknya sehingga kami perlu menanggapi sebagai berikut:
a.
Apakah perbuatan Terdakwa yang mengendarai
sepeda motor berboncengan dengan Saksi-1, kemudian
Saksi-1 memeluk dari belakang Terdakwa sehingga tubuh
bagian depan Saksi-1 menempel tubuh bagian belakang
Terdakwa termasuk perbautan asusila.Terkait dengan
kesusilaan yang memiliki arti kesopanan, definisi dari
kesopanan sendiri adalah : 1. Adat sopan santun; tingkah
laku (tutur kata) yang baik; tata krama : perbuatan itu dapat
dianggap melanggar-orang Timur; 2. Keadaban ; peradaban:
bangsa-bangsa di dunia mempunyai-yang berbeda-beda: 3.
Kesusilaan : jangan tinggalkan sifat-sifat-kita apabila hidup
dirantau nanti (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)
b.
Pendapat ahli hukum R. Soesilo dalam bukunya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi Pasal memberikan
penjelasan arti kata “kesusilaan” adalah perasaan malu yang
/ berhubungan …….
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berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya, bersetubuh,
meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat
kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita
atau pria, mencium dsb dapat di pandang sebagai merusak
kesusilaan umum. Kesusilaan dan kesopanan itu ukurannya
tidak dapat disamakan di setiap daerah. Setiap daerah
memiliki nilai-nilai, ukuran, standar dan batasan-batasan
tersendiri mengenai kesopanan dan kesusilaan .
c.
Terhadap penjelasan pakar hukum R. Soesilo tersebut
kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu bebroncengan sepeda motor
dengan cara Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang tidak
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam Pasal
281 ke-1 KUHP. Karena untuk budaya di Bali orang atau
turis menggunakan pakaian bikini, berpelukan di pinggir jalan
maupun pantai bukan merupakan hal yang aneh dan sudah
menjadi budaya di Bali.
Apalagi Cuma berboncengan
sepeda motor kemudian Saksi-1 memeluk Terdakwa dari
belakang adalah hal yang wajar dan hampir setiap saat
dapat kita jumpai di jalan raya perbuatan seperti apa yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 baik di wilayah Bali
bahkan di seluruh Indonesia.
Yth. Hakim Ketua dan Hakim Anggota , serta Oditur yang kami
hormati.
Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa
dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Oditur telah
menunjukkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal yang tidak
dapat di terima dalam Pembuktian Hukum Acara. Oleh karenanya
kami sangat meyakini bahwa apa yang kami sampaikan dalam
Pembelaan dan Duplik ini adalah suatu bentuk pembelaan yang
sempurna dan meyakinkan. Alat-alat bukti dan keterangan Para
Saksi termasuk keterangan Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati
(Saksi-1) sebagai Saksi korban yang diungkapkan/diberikan di
dalam persidangan adalah fakta yang tak terbantahkan, dalam
perkara ini jelas bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa yang diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP tidak dapat
dibuktikan oleh Oditur.
Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang kami
uraikan dalam pembelaan dan Duplik ini telah mampu
menghanguskan dakwaan, tuntutan dan sekaligus Replik dari
oditur, sehingga Pensehat Hukum tetap pada pembelaannya
yaitu:
1.
Menyatakan bahwa surat dakwaan dan tuntutan dari
oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2.
Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan
tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam
jabatan dan tugasnya.

/ Menimbang…….
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Menimbang

Menimbang :

:

Bahwa pokok-pokok Pembelan yang dibacakan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menaggapinya dalam putusan
ini. Demikian juga isi Replik Oditur Militer dan isi Duplik Penasehat
Hukum Terdakwa akan ditanggapi dalam pertimbangan Majelis
Hakim dalam putusan ini.
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima
bulan Desember tahun 2000 tiga belas dan dalam bulan Januari tahun
2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas
dan dalam tahun tahun 2000 empat belas di Barak Putri Cut Nyak
Dien Barat, Asrama Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar dan di
Jalan Setapak Kawasan Hutan Mangrove Pasanggaran Denpasar
Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan
tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana selama 6
(enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian
dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan
setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/SYB Dili kemudian
pada tahun 1999 Terdakwa pindah eksodus ke Kupang dan
selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di
Rindam IX/Udyana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,
kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1601/Sumba Timur NTT.
Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Akper, setelah
dinyatakan lulus Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di Kesdam
IX/Udayana sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP
31980345670177 (yang sekarang sudah dikeluarkan dari
kemahasiwaan Akper di Kesdam IX/Udayana)
b.
Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri
Apriana Manafe (Saksi-4) pada tanggal 14 Juli 2004 sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 dari
KUA kecamatan Kupang Utara. Dari pernikahan tersebut sudah
dikarunia 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang Terdakwa
dengan Saksi-4 masih sebagai pasangan suami isteri yang sah.
c.
Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti pendidikan
keperawatan di Akper Kesdam IX/Udayana. Pada saat pendidikan
tersebut sekira bulan September 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri Ni
Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1) orang sipil berstatus gadis yang
sama-sama sebagai mahasiswa di Akper Kesdam IX/Udayana.
Terdakwa dan Saksi-1 sering belajar kelompok dan mengerjakan
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tugas kuliah bersama-sama, sehingga hubungan Terdakwa dengan
Saksi-1 semakin dekat dan mulai tanggal 21 Desember 2013
Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, walaupun Saksi-1
sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai istri.
d.
Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00
Wita Terdakwa menemani Saksi-1 pergi ke Barak Putri Cut Nyak Dien
Barak Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar untuk
mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal di dalam
Barak, pada saat itu keadaan Barak sepi karena mahasiswa lainnya
sedang melaksankan IB libur Natal dan Tahun Baru. Pada saat
Terdakwa
berada di dalam Barak Putri ,Terdakwa mencoba
membuka pintu lemari PUDD milik Saksi-1 yang berada di dekat
kasur tempat tidur, karena merasa malu pakaian dalam Saksi-1 di
dalam almari dilihat oleh Terdakwa, Saksi-1 berusaha untuk menutup
pintu lemari PUDD milik Saksi-1 dengan cara mendahului posisi
Terdakwa yang berada tepat di depan lemari PUDD, namun pada saat
Saksi-1 menutup pintu lemari PUDD, tiba-tiba Terdakwa memeluk
Saksi-1 dari arah belakang dengan cara melingkarkan kedua tangan
Terdakwa di pinggang Saksi-1, Saksi-1 kaget dan membalikkan badan
Saksi-1 ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dagu
Saksi-1 dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa
memeluk pinggang Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium bibir
Saksi-1 lalau Saksi-1 mendorong Terdakwa dengan menggunakan
tangan kanan Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 keluar dari Barak Putri
dan pergi ke rumah teman Saksi-1.
e.
Bahwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan sepeda motor
menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai Denpasar. Setelah sampai di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar Selatan Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan Mangrove lalu
Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak sambil
mengobrol, beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1
dengan menggunakan dua tangan Terdakwa sambil mencium bibir
Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mengelak akan tetapi Terdakwa
tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong
hingga badan Saksi-1 rebah ke jalan setapak kemudian Terdakwa
menindih tubuh Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 ikut
membalas ciuman Terdakwa tersebut, kemudian karena merasa takut
dilihat oleh orang lain Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berhenti
menciumnya.
f.
Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengunjungi kawasan
hutan Mangrove, terdapat banyak orang yang berkunjung di kawasan
tersebut, ada yang membawa keluarga dan ada juga pasangan muda
mudi karena memang hutan Mangrove tersebut merupakan tempat
rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat di lihat
oleh orang lain.
g.
Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30 Wita
Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Sanur Kota
Denpasar dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba di
pantai suasananya ramai, Terdakwa dan Saksi-1 duduk
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berdampingan di atas pasir lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri
Terdakwa di atas punggung Saksi-1 dan di balas oleh Saksi-1 dengan
menyandarkan tubuh Saksi-1 ke badan Terdakwa lalu Terdakwa dan
Saksi-1 saling berpegangan tangan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi1 pulang ke Asrama Akper Kesdam IX/Udayana . Pada saat
berboncengan baik menuju pantai maupun pulang dari pantai
Terdakwa ada perasaan malu merasa khawatir akan dilihat orang lain
yang mengetahui bahwa Terdakwa membonceng perempuan yang
bukan istrinya.
h.
Bahwa pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wita,
Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke pantai
Kuta dengan
berboncengan sepeda motor dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-1 bermaksud pulang, namun karena sudah kemalaman
pintu gerbang depan dan pintu belakang Asrama Putri Akper Kesdam
IX/Udayana sudah di tutup dan di kunci.
Akhirnya Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Satria di Daerah Ubung
Denpasar, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1
tiba di Hotel Satria dan menyewa kamar Hotel nomor 2.
i.
Bahwa setelah berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan
Saksi-1 mengobrol di atas tempat tidur sambil menonton televisi lalu
Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1
dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa hingga sama-sama
terangsang lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1
hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1
dari atas dan memasukkan penisnya ke kemaluan Saksi-1, namun
karena Saksi-1 masih perawan sehingga Terdakwa mengalami
kesulitan untuk memasukkan
penisnya, setelah beberapa saat
kemudian akhirnya penis Terdakwa berhasil masuk ke dalam vagina
Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya naik turun
selama 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama mencapai orgasme
dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.
Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergiliran membersihkan
badan ke kamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing
yang dilanjutkan dengan menonton TV di tempat tidur hingga
Terdakwa dan Saksi-1 ketiduran. Selanjutnya menjelang pagi hari
sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan
persetubuhan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam kemaluan Saksi-1. Kemudain sekira pukul 06.00
Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana.
j.
Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Saksi-1
dengan Terdakwa, Saksi-1 hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal
27 September 2014, Terdakwa beserta keluarga datang ke rumah
orang tua Saksi-1 Sdri I Nyoman Niarsa (Saksi-2) untuk
menyelesaikan masalah kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia
bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 secara Agama Hindu
yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 20.00
Wita di Desa Mendoyo Dauh Tukad Negara, namun pernikahan
tersebut tidak jadi terlaksana karena pada tanggal 2 Oktober 2014
Terdakwa pergi dari Kampus Akper Kesdam IX/Udayana tanpa ada
ijin. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa kembali ke
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Akper Kesdam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa diserahkan ke
Denpom IX/3 Denpasar.
k.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul
10.30 Wita di RSU Bunda Negara Kabupaten Jembrana Saksi-1 telah
melahirkan seorang anak perempuan sesuai
dengan Surat
Keterangan Lahir dari RSU Bunda Jl. Rajawali No.36 Negara Bali
Nomor : 002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015, yang diberi
nama Cahaya Putri dan Terdakwa mengakui bahwa Cahaya Putri
adalah anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.
Menimbang

:

Menimbang

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa
ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
Bahwa dipersidangan
eksepsi/keberatan.

Terdakwa menyatakan mengajukan

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum atas nama Yulius Dedy Wijayanto, SH, Kapten Chk Nrp.
11000031180777,
Achmad
Farid,
S.H,
Lettu
CHK
Nrp.11080134570185 , Dance Khristof, S.H, Lettu CHK
Nrp.21960149101074, dan Sri Hartata, SH, Lettu Chk Nrp.
21990155910378 berdasarkan SPRIN dari Kakumdam IX/Udayana
Nomor : Sprin/18/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, dengan surat kuasa
dari Terdakwa tertanggal 27 Januari 2016.
:
Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi (Keberatan) yang
pada pokoknya sebagai berikut :
a.
Bahwa pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan : “Oditur membuat
Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi
uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan “.
b.
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2016 tanggal 12
Januari 2016 dalam penyusunannya memang sudah mendekati
sesuai dengan pasal 130 UU No. 31 tahun 1997 tentang syarat formal
maupun syarat materiil yang harus di penuhi dalam syarat sahnya
surat dakwaan. Namun ada hal yang menurut kami selaku Penasehat
Hukum Terdakwa, ada kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh
Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan tersebut.
1). Bahwa Oditur Militer dalam penyusunan Surat
Dakwaan hanya mengambil
keterangan Saksi-1 saat
Oditur mengambil penyidikan tambahan (Nasporing) karena
berkas yang diajukan penyidik POM ke Oditur Militer tidak
cukup bukti untuk menjerat Terdakwa dengan pasal 281
KUHP.
/ 2). Bahwa ...
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2). Bahwa dalam pengambilan penyidikan tambahan
(Nasporing) yang dilakukan oleh Oditur Militer adalah cacat
demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-undang karena dilakukan pada tanggal 26 Oktober
2015 sedangkan pengiriman berkas perkara Terdakwa
yang dilimpahkan
OLEH Dandenpom IX/3 Denpasar
kepada Ka Otmil III-14 Denpasar telah dikirim jauh-jauh hari
bahkan jauh-bulan yaitu dikirim tanggal 31 Maret 2015.
Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :
a)
Memang di dalam Undang-Undang nomor 31
Tahun 1997 pasal 124 tidak menerangkan secara
specifik (khusus) batasan waktu yang harus segera
diambil oleh Oditur Militer setelah menerima berkas
perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Polisi Militer.
Pasal tersebut hanya menjelaskan agar Oditur segera
mempelajari dan meneliti berkas yang di terima dari
penyidik POM apakah sudah lengkap atau belum,
apabila berkas telah dipelajari oleh Oditur Militer dan
ternyata hasil penyidikan belum cukup, maka berkas
dikembalikan ke penyidik POM untuk segera
melengkapi disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus
dilengkapi atau Oditur dapat melakukan penyidikan
tambahan untuk melengkapi berkas tersebut.
b)
Di dalam pasal 124 UU No. 31 Th 1997 terdapat
kata yang patut kita cerna adalah “Oditur sesudah
menerima …. segera mempelajari ..” Kata “segera”
dalam Undang-Undang No. 31 Th 1997 pasal 124
mengandung makna perintah yang harus secepatnya
dilaksanakan oleh pejabat Negara dalam hal ini Oditur
Militer untuk mempelajari berkas tersbeut, apakah
berkas akan dikembalikan ke Penyidik POM atau Oditur
sendiri melakukan penyidikan tambahan terhadap
berkas perkara yang sudah diterima dari penyidik POM.
c)
Penyidik POM melimpahkan berkas perkara
Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 kepada oditur
Militer dan Papera.
Seharusnya apabila Oditur
menjalankan UU No. 31 Th 1997 dengan benar, setelah
menerima
berkas
perkara,
Oditur
SEGERA
mempelajari
berkas
tersebut,
apakah
akan
mengembalikan berkas ke penyidik POM atau Oditur
melakukan penyidikan tambahan. Apabila kita melihat
penyidikan tambahan (Nasporing) yang dilakukan
Oditur Militer tertulis tanggal 26 Oktober 2015. Yang
menjadi pertanyaan Apakah jarak antara bulan Maret
sampai Oktober bisa dikatakan sebentar ? Apakah
Oditur sudah menjalankan Undang-Undang dengan
benar ? Apakah perintah UU No. 31 Th 1997 yaitu
“segera” yang harus dijalankan Oditur Militer telah
dilaksanakan ? Tentu jawabannya “TIDAK”.
d)

Seharusnya Oditur Militer dalam tenggang waktu
/ yang …….
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yang tidak lama segera
mempelajari berkas
perkara Terdakwa. Karena di dalam UU No. 31 Th
1997 tidak mengatur waktu Oditur dalam mempelajari
berkas, maka kita harus melihat KUHAP pasal 110 ayat
(4) yang berbunyi “Penyidikan dianggap telah selesai
apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila
sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik”. Sehingga dapat disimpulkan dalam
waktu maksimal 14 (empat belas) hari Oditur sudah
selesai membuat penyidikan tambahan.
e)
Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang
diatur dalam Undang-Undang No.31 Th 1997 tidak
mengatur batas waktu yang harus diambil oleh Oditur
Militer tentang berapa lama waktu mempelajari berkas
perkara apabila sudah diterima dari penyidik POM.
Tetapi kata-kata SEGERA yang terdapat dalam pasal
124 tentu mengandung arti tidak dapat berlarut-larut
bahkan
sampai
berbulan-bulan
Oditur
dalam
mempelajari berkas perkara tersebut.
e)
Bahwa benar Undang-Undang No. 31 Th 1997
hanya berlaku khusus bagi anggota militer, akan tetapi
terhadap anggota militer juga berlaku ketentuan hukum
pidana di atur dalam KUHP dan penegakannya
menggunakan hukum acara pidana yang ada dalam
KUHAP. Oleh karena itu ketentuan umum yang diatur
KUHP dan KUHAP yang bersifat umum berlaku juga
bagi anggota militer sepanjang tidak di atur dalam UU
No.31 Th 1997.
3). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Oditur Militer
belum menjalankan Undang-Undang No. 31 Th 1997
dengan benar. Jelas dalam pasal 124 memerintahkan agar
Oditur “segera” mempelajari berkas setelah menerima dari
penyidik POM, apakah berkas tersebut dikembalikan ke
penyidik untuk melengkapi atau Oditur melakukan
penyidikan tambahan (Nasporing). Namun hal tersebut
tidak dilaksanakan Oditur Militer. Tenggang waktu antara
pengiriman
berkas perkara Terdakwa yang dikirim
penyidik POM tanggal 31 Maret 2015 dengan Oditur Militer
melakukan penyidikan tambahan (Nasporing) tanggal 26
Nopember 2015 adalah waktu yang sangat lama yaitu + 8
(delapan)
bulan,
sehingga
penyidikan
tambahan
(Nasporing) yang dilakukan Oditur Militer pada tanggal 26
Oktober 2015 terhadap Saksi 1 tidak sah atau tidak dapat
digunakan sebagai keterangan tambahan. Sehingga Surat
dakwaan yang di susun Oditur Militer III-14 Denpasar yang
hanya mengambil keterangan dari Saksi-1 cacat demi
hukum sehingga “Surat dakwaan batal demi hukum”.

/ c. Beberapa ……….
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c. Beberapa pendapat Sarjana, tulisan yang relevan dan dapat
dijadikan pedoman untuk mendukung penerapan pasal 130 UU No.
31 Th 1997 tentang Peradilan Militer dapat kami sampaikan sebegai
berikut :
1)

Pendapat para Sarjana/Praktisi Hukum.
a) A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar
Pembuatan Surat Dakwaan cetakan Pradya Paramita
Jakarta Tahun 1989 pada halaman 10 s.d 11 tentang
pengertian Cermat dan Jelas serta Lengkapnya Surat
Dakwaan menyatakan :
Cermat adalah apabila dalam mengutarakan
unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan
Undang-Undang
atau
pasal-pasal
yang
bersangkutan dilanjutkan dengan penguraian
fakta-fakta perbuatan yang didakwakan telah
sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang di
langgar tersebut.
Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau
keragu-raguan, semuanya serba terang dan
tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau
ditafsirkan lagi.
Lengkap berarti komplit atau cukup yang
maksudnya tidak ada yang tercecer atau
ketinggalan.
b) A. Hamzah dalam bukunya “surat Dakwaan”
cetakan Alumni Bandung Tahun 1987 halaman 27 s.d
28 menyatakan : Bahwa penafsiran suatu perumusan
dakwaan secara jelas dan cermat adalah relative,
namun harus di dasarkan pada hal-hal yang kongkrit
apakah keadaan itu menunjukkan keinginan
Terdakwa”.
c)
M.
Yahya
Harahap
dalam
bukunya
“Pembahasana Permasalahan dan Penerapan
KUHAP jilid I dan II cetakan Pustaka Kartini Jakarta,
halaman 423 s.d 424 menyatakan : “Surat Dakwaan
tidak jelas dan cermat bila tidak memuat elemen atau
unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan atau surat
dakwaan tidak terperinci secara jelas bagaimana
tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dan akibat
yang ditimbulkannya”. Lebih lanjut tentang rumusan
surat dakwaan yang didasarkan pada hasil
pemeriksaan
penyidikan
yang
tidak
mempertimbangkan kondisi Terdakwa dan Surat
Dakwaan yang demikian menurut M. Yahya Harahap,
SH. Dalam bukunya sebagaimana tersebut di atas
menyatakan : “adalah merupakan surat dakwaan yang

/ palsu ………
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palsu dan tidak benar dan apabila penyimpangan
seperti ini diperkenankan dalam pelaksanaan
penegakan hukum, berarti kita telah menghalalkan
Penuntut Umum untuk berbuat sesuka hatinya
mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara physichis (batin).
Keleluasaan
yang
demikian
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat
dianggap
merupakan
penindasan
terhadap
Terdakwa”.
Dan selanjutnya dikatakan bahwa :
“Apabila Hakim menjumpai rumusan surat dakwaan
yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,
hakim dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat
di terima” atas alasan ini rumusan surat dakwaan
“kabur” atau Obscuur Libel”.
Apabila di uji dan dihadapkan dengan pengertian
tentang cermat, jelas dan lengkapnya suatu surat
dakwaan maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/02/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tidak
memenuhi kriteria sebagaimana pendapat para ahli
hukum tersebut di atas tersebut adalah batal demi
hukum”, karena tidak memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 130 UU No 31 Tahun 1997.
Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa
“Surat Dakwaan” Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2016 tanggal 12
Januari 2016 tersebut adalah “Batal demi Hukum” karena tidak
memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 130 UU No 31 Tahun
1997.
Majelis Hakim dan Oditur Militer Yth :
Demikian Eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer ini diajukan
kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat
perhatian dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut
di atas telah tidak cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa
ke persidangan Pengadilan Militer ini, maka kami memohon
Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenan untuk :
1.
Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer.
2.
Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum.
3.
Membebaskan Terdakwa
dari segala Dakwaan dan
Tuntutan.
4.
Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan
tugasnya.
5.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Menimbang

:

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan Tanggapan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi uraian keberatan
Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang
/ tertuang ........
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tertuang dalam Eksepsinya dan telah dibacakan pada persidangan
yang terdahulu, kita kembali kepada inti ataupun maksud
disampaikannya Eksepsi atau tangkisan (pledoi) atau pembelaan
adalah tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap ”materi pokok”
surat dakwaan tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap
cacat formil pada surat dakwaan.
Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa
Surat Dakwaan Oditur Militer tidak sah atau tidak dapat di terima
karena ada kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh Oditur
Militer dalam penyusunan surat dakwaan sehingga Penasehat Hukum
berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer harus dibatalkan demi
hukum, menurut Oditur Militer, pendapat Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut adalah sangat keliru dan tidak mendasar karena penyusunan
Dakwaan telah dilakukan
oleh Oditur Militer terhadap perkara
Terdakwa dilakukan sesuai rambu-rambu atau koridor seperti yang
diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer serta peraturan perundangundangan
yang
berlaku.
Dengan
memperhatikan
dan
mengimplementasikan dalam Dakwaan pasal 130 ayat (2) huruf b
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
Oditur Militer di dalam penyusunan Surat Dakwaannya sudah benar
dan tidak keluar dari rambu-rambu Hukum Acara Pidana Militer dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan yakinnya telah
menjustice bahwa Oditur tidak melaksanakan perintah UU No. 31
Tahun 1997 karena Oditur Militer terlalu lama mempelajari berkas
perkara, Pendapat Penasehat hukum ini dapat kami tanggapi sebagai
berikut :
Bahwa Penasehat Hukum di dalam menyusun ataupun
merangkai kalimat kiranya perlu lebih bijak, sehingga tulisan ataupun
kalimat yang disampaikan adalah merupakan buah pemikiran dari
orang yang terpelajar. Mengenai perkara Terdakwa yang di terima
oleh Oditur Militer III-14 Denpasar telah diterima dan diselesaikan
sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, hal ini barang
kali belum dipahami dengan jelas oleh Penasehat Hukum Terdakwa,
sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menulis pendapatnya dalam
Eksepsi tidak mendasar dan Oditur menyimak bahwa Eksepsi
Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
bukannya menangkis/menanggapi Dakwaan Oditur Militer, melainkan
mengotak-atik ranah teknis penyidikan yang menurut KUHAP Militer
Oditur Militer sudah lewat
waktunya dan Oditur Militer dalam
melaksanakan penyidik tambahannya hanya mengambil keterangan
dari Saksi-1 adalah bagian dari wewenang Oditur Militer setelah
menilai dengan seksama syarat formal dan materiil berkas perkara
dikaitkan dengan Hukum Pembuktian, untuk mengungkapkan
kebenaran materiil dari perkara Terdakwa.
Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Surat
Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2016 tanggal 12 Januari
2016 adalah sudah tepat dan benar menurut Hukum, selanjutnya kami
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk
menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
/ Demikian ........

29
Demikian tanggapan kami terhadap Eksepsi yang diajukan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya kami serahkan kepada
yang terhormat Majelis Hakim yang bersidang pada hari ini, Senin
tanggal 29 Februari 2016.
Menimbang

:
Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat
Hukum
Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer
terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
telah memutus dengan putusan Sela Nomor : 03-K/PM.III14/AD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1.
Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Dance Khristof
B. S.H. Lettu Chk NRP 21960149101074 selaku Penasihat Hukum
Terdakwa.
2.
Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur
Militer III -14 Denpasar Nomor : Sdak/02/I/2016 tanggal12 Januari
2016 sah dan diterima.
3.
Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
dilanjutkan.

Menimbang :

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

:
:
:
:
:
:
:

Ni Luh Putu Widyawati.
Mahasiswi (Akper Kesdam IX/Udy)..
Denpasar, 7 Juli 1995.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Delod Bale Agung Desa Mendoyo
Dauh Tukad Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Bali.
Jalan Pratama No.28 Banjar Celuk Nusa
Dua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September
2013 di Asrama Akper Kesdam IX/Udayana pada saat kegiatan
penerimaan Mahasiswa baru, tetapi tidak ada hubungan keluarga..
2.
Bahwa setelah berkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering
kumpul dalam satu kelas B tingkat I Akper Kesdam IX/Udayana,
Saksi sering curhat baik dalam masalah pelajaran maupun masalah
pribadi dengan Terdakwa sehingga lama kelamaan menjadi teman
dekat dan akhirnya mulai tanggal 21 Desember 2013 Saksi menjalin
hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3.

Bahwa Saksi sewaktu pacaran dengan Terdakwa sudah
/ mengetahui ........
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mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai istri (Sdri Apriana
Manafe/Saksi-6) dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan Saksi
kenal dengan Saksi-6 sejak bulan Nopember 2013 melalui media
sosial (face book)
4.
Bahwa mulai dari Semester I dan Semester II semua
mahasiswa diwajibkan untuk tinggal di Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana, dan selama berada di Asrama mahasiswa karantina
selama 3 (tiga) bulan dan mulai melaksanakan IB (Ijin bermalam)
sebanyak 3(tiga) kali dalam seminggu yaitu di mulai hari Jumat sore,
Sabtu dan Minggu dan mahasiswa diwajibkan sudah kembali berada
di Asrama pada pada hari Minggu pukul 21.00 Wita, sedangkan Ijin
Keluar (IK) dilaksanakan setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari
pagi hari sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wita. Biasanya Saksi
melaksanakan IK dan IB terkadang pergi ke Nusa Dua yaitu ke
tempat ibunya, terkadang juga tinggal di Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana, dan terkadang juga Saksi pergi jalan-jalan dengan
Terdakwa.
5.
Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi pernah bertemu
dengan Terdakwa di dalam Barak Cut Nyak Dien Asrama Akper
Kesdam IX/Udayana Denpasar pada saat itu Saksi dan mahasiswa
lainnya sedang melaksanakan IB mulai dari tanggal 24 Desember
2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 dalam rangka libur
Natal dan Tahun Baru, namun ketika itu charger handphone Saksi
tertinggal di dalam Barak Putri, sehingga pada tanggal 24 desember
2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa untuk
menanyakan apakah boleh masuk ke dalam Barak dalam suasana
IB sedangkan keadaan di Barak sepi karena charger Saksi tertinggal
di Barak. Pada saat itu Terdakwa meminta Saksi agar besok
menjemputnya di Barak laki-laki untuk bersama-sama ke Barak Putri
mengambil charger handphone Saksi yang tertinggal di Barak.
6.
Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2013
sekira pukul 08.00 Wita Saksi menjemput Terdakwa ke barak laki-laki
dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan
Terdakwa bersama-sama menuju barak putri Cut Nyak Dien Barat.
Setibanya di depan barak putri, Saksi langsung mengambil kunci
pintu barak yang disimpan di atas plangkiran (tempat sembahyang)
yang berada di dekat pintu barak putri Cut Nyak Dien Barat.
Kemudian setelah mengambil kunci, Saksi langsung membuka pintu
barak kemudian Saksi masuk ke dalam barak dan mengambil
charger handphone yang tertinggal di dalam laci meja belajar yang
berada di dekat pintu masuk barak, pada saat itu Terdakwa tidak ikut
masuk ke dalam barak.
7.
Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa,
Saksi sering diajak keluar Asrama Putri Akper Kesdam IX/Udayana
oleh Terdakwa pada sore hari setelah jam pelajaran selesai untuk
jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi seperti alun-alun (Puputan
Badung), Pantai Kuta dan juga Pantai Sanur ataupun sekedar
mampir ke warung makan untuk makan bersama, hal tersebut
dilakukan 2(dua) kali dalam seminggu, dengan cara-cara Saksi di

/ telpon ……..
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telpon terlebih dahulu oleh Terdakwa dan di suruh keluar berjalan
agak jauh dari Asrama putri, selanjutnya setelah merasa aman tidak
ada yang melihat baik teman kuliah mapun para pembina, Terdakwa
menjemput Saksi dan membonceng Saksi dengan mengendarai
sepeda motor.
8.
Selama berboncengan Saksi hanya biasa-biasa saja tanpa
memeluk Terdakwa, namun suatu ketika Terdakwa berkata :
“Pacaran kok kayak tukang ojek” kemudian Terdakwa menarik
tangan Saksi dan menyuruhnya untuk memeluk Terdakwa lalu Saksi
memeluk bagian perut dan pinggang Terdakwa dari belakang.
9.
Bahwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi
mendapat Ijin Keluar dari Asrama Putri Akper Kesdam IX/Udayana
kemudian Saksi di ajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan
berboncengan sepeda motor menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai
Denpasar kemudian ketika sampai di kawasan Hutan Mangrove
Pasanggaran Denpasar Selatan Saksi di ajak masuk ke kawasan
Hutan Mangrove lalu Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di jalan
setapak sambil ngobrol-ngobrol.
10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengunjungi kawasan
Hutan Mangrove, Saksi melihat banyak orang yang sedang
berkunjung di kawaan Hutan Mangrove tersebut, ada yang
membawa keluarga bahkan ada juga pasangan muda-mudi.
11. Bahwa Saksi mengatakan tidak membantah atau mencabut
keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer
sebagaimana tertuang dalam berkas perkara, hanya saja Saksi
mengatakan merasa jengkel karena diperiksa berulang-ulang dan
menanyakan masah pribadinya dan menganggap persoalannya telah
selesai.
12. Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30 Wita Saksi
di ajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Pantai Sanur Kota Denpasar
dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba di pantai
suasananya ramai banyak orang yang berlalu lalang, Terdakwa dan
Saksi-1 duduk berdampingan di atas pasir menikmati indahnya
pantai lalu Terdakwa melingkarkan tangan kirinya di atas punggung
Saksi dan dibalas oleh Saksi dengan menyandarkan tubuh Saksi ke
badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling
berpegangan tangan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke
Asrama Akper Kesdam IX/Udayana.
13. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00
Wita, Saksi kembali di ajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke seputaran
Kota Denpasar danjuga mengunjungi Pantai Kuta dan selama
berada di Pantai Kuta Saksi dna Terdakwa hanya duduk-duduk saja,
kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan Terdakwa pulang ke
Asrama, namun karena kemalaman pintu gerbang depan dan
belakang Asrama Putri Kesdam IX/Udayana sudah di tutup dan di
kunci, sehingga Saksi dan Terdakwa tidak bisa masuk. Akhirnya
Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap di Hotel Satria di Daerah
Ubung Denpasar.
/ 14. Bahwa ……..
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14. Bahwa setelah di Hotel Satria, Terdakwa memesan dan
membayar sewa kamar pada resepsionis kemudian Saksi dan
Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel nomor 2 (dua). Setelah
berada di dalam kamar sekira pukul 24.00 Wita Saksi dan Terdakwa
tidur-tiduran di atas ranjang sambil menonton TV, kemudian
Terdakwa mencium pipi Saksi dan mengisap bibir Saksi sambil
tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi
selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha dan kemaluan Saksi serta
mencium leher Saksi hingga Saksi terangsang dan Saksi membalas
menghisap bibir Terdakwa hingga sama-sama terangsang.
15. Setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa
menyuruh Saksi untuk duduk di ranjang kemudian Terdakwa
berusaha membuka baju Saksi namun Saksi menolak, selanjutnya
Terdakwa kembali mencium bibir Saksi hingga akhirnya Saksi dan
Terdakwa sama-sama terangsang lagi kemudian Terdakwa
membuka baju Saksi lalu Saksi direbahkan di atas ranjang kemudian
Terdakwa mencium leher Saksi sambil tangannya meraba kemaluan
Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya
dan begitu juga pakaian Saksi sehingga Terdakwa dan Saksi
telanjang bulat.
16. Bahwa setelah sama-sama telanjang bulat di atas ranjang
selanjutnya Terdakwa memeluk sambil mencium dan menghisap
bibir Saksi dan Saksi membalas dengan memeluk erat badan
Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi
sedangkan tangannya meraba-raba vagina Saksi
kemudian
Terdakwa menaiki dan menindih tubuh Saksi sambil tangan
Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang untuk
dimasukkan ke dalam vagina Saksi, namun Saksi sempat menolak
akan tetapi Terdakwa memegang kepala Saksi dan terus berusaha
memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke dalam vagina
Saksi namun belum sempat penis Terdakwa masuk, penis Terdakwa
sudah mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Saksi kemudian
Terdakwa berhenti untuk berusaha memasukkan penisnya ke dalam
vagina Saksi dan turun dari atas tubuh Saksi, kemudian Saksi dan
Terdakwa secara bergiliran membersihkan badan ke kamar mandi
dan kembali mengenakan pakaian masing-masing yang dilanjutkan
dengan menonton TV di tempat tidur hingga Terdakwa dan Saksi
ketiduran.
17. Bahwa menjelang pagi hari sekira pukul 04.00 Wita, Saksi di
peluk oleh Terdakwa sambil meremas payudara Saksi hingga Saksi
terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi
dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan paha Saksi
selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi dan menyuruh Saksi
duduk dari tidurnya, lalu Terdakwa melepas seluruh pakaiannya dan
begitujuga pakaian Saksi sehingga sama-sama telanjang bulat.
18. Setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa merebahkan
tubuh Saksi dan kembali menciumi bibir Saksi dan tangan Terdakwa
meremas-remas payudara Saksi dan Saksi pun membalas ciuman
Terdakwa sambil memeluk erat tubuh Terdakwa, kemudian
Terdakwa naik telungkup di atas tubuh Saksi sambil mencium bibir,
/ leher …….
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leher dan payudara Saksi sedangkan tangan Terdakwa meraba-raba
kemaluan Saksi setelah itu kaki Terdakwa membuka kaki Saksi dan
Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang tersebut ke
dalam lubang vagina Saksi setelah penis Terdakwa masuk ke dalam
vagina Saksi kemudian tangan Terdakwa memegang kedua tangan
Saksi dan menggerakkan pinggulnya naik turun selama +
10(sepuluh) menit hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan
sperma di dalam vagina Saksi dan Terdakwa lemas lalu memeluk
Saksi sambil menangis dan berkata : “Saya sayang kepada kamu
jangan tinggalkan saya dan jangan lakukan sama orang lain”,
namun Saksi hanya bisa menangis, kemudian Saksi dan Terdakwa
secara bergantian membersihkan badan ke kamar mandi dan
kembali memakai pakaian masing-masing.
19. Pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa :
“Kalau ada apa-apa dengan diri saya bagaimana ?” kemudian
Terdakwa menjawab : “Kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung
jawab”. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi
sama-sama pulang ke Asrama Putri Akper Kesdam IX/Udayana
menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa
sebelumnya dan kembali ke Asrama masing-masing.
20. Bahwa pada saat Saksi melakuan hubungan badan layaknya
suami istri yang sah di dalam kamar Hotel, keadaan pintu dan
jendela kamar hotel tertutup dan di kunci dari dalam sehingga tidak
ada celah bagi orang lain untuk dapat melihat perbuatan yang
dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar hotel.
21. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi
lakukan dengan Terdakwa merupakan hubungan badan untuk yang
pertama kalinya karena sebelumnya Saksi tidak pernah
melakukannya dengan orang lain, sehingga pada saat melakukan
hubungan badan dengan Terdakwa, vagina Saksi mengeluarkan
darah dan terasa perih dan sakit selama 2(dua) hari.
22. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, kemudian pada bulan
Mei 2014 Saksi mengalami telat bulan + 1 (satu) minggu lalu Saksi
menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa
memberikan Saksi alat test kehamilan, selanjutnya Saksi pergi ke
kamar mandi Asrama Putri Akper Kesdam IX/Udayana, untuk
melakukan tes kehamilan dengan cara mengambil sample urine dan
memasukkan alat test kehamilan ke dalam kemasan gelas plastik
(bekas aqua gelas) sample urine ternyata hasinya Saksi positif hamil.
23. Selanjutnya
Saksi mencoba kembali berbicara dengan
Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya, pada saat itu
Terdakwa melarang Saksi untuk menggugurkan kandungannya dan
meminta Saksi untuk merawat kandungan Saksi dan Terdakwa
pernah 1 (satu) kali mengantar Saksi untuk memeriksakan
kandungan yang pada saat itu berusia 4 (empat) bulan di sebuah
tempat praktek dokter kandungan yang berada di Sesetan Denpasar,
dan Terdakwa menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab untuk
menikahi Saksi.

/ 24. Bahwa ………
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24. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014,
Terdakwa bersama bapak dan adik iparnya datang ke rumah Saksi
untuk menemui orang tua
dan keluarga besar Saksi untuk
menyelesaikan masalah kehamilan Saksi dan pada tanggal 2
Oktober 2104 Saksi-6 sempat menelpon Saksi untuk menanyakan
tentang kehamilan Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa.
25. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015
sekira pukul 10.30 Wita di RSU Bunda Negara Kabupaten Jembrana
Saksi melahirkan seorang anak perempuan dengan cara operasi
caesar dan yang membiayai persalinan adalah orang tua saksi.
26. Bahwa sebelum proses kelahiran, Saksi sempat menghubungi
Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa datang dengan alasan masih
ada urusan di Kesdam IX/Udayana, namun keesokan harinya pada
hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Saksi-6 datang ke rumah sakit
Bunda membesuk Saksi. Pada saat itu Saksi-6 menyampaikan
kepada Saksi bahwa belum bisa membantu untuk membiayai biaya
persalinan Saksi.
27. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa,
saksi pernah dijanjikan untuk dinikahi, namun sampai sekarang
Terdakwa belum pernah menepati janjinya tersebut dan Saksi
sekarang sudah tidak menuntut lagi untuk dinikahi oleh Terdakwa
dan menganggap bahwa ayah dari anak yang dilahirkannya adalah
Terdakwa agar setatus anaknya jelas sehingga tidak di sebut
sebagai anak haram.
28. Bahwa Saksi mengetahui ada peraturan-peraturan atau
ketentuan-ketentuan yang ditetapakan oleh Lembaga Pendidikan
Akper IX/Udayana harus dipatuhi dan ditaati salah satunya mengenai
pelanggaran asusila.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tgl. lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Nyoman Niarsa, SH.
Ipda / 68050186
Pama Polres Jembrana.
Polres Jembrana.
Jembrana, 25 Mei 1968.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Delod Bale Agung desa Mendoyo
Dauh Tukad Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.

Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan
/ tidak …….
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tidak ada hubunga keluarga, sedangkan dengan Sdri Ni Luh Putu
Yuli Widyawati (Saksi-1) adalah anak Saksi sehingga antara Saksi
dengan Saksi-1 ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat
Saksi-1 ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi baru
mengetahuinya pada awal September 2014 saat Saksi mengikuti
seleksi Perwira Polisi yang saat itu Saksi di telepon oleh istri Saksi
yang bernama Sdri Ni Wayan Murniti dan mengatakan bahwa anak
Saksi yang bernama Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1)
mengalami kehamilan 5 (lima) bulan berjalan dan yang menghamili
adalah Terdakwa (Serda Mas’ud) Mahasiswa Akper Kesdam
IX/Udayana.
3. Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil, Saksi menyelamatkan
Saksi-1 karena Saksi-1 mengancam akan bunuh diri, kemudian
Saksi berusaha menenangkan dan menyuruh agar Saksi-1 pulang
ke kampung di Mendoyo Dauh Tukad Negara (Jembarana).
Kemudian Saksi membawa Saksi-1 ke dokter kandungan untuk
diperiksa dan hasilnya dokter menyatakan bahwa Saksi-1 sudah
positif hamil 5 (lima) bulan serta diperkirakan akan melahirkan pada
bulan Janauri 2015.
4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan
September 2014 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama
dengan orang tua dan sepupunya untuk membicarakan
permasalahan yang terjadi dengan Saksi-1 dan hasil kesepakatan :
bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa,
Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1
secara agama Hindu yang akan dilaksanakan pada tanggal 3
Oktober 2014 di Desa Mendoyo Dauh Tukad Negara dan Terdakwa
bersedia menyelesaikan administrasi perkuliahan Saksi-1 yaitu
membayar uang kuliah selama cuti hamil semester III dan semester
IV.
5. Bahwa pelaksanaan pernikahan secara adat menurut agama
Hindu tidak jadi terlaksana karena Terdakwa menghilang dari
Kampus Akper Kesdam IX/Udayana sejak tanggal 2 Oktober 2014,
kemudian untuk memastikan, Saksi menghadap Direktur Akper
Mayor Ckm Arsana dan juga menghadap Mayor Ckm Sukanti untuk
menyampaikan permasalahan perkuliahan saksi-1 serta Saksi
meminta agar Saksi-1 diberi cuti hamil selama 2 semester.
6. Bahwa alasan Saksi tidak menuntut Terdakwa, Saksi
memikirkan masa depan Saksi-1 yang masih panjang dan Terdakwa
sudah mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak yang harus di
tanggung, jika Saksi menuntut secara
tidak langsung akan
menyengsarakan anak dan istri Terdakwa yang tidak tahu menahu
permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi menganggap Terdakwa sebagai ayah dari anak
yang dilahirkan oleh Saksi-1 atau cucu Saksi sendiri dan proses
hukumnya tetap dilanjutkan.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
/ Saksi-3. .........
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Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Kadek Ayu Widiantari.
: Mahasiswa (Akper Kesdam IX/Udy).
: Abian Semal, 14 Februarui 1995.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Asrama Putri Akper Ksedam IX/Udy Jl.
Taman Kanak-Kanank No.1 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember
2013 sat apel malam di Asrama Kesdam IX/Udayana, dan tidak ada
hubungan keluarga/family hanya teman satu angkatan di Akper
Kesdam IX/Udayana.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati
(Saksi-1) pada bulan Oktober 2013 saat pertama masuk sebagai
Siswa Akper Kesdam IX/Udayana dan tinggal satu barak di barak
Cut Nyak Dien Asrama Kesdam IX/Udayana , tetapi tidak ada
hubungan keluarga/family hanya teman satu angkatan di Akper
Kesdam IX/Udayana.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara Saksi1 dengan Terdakwa karena tidak pernah melihatnya, walaupun Saksi
satu barak di barak Cut Nyak Dien di
Asrama Kesdam
IX/UdayanaSaksi-1 tipe orang yang pendiam tidak suka bicara
dengan rekan lainnya dan diperkuliahan Akper Kesdam IX/Udayana
Saksi dengan Saksi-1 lain kelas.
4. Bahwa selama Saksi tinggal di Asrama Kesdam IX/Udayana di
berlakukan aturan antara lain saat jam belajar semua berada di
kampus yaitu dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita
kemudian istirahat dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul
12.00 Wita selanjutnya sampai dengan pukul 15.00 Wita, setelah
selesai pelajaran tidak boleh keluar lagi. Pada malam hari sekira
pukul 20.00 Wita dilakukan pengecekan yaitu Apel malam namun
untuk hari Sabtu dan Minggu bisa melaksanakan IB (Ijin bermalam)
dan diperkenankan untuk pulang atau keluar asrama Kesdam
IX/Udayana.
5. Bahwa di luar jam Kampus, mahasiswa
putra ataupun
mahasiswa putri tugas belajar diperbolehkan datang ke halaman
asrama putri untuk membahas pelajaran ataupun tugas-tugas
lainnya dan telah disediakan meja-meja tempat untuk diskusi, namun
hanya boleh dilakukan sampai apel malam, setelah apel malam tidak
diperbolehkan.
6. Bahwa pada awal semester III (tiga) sejak bulan Oktober 2014
Saksi dan Saksi-1 tidak tinggal lagi di dalam Asrama Kesdam IX/Udy
dan tinggal di rumah kost milik Ibu Dayu yang terletak di Jalan Letda
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Made Kajeng Kelurahan Dangin Puri Kelod Denpasar dan sejak
tinggal satu kost dengan Saksi-1, Saksi-1 pernah menyampaikan
kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah hamil 7(tujuh) bulan akan tetapi
Saksi-1 tidak menyampaikan siapa yang menghamilinya.
7. Bahwa dari isu-isu yang Saksi dengar di Kampus Akper
Kesdam IX/Udayana yang menghamili Saksi-1 adalah Serda Mas’ud
(Terdakwa) hal ini diperkuat dengan Terdakwa telah dikeluarkan dari
kemahasiswaan.
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Supariyanto, S.Psi.
Kapten Ckm / 21950227080773
Kaurpam Si Tuud.
Kesdam IX/Udayana.
Jombang, 5 Juli 1973.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Jl. MT Haryono Gang II No.11 Denpasar
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 30
September 2014, yang saat itu Saksi ikut rapat membahas masalah
kejadian yang menimpa Mahasiswa Akper Kesdam IX/Udayana yang
bernama Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1)
yang telah
dihamili oleh Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada
hubungan keluarga/famili hanya sebatas kedinasan, Saksi sebagai
Kaurpam Kesdam IX/Udayana dan Terdakwa sebagai Mahasiswa
Akper Kesdam IX/Udayana.
2.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa maupun Saksi-1 menjadi
Mahasiswa di Akper Kesdam IX/Udayana sejak bulan Agustus 2013
sehingga sekarang sudah menjalani pendidikan semester III (tiga)
atau tingkat II (dua) dan selama menjalani perkuliahan untuk tingkat I
(satu) wajib tinggal di Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Jalan
PB Sudirman No.1 Denpasar Bali sedangkan untuk tingkat II (dua)
diijinkan kost di luar Asrama Akper Kesdam IX/Udayana.
3.
Bahwa sekarang Terdakwa telah dikeluarkan sebagai
mahasiswa Akper KesdamIX/Udayana karena ada kasus asusila dan
pernah juga dijatuhi hukuman penjara karena melakukan kejahatan
disersi.
4.
Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira
pukul 10.00 Wita, Ayah dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Ipda I
Nyoman Niarsa (Saksi-2) datang ke Kampus Akper Kesdam
IX/Udayana menghadap Direktur Akper Kesdam IX/Udayana Mayor
/ Ckm dr. Arsana ……….
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Ckm dr Arsana dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah hamil 5
(lima) bulan yang dihamili oleh rekan Mahasiswanya yang bernama
Serda Mas’ud (Terdakwa ) sehingga pada hari itu juga sekira pukul
11.00 Wita bertempat di Kampus Akper Kesdam IX/Udayana
dilakukan rapat yang dihadiri oleh Saksi-2, Direktur Akper Kesdam
IX/Udayana, Pembantu Direktur-1 (Pudir-1) Mayor Ckm Wayan
Masih, Pudir-2 PNS Dominika, Pudir-3 Mayor Ckm I Nengah Sukanti,
saya sendiri (Kaurpam), Pelda I Ketut Suwarjana, Lettu Chb Aziz
(Dan Unit Inteldam Jembrana) dan Terdakwa.
5.
Bahwa saat rapat tersebut Terdakwa mengakui telah
menghamili Saksi-1 dan siap bertanggung jawab untuk menikahi
Saksi-1 secara adat dan Saksi-2 bersedia menerima dan tidak akan
menuntut
secara hukum dan penyampaian Saksi-2
bahwa
sebelumnya Terdakwa sudah menemuinya untuk menyampaikan
pertanggungjawabannya untuk menikahi Saksi-1 yang direncanakan
menikah pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 10.00 Wita.
6.
Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi diperintahkan oleh
Kakesdam sebagai Kaurpam untuk melaporkan peristiwa tersebut ke
Polisi Militer guna proses hukum lebih lanjut sehingga Saksi melapor
pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014.
7.
Bahwa Saksi-1 tinggal kost di Jalan Letda Reta Kelurahan
Renon bersama seorang temannya satu angkatan di Akper Kesdam
IX/Udayana yang bernama Sdri Kadek Ayu Wiyanti (Saksi-3)
sedangkan Terdakwa masih tinggal di Asrama Kesdam IX/Udayana.
8.
Bahwa Lembaga Pendidikan Kesdam IX/Udayana mempunyai
peraturan yang mengatur tentang Personil dan Mahasiswa yang
harus dipatuhi oleh seluruh Personil maupun seluruh Mahasiswa.
9.
Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebagai mahasiswa Akper
Kesdam IX/Udayana harus mematuhi segala peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga pendidikan yaitu Akper Kesdam
IX/Udayana dan salah satunya tidak diperbolehkan melakukan
perbuatan asusila.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah
mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 tetapi Saksi
mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan
informasi yang Saksi dapat dari Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa
sudah mengetahui permasalahan ini dan istri Terdakwa tidak akan
menuntut.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin

: Juhrianto.
: Karyawan Hotel Satria
: Jember, 8 Agustus 1978.
: Laki-laki.

/ Kewarganegaraan ..........
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Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Indonesia.
: Islam.
: Kost Ibu Jero Jl. Pidada XI No. 29 banjar
Tengah Kelurahan Ubung Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan (Terdakwa) maupun Sdri Ni
Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1) dan di antara Saksi dengan
Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan
keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Satria yang beralamat di
jalan Pidada VIII Kelurahan Ubung Denpasar, yang telah bekerja
sejak bulan September 2013 dengan jam kerja dari pukul 08.00
Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan untuk kerja malam dari
pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita pagi hari
berikutnya.
3. Bahwa Saksi sewaktu bekerja di bulan April 2014 sekira pukul
23.00 Wita tidak mengetahui apakah ada tamu yang bernama Serda
Mas’ud (Terdakwa) maupun Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi1) yang menginap di Hotel tempat Saksi bekerja dan setelah di cek di
daftar tamu pun tidak ada nama tersebut.
4. Bahwa selama Saksi bekerja di Hotel Satria, Saksi sering
mendapati 2 (dua) orang tamu berlainan jenis menyewa 1 (satu)
kamar Hotel tanpa mau memberikan atau memperlihatkan kartu
identitasnya dan mereka biasanya hanya menginap beberapa jam
saja dan menurut perkiraan Saksi hal ini dilakukan hanya untuk
bercinta atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang
sah.
5. Bahwa Saksi mengetahui kamar No 2 Hotel Satria terletak di
bagian barat, petak ke 2 (dua) dari utara, diapit oleh kamar No. 1
dan No. 3 dengan ukuran ruangan 3 x 3 meter. Ada 1 (satu) pintu
untuk keluar masuk, kemudian ada jendela dengan 1 (satu) daun
jendela dan bergorden. Apabila tamu melakukan persetubuhan tidak
bisa terlihat kalau pintu dan jendelanya tertutup, tapi jika terbuka bisa
saja terlihat karena banyak tamu lalu lalang di depan kamar
tersebut.
Atas keterangan Saksi-5 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 tidak ada biaya
transportasi dan anak – anak yang masih kecil tidak ada mengurus
untuk bersekolah sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani sendiri oleh Saksi tertanggal 5 Mei 2016
atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan
ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka
keterangan
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Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang
telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan,
yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama
apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Apriana Manafe.
Ibu Rumah Tangga.
Kupang, 14 April 1993.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jln. Taruna No.14 Rt. 05 RW.03 Kel Tode
Kisar Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 saat
eksodus Timor-Timur ke Kupang dan hubungan Saksi dengan
Terdakwa adalah sebagai istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati
(Saksi-1) pada tahun 2013, Saksi berteman dengan Saksi-1 melalui
face book (FB) maupun BB (Black Berry) yaitu semenjak Terdakwa
menjadi Mahasiswa di Akper Kesdam IX/Udayana semenjak
Terdakwa menjadi Mahasiswa di Akper Kesdam IX/Udayana dan
pada saat itu Saksi menganggap hubungan antara Terdakwa dengan
Saksi-1 sebagai teman biasa seperti Mahasiswa lainnya.
3. Bahwa Saksi mulai timbul perasaan curiga terhadap hubungan
Terdakwa dengan saksi-1 setelah melihat foto-foto yang di upload di
Akun FB Terdakwa, karena walaupun fotonya ramai-ramai dengan
teman Mahasiswa Akper lainnya namun antara Terdakwa dan
saksi-1 selalu berdiri berdampingan. Kemudian Saksi mencoba
mengingatkan Saksi-1 melalui BBM : Adek mau dapat apa dari suami
orang yang sudah mempunyai anak 4 (empat) orang” dan dijawab
oleh Saksi-1 : ”Tidak ada apa-apa mbak, saya menganggap sebagai
teman dan ayah sendiri”.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai
hubungan khusus dengan Saksi-1 sekira pertengahan bulan Oktober
2014 dari terdakwa sendiri melalui telepon dan menceritakan bahwa
Saksi-1 mengalami ekhamilan yang usia kehamilannya berjalan 6
(enam) bulan.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan
Saksi-1, Saksi memberi dorongan kepada Terdakwa agar tidak lari
dari masalah dan di urus baik-baik secara kekeluargaan dengan
keluarga Saksi-1.
6. Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Bapak dari
Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2014 di rumah makan Lembongan
Renon, yang isinya membicarakan pembayaran uang kuliah Saksi-1
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selama cuti 2 (dua) semester di Akper Kesdam IX/Udayana.
Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui
pendidikan tahun 1997/1998 di Secata A Rindam IX/Udayana
selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga)
bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/SYB Dili
kemudian pada tahun 1999 Terdakwa pindah eksodus ke Kupang
dan selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg
di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,
kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1601/Sumba Timur NTT.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti seleksi Akper,
setelah dinyatakan lulus Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di
Kesdam IX/Udayana sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serda
NRP 31980345670177 (yang sekarang telah dikeluarkan dari
kemahasiswaan Akper di Kesdam IX/Udayana).
3. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri Apriana Manafe
(Saksi-6) secara sah baik secara agama maupun dinas dan dari
pernikahan tersebut Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ni Luh Putu Yuli
Widyawati (Saksi-1) pada saat Terdakwa masuk Asrama Akper di
Sekolah Akper Kesdam IX/Udayana sekira bulan Agustus 2013
tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman sesama
mahasiswa.
5. Bahwa Terdakwa sering belajar kelompok untuk mengerjakan
tugas dari Kampus dan seringnya bertukar pikiran sehingga
hubungan tersebut semakin dekat dan sekira bulan Desember 2013
Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan sebelumnya
Saksi-1 telah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai
seorang istri yang bernama Sdri Apriana (Saksi-6) dan mempunyai 4
(empat) orang anak.
6. Bahwa Terdakwa selama menjalani kuliah di Akper Kesdam
IX/Udayana Terdakwa tinggal di Asrama Putra Akper Kesdam
IX/Udayana, jarak antara Asrama putra dengan asrama putri kurang
lebih 500 meter dan Terdakwa sering datang ke asrama putri saat
piket dan mengambil apel malam kepada seluruh siswa.

7.
Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan
Saksi-1 tidak memiliki kamar kos atau kamar pribadi, sehingga
Terdakwa didalam melakukan hubungan pacaran atau berduaan
dilakukan ditempat umum yaitu pernah beberapa kali membonceng
Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi jalan-jalan
ke tempat-tempat rekreasi seperti ke Pantai Sanur, Hutan Mangrove
dan Pantai Kuta.
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8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul
08.00 Wita menemani Saksi-1 pergi ke Barak Putri Cut Nyak Dien
Barak Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar untuk
mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal di dalam
Barak, pada saat itu keadaan Barak sepi karena mahasiswa lainnya
sedang melaksankan IB libur Natal dan Tahun Baru dan Terdakwa
tidak masuk.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00
Wita mengajak Saksi-1 jalan-jalan berboncengan sepeda motor
menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai Denpasar. Setelah sampai di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar
Selatan
Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan
Mangrove lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak
sambil mengobrol.
10. Bahwa sewaktu ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa memegang
tangan Saksi-1 sambil berpindah-pindah tempat dan tidak ingin
dilihat dan diketahui oleh teman sesama mahasiswa Akper Kesdam
IX/Udayana dan setelah beberapa jam lamanya akhirnya Terdakwa
dan Saksi-1 kembali ke Asrama Kesdam IX/Udayana.
11. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak membantah atau
mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer
sebagaimana tertuang dalam berkas perkara, hanya Terdakwa
mengatakan tidak mencium Saksi-1 sewaktu jalan-jalan ke Hutan
Magrurove hanya memegang dan bergandengan tangan saja.
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengunjungi kawasan
hutan Mangrove, terdapat banyak orang yang berkunjung di kawasan
tersebut, ada yang membawa keluarga dan ada juga pasangan
muda mudi karena memang hutan Mangrove tersebut merupakan
tempat rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1
dapat di lihat oleh orang lain.
13. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30
Wita mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Sanur Kota Denpasar
dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba di pantai
suasananya ramai, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan di
atas pasir lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri Terdakwa di atas
punggung Saksi-1 dan di balas oleh Saksi-1 dengan menyandarkan
tubuh Saksi-1 ke badan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling
berpegangan tangan.
14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana. Pada saat berboncengan baik menuju pantai maupun
pulang dari pantai Terdakwa ada perasaan malu merasa khawatir
akan dilihat orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa
membonceng perempuan yang bukan istrinya.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan April 2014 sekira
pukul 17.00 Wita, jalan-jalan ke Pantai Kuta dengan menggunakan
sepeda motor Supra X, setibanya di Pantai Kuta Terdakwa dengan
Saksi-1 hanya jalan-jalan bergandengan tangan dan duduk
berdampingan sambil ngobrol-ngobrol,
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16. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.00 Wita bermaksud
mengantar Saksi-1 pulang ke Asrama Putri, namun karena sudah
kemalaman pintu gerbang Asrama Putri Akper Kesdam IX/Udayana
sudah ditutup dan dikunci, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat
untuk menginap di Hotel Satria di Daerah Ubung Denpasar,
selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 tiba di
Hotel Satria dan Terdakwa menyewa sebuah kamar pada penjaga
atau resepsionis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di
kamar Hotel tersebut, namun dengan perasaan malu dan takut
karena Terdakwa takut diketahui oleh orang lain.
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada di dalam kamar
Hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di atas tempat tidur
sambil menonton TV, kemudian setelah 1 (satu) jam berlalu
Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 yang dibalas juga oleh
Saksi-1 hingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan
Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali berpelukan dan berciuman
selanjutnya Terdakwa menuntun Saksi-1 untuk berbaring terlentang
kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas dan berusaha
memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam kemaluan Saksi1, namun karena Saksi-1 masih perawan sehingga Terdakwa
mengalami kesulitan untuk memasukkan penisnya.
18. Bahwa setelah beberapa saat kemudian
akhirnya penis
Terdakwa yang sudah tegang tersebut berhasil masuk ke dalam
vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik
turun selama 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama mencapai
orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina
Saksi-1, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami
istri, Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan dan lanjut tidur.
19. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sekira pukul 04.00 Wita
kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah
dengan cara – cara sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam rahim Saksi-1. Bahwa kemudian sekira pukul
06.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama pulang mengendarai
sepeda motor yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dan
mengantar Saksi-1 pulang ke Asrama putri Akper Kesdam
IX/Udayana.
20. Bahwa di dalam kamar tempat Terdakwa melakukan
persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi-1 terdapat
pintu, jendela, 1 (satu) kamar tidur, 1 (satu) meja, 1 (satu) Televisi
dan kamar mandi, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap
pintu dan jendela kamar Hotel dalam keadaan tertutup dan dikunci
dari dalam, sedangkan gorden yang terdapat pada jendela kamar
hotel juga dalam keadaan tertutup sehingga orang lain tidak bisa
melihat apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam
kamar hotel tersebut.
21. Bahwa Saksi-6 selaku istri Terdakwa sudah mengetahui
perbuatan Terdakwa dan telah datang menemui orang tua keluarga
Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1
secara kekeluargaan serta Saksi-6 sebagai istri sah Terdakwa tidak
menuntut secara hukum.
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22. Bahwa akibat dari melakukan persetubuhan layaknya suami
istri yang sah tersebut, Saksi-1 kemudian hamil dan atas kehamilan
tersebut Terdakwa beserta keluarga telah melakukan pertemuan
dengan Saksi-1, orang tua dan keluarganya dan sepakat
menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta sudah
membuat Surat Pernyataan Damai.
23. Bahwa setelah Saksi-1 mengalami kehamilan, Terdakwa tidak
melanjutkan kuliah lagi, sedangkan Saksi-1 tetap melanjutkan
kuliahnya di Akper Kesdam IX/Udayana dan Terdakwa ikut
membiayai kuliah Saksi-1 sampai selama 2 (dua) semester cuti
akademik untuk melahirkan.
24. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 Saksi-1 melahirkan
seorang anak perempuan yang diberi nama Cahaya Putri dan
Terdakwa mengakui bahwa Cahaya Putri adalah anak dari hasil
hubungannya dengan Saksi-1.
25. Bahwa Terdakwa mengetahui ada peraturan-peraturan atau
ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Akper Kesdam
IX/Udayana yang harus dipatuhi dan dijauhi oleh seluruh Mahasiswa
Akper Kesdam IX/Udayana dan paling dilarang adalah perbuatan
penyalahgunaan narkoba, asusila perjudian dan lain-lain.
26. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa pernah
melakukan tindak pidana disersi karena kasusnya yang sedang
berjalan ini melarikan diri sebelum diproses dan didijatuhi pidana
penjara selama 2 (dua) bulan 15 (limabelas) hari dengan Nomor
Putusan : 26-K/PM III-14/AD/VII/2015 tanggal 6 Agustus 2015. dan
telah dijalani Terdakwa.
Menimbang

Menimbang

:
Bahwa oleh karena keterangan Saksi – 1 ( Ni luh Putu
Widyawati ) dan keterangan Terdakwa, berbeda dengan keterangan
yang diberikan di penyidik POM yaitu mengenai :
1. Pada saat mengambil charger di Barak putri Akper Kesdam,
posisi terdakwa menunggu diluar barak tidak ikut masuk.
2. Pada saat dikawasan hutan mangrove Saksi – 1 dan terdakwa
duduk – duduk sambil ngobrol – ngorol
Bahwa terhadap perbedaan yang ada, Majelis Hakim
berpendapat mengenai perbedaan yang ada dapat diterima dan
telah dicatat dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) serta
Majelis Hakim menilai dari sisi subjektif saksi – 1 dan Terdakwa
merupakan sama – sama pelaku yang berkeinginan untuk lepas dari
jeratan hukum atau dakwaan oditur militer, sehingga Majelis Hakim
tidak menanggapi secara khusus dan keterangan yang disampaikan
oleh Saksi – 1 dan Terdakwa dipersidangan dikesampingkan karena
tidak didukung oleh bukti atau petunjuk lain.
:

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

1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor :
SIK/48/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
1(satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor :
41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004.
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- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri An. Sdri
Apriana Manafe.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Apriana Manafe
tanggal 23 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Ni Luh Putu Yuli
Widyawati tanggal 25 Desember 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernaytaan Damai antara Serda
Mas’ud dengan Ipda I Wayan Niarsa, SH tanggal 7 Januari
2015.
- 1(satu) lembar copy Surat Keterangan Lahir dari RSU Bunda
Jl.
Rajawali
No.
36
Negara
Bali
Nomor
:
002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015.
- 1(satu) lembar kwitansi kesanggupan Serda Mas’ud
membayar uang kuliah sebesar Rp.5.753.000,- (Lima juta
tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Sdri Apriana
Manafe yang diterima oleh Ni Luh Putu Yuli Widyawati
tanggal 2 Februari 2015.
- 1(satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa dari
Bank BNI Cabang Renon Denpasar tanggal 4 Februari
2014.
Menimbang

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

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan
Para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu
dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana selama
6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga)
bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/SYB Dili
kemudian pada tahun 1999 Terdakwa pindah eksodus ke Kupang
dan sleanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg
di Rindam IX/Udyana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,
kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1601/Sumba Timur NTT.
2.
Bahwa benar Saksi-1 mengatakan tidak membantah atau
mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer
sebagaimana tertuang dalam berkas perkara, hanya saja Saksi
mengatakan merasa jengkel karena diperiksa berulang-ulang dan
menanyakan masah pribadinya dan menganggap persoalannya telah
selesai.
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3.
Bahwa benar Terdakwa mengatakan tidak membantah atau
mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer
sebagaimana tertuang dalam berkas perkara, hanya Terdakwa
mengatakan tidak mencium Saksi-1 sewaktu jalan-jalan ke Hutan
Magrurove hanya memegang dan bergandengan tangan saja.
4.
Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi
Akper, setelah dinyatakan lulus Terdakwa mengikuti pendidikan
Akper di Kesdam IX/Udayana sampai terjadinya perkara ini
berpangkat Serda NRP 31980345670177 (yang sekarang sudah
dikeluarkan dari kemahasiwaan Akper di Kesdam IX/Udayana)
5.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan
Sdri. Apriana Manafe (Saksi-6) pada tanggal 14 Juli 2004 sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli
2004 dari KUA kecamatan Kupang Utara. Dari pernikahan tersebut
sudah dikarunia 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang
Terdakwa dengan Saksi-6 masih sebagai pasangan suami isteri
yang sah.
6.
Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti pendidikan
keperawatan di Akper Kesdam IX/Udayana. Pada saat pendidikan
tersebut sekira bulan September 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri
Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1) orang sipil berstatus gadis yang
sama-sama sebagai mahasiswa di Akper Kesdam IX/Udayana.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering belajar kelompok
dan mengerjakan tugas kuliah bersama-sama, sehingga hubungan
Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan mulai tanggal 21
Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran,
walaupun Saksi-1 sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah
mempunyai istri.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul
08.00 Wita Terdakwa menemani Saksi-1 pergi ke Barak Putri Cut
Nyak Dien Barat Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar
untuk mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal di
dalam Barak.
9. Bahwa benar pada saat itu keadaan Barak sepi karena
mahasiswa lainnya sedang melaksankan IB libur Natal dan Tahun
Baru.
Pada saat Terdakwa
berada di dalam Barak Putri
tersebut,Terdakwa mencoba membuka pintu lemari PUDD milik
Saksi-1 yang berada di dekat kasur tempat tidur, karena merasa
malu pakaian dalam Saksi-1 di dalam almari dilihat oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha membuka lemari
PUDD tersebut Saksi-1 berusaha untuk menutupnya dengan cara
mendahului posisi Terdakwa yang berada tepat di depan lemari
PUDD, namun pada saat Saksi-1 menutup pintu lemari PUDD, tibatiba Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang dengan cara
melingkarkan kedua tangan Terdakwa di pinggang Saksi-1, Saksi-1
kaget dan membalikkan badannya ke arah Terdakwa.
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11. Bahwa benar setelah Saksi-1 membalikkan badannya kearah
Terdakwa kemudian Terdakwa memegang dagu Saksi-1 dengan
tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk
pinggang Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalau
Saksi-1 mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan
kanannya. Selanjutnya Saksi-1 keluar dari Barak Putri dan pergi ke
rumah temannya.
12. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan sepeda motor
menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai Denpasar. Setelah sampai di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar
Selatan
Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan
Mangrove lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak
sambil mengobrol.
13. Bahwa benar sambil mengobrol beberapa saat kemudian
Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan menggunakan dua tangan
Terdakwa sambil mencium bibir Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha
mengelak akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh
Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong hingga badan Saksi-1 rebah ke
jalan setapak kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan
mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 ikut membalas ciuman Terdakwa
tersebut, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang lain Saksi1 meminta Terdakwa untuk berhenti menciuminya.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengunjungi
kawasan hutan Mangrove, terdapat banyak orang yang berkunjung di
kawasan tersebut, ada yang membawa keluarga dan ada juga
pasangan muda mudi karena memang hutan Mangrove tersebut
merupakan tempat rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-1 dapat di lihat oleh orang lain.
15. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30 Wita
Terdakwa mengajak kembali Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Sanur
Kota Denpasar dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba
di pantai suasananya ramai, Terdakwa dan Saksi-1 duduk
berdampingan di atas pasir lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri
Terdakwa di atas punggung Saksi-1 dan di balas oleh Saksi-1
dengan menyandarkan tubuh Saksi-1 ke badan Terdakwa lalu
Terdakwa dan Saksi-1 saling berpegangan tangan.
16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke
Asrama Akper Kesdam IX/Udayana . Pada saat berboncengan baik
menuju pantai maupun pulang dari pantai Terdakwa ada perasaan
malu merasa khawatir akan dilihat orang lain yang mengetahui
bahwa Terdakwa membonceng perempuan yang bukan istrinya.
17. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wita,
Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke pantai
Kuta dengan
berboncengan sepeda motor dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-1 bermaksud pulang, namun karena sudah kemalaman
pintu gerbang depan dan pintu belakang Asrama Putri Akper
Kesdam IX/Udayana sudah di tutup dan di kunci.
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18. Bahwa benar karena pintu gerbang telah ditutup Terdakwa dan
Saksi-1 tidak bisa lagi masuk ke asrama akhirnya Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Satria di Daerah Ubung
Denpasar, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1
tiba di Hotel Satria dan menyewa kamar Hotel nomor 2.
19. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Hotel tersebut,
Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di atas tempat tidur sambil
menonton televisi lalu Terdakwa menciumi dan meraba-raba
payudara dan kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman
Terdakwa hingga sama-sama terangsang.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama
terangsan lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1
hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih
tubuh Saksi-1 dari atas dan memasukkan penisnya yang telah
tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 masih
perawan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan untuk
memasukkan penisnya yang telah tegang tersebut.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha beberapa saat
kemudian akhirnya penis Terdakwa yang telah tegang tersebut
berhasil masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa
menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1
sehingga sama-sama mencapai orgasme.
22. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan
tersebut Terdakwa dan Saksi-1 secara bergiliran membersihkan
badan ke kamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing
yang dilanjutkan dengan menonton TV di tempat tidur hingga
Terdakwa dan Saksi-1 ketiduran.
23. Bahwa benar selanjutnya menjelang pagi hari sekira pukul
04.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan
layaknya suami istri dengan cara-cara sebelumnya dan Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1. Kemudain
sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama
Akper Kesdam IX/Udayana.
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar hotel tersebut,
keadaan pintu dan jendela kamar hotel tertutup dan di kunci dari
dalam serta jendela tertutup gorden sehingga tidak ada celah bagi
orang lain untuk dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi1 dengan Terdakwa di dalam kamar hotel.
25. Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang dilakukan Saksi-1
dengan Terdakwa, Saksi-1 hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal
27 September 2014, Terdakwa beserta keluarga datang ke rumah
orang tua Saksi-1 Sdri I Nyoman Niarsa (Saksi-2) untuk
menyelesaikan masalah kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia
bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 secara Agama Hindu
yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 20.00
Wita di Desa Mendoyo Dauh Tukad Negara, namun pernikahan
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tersebut tidak jadi terlaksana karena pada tanggal 2 Oktober 2014
Terdakwa pergi dari Kampus Akper Kesdam IX/Udayana tanpa ada
ijin.
26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira
pukul 10.30 Wita di RSU Bunda Negara Kabupaten Jembrana Saksi1 telah melahirkan seorang anak perempuan sesuai dengan Surat
Keterangan Lahir dari RSU Bunda Jl. Rajawali No.36 Negara Bali
Nomor : 002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015, yang
diberi nama Cahaya Putri dan Terdakwa mengakui bahwa Cahaya
Putri adalah anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada peraturan-peraturan
atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Akper Kesdam
IX/Udayana yang harus dipatuhi dan dijauhi oleh seluruh Mahasiswa
Akper Kesdam IX/Udayana dan paling dilarang adalah perbuatan
penyalahgunaan narkoba, asusila perjudian dan lain-lain.
28. Bahwa benar sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa
pernah melakukan tindak pidana disersi karena kasusnya yang
sedang berjalan ini melarikan diri sebelum diproses dan dijatuhi
pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (limabelas) hari dengan
Nomor Putusan : 26-K/PM III-14/AD/VII/2015 tanggal 6 Agustus
2015. dan telah dijalani Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur
dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih
dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti,
menganalisis, dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer,
Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur
Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga
putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam
Nota
Pembelaannya
(Pledoinya) dan
Dupliknya
dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan
bahwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer mengenai
pembuktian unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan Terbuka”,
dengan mengemukakan alasan-alasannya Majelis Hakim akan
menanggapinya sebagai berikut :
/1. Bahwa……..
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1. Bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dengan Saksi1 tersebut berjalan-jalan ditempat umum, melakukan persetubuhan
layaknya suami istri di kamar hotel bila ini dilihat oleh keluarga atau
teman-teman Terdakwa dan Saksi sebagai Mahasiswa sehingga
mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak tidaklah
pantas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 karena
Saksi-1 bukanlah istri sah dari Terdakwa.
2. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan
bahwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer mengenai
pembuktian unsur ketiga yaitu “Melanggar kesusilaan”, dengan
Mengemukakan
alasan-alasannya
Majelis
Hakim
akan
menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Majelis berpendapat bahwa
perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak pantas, tercela
dan tidak dapat disamakan dengan para turis yang melancong atau
berwisata ke Kota Denpasar, terlebih-lebih Terdakwa adalah seorang
Prajurit yang sedang mengikuti tugas belajar sebagai Mahasiswa
Akper Kesdam IX/Udayana.
3.
Bahwa alasan-alasan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam
Dupliknya tentang masalah penyidikan yang dilakukan oleh Oditur
Militer (Nasporing), tentang perbuatan Terdakwa tidak mencium
Saksi-1 dan pembuktian terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Oditur
Militer. Majelis berpendapat bahwa karena hanya mengenai
penegasan dalam Pembelaannya tidak akan menanggapinya secara
khusus akan tetapi menanggapinya sekaligus dalam pembuktian
putusan ini.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi
Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan :

Replik

Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut majelis
Hakim sependapat dan mengambil alih dalam pembuktian terhadap
perkara Terdakwa sekaligus untuk menjawab Pembelaan maupun
Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat Pembelaan/Pledoi maupun Duplik dari Penasehat
Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang

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

Menimbang

:

Unsur kesatu
Unsur kedua
Unsur ketiga

: “Barangsiapa “
: ”Dengan sengaja dan terbuka”
: “Melanggar kesusilaan”

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

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

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana selama
6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga)
bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/SYB Dili
kemudian pada tahun 1999 Terdakwa pindah eksodus ke Kupang
dan sleanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg
di Rindam IX/Udyana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,
kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1601/Sumba Timur NTT.
Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Akper, setelah
dinyatakan lulus Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di Kesdam
IX/Udayana sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP
31980345670177 (yang sekarang sudah dikeluarkan dari
kemahasiwaan Akper di Kesdam IX/Udayana) .
2.
Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk
dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana
di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
secara hukum.
3.
Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Menimbang

:

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

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti
pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IX/Udayana. Pada saat
pendidikan tersebut sekira bulan September 2013 Terdakwa kenal
dengan Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1) orang sipil
berstatus gadis yang sama-sama sebagai mahasiswa di Akper
Kesdam
IX/Udayana. Terdakwa dan Saksi-1 sering belajar
kelompok dan mengerjakan tugas kuliah bersama-sama, sehingga
hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan mulai
tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin
hubungan pacaran, walaupun Saksi-1 sudah mengetahui bahwa
Terdakwa telah mempunyai istri.
2.
Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul
08.00 Wita Terdakwa menemani Saksi-1 pergi ke Barak Putri Cut
Nyak Dien Barat Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar
untuk mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal di
dalam Barak, pada saat itu keadaan Barak sepi karena mahasiswa
lainnya sedang melaksankan IB libur Natal dan Tahun Baru. Pada
saat Terdakwa berada di dalam Barak Putri ,Terdakwa mencoba
membuka pintu lemari PUDD milik Saksi-1 yang berada di dekat
kasur tempat tidur, karena merasa malu pakaian dalam Saksi-1 di
dalam almari dilihat oleh Terdakwa, Saksi-1 berusaha untuk menutup
pintu lemari PUDD milik Saksi-1 dengan cara mendahului posisi
Terdakwa yang berada tepat di depan lemari PUDD, namun pada
saat Saksi-1 menutup pintu lemari PUDD, tiba-tiba Terdakwa
memeluk Saksi-1 dari arah belakang dnegan cara melingkarkan
kedua tangan Terdakwa di pinggang Saksi-1, Saksi-1 kaget dan
membalikkan badan Saksi-1 ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa
memegang dagu Saksi-1 dengan tangan kanannya, sedangkan
tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang Saksi-1 selanjutnya
Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalau Saksi-1 mendorong Terdakwa
dengan menggunakan tangan kanan Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1
keluar dari Barak Putri dan pergi ke rumah teman Saksi-1.
3.
Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00
Wita Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan sepeda motor
menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai Denpasar. Setelah sampai di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar
Selatan
Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan
Mangrove lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak
sambil mengobrol, beberapa saat kemudian Terdakwa memeluk
Saksi-1 dengan menggunakan dua
tangan Terdakwa sambil
mencium bibir Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mengelak akan
tetapi Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-1 sehingga
Saksi-1 terdorong hingga badan Saksi-1 rebah ke jalan setapak
kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan mencium bibir
Saksi-1 dan Saksi-1 ikut membalas ciuman Terdakwa tersebut,
kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang lain Saksi-1
meminta Terdakwa untuk berhenti menciumnya.
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4.
Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengunjungi
kawasan hutan Mangrove, terdapat banyak orang yang berkunjung
di kawasan tersebut, ada yang membawa keluarga dan ada juga
pasangan muda mudi karena memang hutan Mangrove tersebut
merupakan tempat rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-1 dapat di lihat oleh orang lain.
5.
Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30 Wita
Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Sanur Kota
Denpasar dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba
dipantai suasananya ramai, Terdakwa dan Saksi-1 duduk
berdampingan di atas pasir lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri
Terdakwa di atas punggung Saksi-1 dan di balas oleh Saksi-1
dengan menyandarkan tubuh Saksi-1 ke badan Terdakwa lalu
Terdakwa dan Saksi-1 saling berpegangan tangan. Setelah itu
Terdakwa dan Saksi-1
pulang ke Asrama Akper Kesdam
IX/Udayana . Pada saat berboncengan baik menuju pantai maupun
pulang dari pantai Terdakwa ada perasaan malu merasa khawatir
akan dilihat orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa
membonceng perempuan yang bukan istrinya.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka ”
telah terpenuhi.
Menimbang

:

Yang dimaksud dengan “ Melanggar Kesusilaan “ adalah
melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban.
Melanggar
Kesusilaan
dalam
delik
ini
adalah
perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun,
keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan
kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada
umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau
terangsangnya nafsu birahi orang lain ( misalnya : meraba buah
dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium,
memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”
adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti
pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IX/Udayana. Pada saat
pendidikan tersebut sekira bulan September 2013 Terdakwa kenal
dengan Sdri Ni Luh Putu Yuli Widyawati (Saksi-1) orang sipil
berstatus gadis yang sama-sama sebagai mahasiswa di Akper
Kesdam
IX/Udayana. Terdakwa dan Saksi-1 sering belajar
kelompok dan mengerjakan tugas kuliah bersama-sama, sehingga
hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan mulai
tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin
hubungan pacaran, walaupun Saksi-1 sudah mengetahui
/ bahwa….
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bahwa Terdakwa telah mempunyai istri.
2.
Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul
08.00 Wita Terdakwa menemani Saksi-1 pergi ke Barak Putri Cut
Nyak Dien Barat Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar
untuk mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal di
dalam Barak.
3.
Bahwa benar pada saat itu keadaan Barak sepi karena
mahasiswa lainnya sedang melaksankan IB libur Natal dan Tahun
Baru.
Pada saat Terdakwa
berada di dalam Barak Putri
tersebut,Terdakwa mencoba membuka pintu lemari PUDD milik
Saksi-1 yang berada di dekat kasur tempat tidur, karena merasa
malu pakaian dalam Saksi-1 di dalam almari dilihat oleh Terdakwa.
4.
Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha membuka lemari
PUDD tersebut Saksi-1 berusaha untuk menutupnya dengan cara
mendahului posisi Terdakwa yang berada tepat di depan lemari
PUDD, namun pada saat Saksi-1 menutup pintu lemari PUDD, tibatiba Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang dengan cara
melingkarkan kedua tangan Terdakwa di pinggang Saksi-1, Saksi-1
kaget dan membalikkan badannya ke arah Terdakwa.
5.
Bahwa benar setelah Saksi-1 membalikkan badannya kearah
Terdakwa kemudian Terdakwa memegang dagu Saksi-1 dengan
tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk
pinggang Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalau
Saksi-1 mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan
kanannya. Selanjutnya Saksi-1 keluar dari Barak Putri dan pergi ke
rumah temannya.
6.
Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00
Wita Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan sepeda motor
menuju ke arah Bay Pass Ngurah Rai Denpasar. Setelah sampai di
kawasan Hutan Mangrove Pesanggaran Denpasar
Selatan
Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke kawasan Hutan
Mangrove lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di jalan setapak
sambil mengobrol.
7.
Bahwa benar sambil mengobrol beberapa saat kemudian
Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan menggunakan dua tangan
Terdakwa sambil mencium bibir Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha
mengelak akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh
Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong hingga badan Saksi-1 rebah ke
jalan setapak kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan
mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 ikut membalas ciuman Terdakwa
tersebut, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang lain Saksi1 meminta Terdakwa untuk berhenti menciuminya.
8.
Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengunjungi
kawasan hutan Mangrove, terdapat banyak orang yang berkunjung di
kawasan tersebut, ada yang membawa keluarga dan ada juga
pasangan muda mudi karena memang hutan Mangrove tersebut
merupakan tempat rekreasi, sehingga perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-1 dapat di lihat oleh orang lain.
/9.
Bahwa…………
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9.
Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul 16.30
Wita Terdakwa mengajak kembali Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Sanur
Kota Denpasar dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat tiba
di pantai suasananya ramai, Terdakwa dan Saksi-1 duduk
berdampingan di atas pasir lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri
Terdakwa di atas punggung Saksi-1 dan di balas oleh Saksi-1
dengan menyandarkan tubuh Saksi-1 ke badan Terdakwa lalu
Terdakwa dan Saksi-1 saling berpegangan tangan.
10.
Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke
Asrama Akper Kesdam IX/Udayana . Pada saat berboncengan
baik menuju pantai maupun pulang dari pantai Terdakwa ada
perasaan malu merasa khawatir akan dilihat orang lain yang
mengetahui bahwa Terdakwa membonceng perempuan yang bukan
istrinya.
11.
Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 19.00 Wita,
Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke pantai
Kuta dengan
berboncengan sepeda motor dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-1 bermaksud pulang, namun karena sudah kemalaman
pintu gerbang depan dan pintu belakang Asrama Putri Akper
Kesdam IX/Udayana sudah di tutup dan di kunci.
12.
Bahwa benar karena pintu gerbang telah ditutup Terdakwa
dan Saksi-1 tidak bias lagi masuk ke asrama akhirnya Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Satria di Daerah Ubung
Denpasar, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1
tiba di Hotel Satria dan menyewa kamar Hotel nomor 2.
13.
Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Hotel tersebut,
Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di atas tempat tidur sambil
menonton televisi lalu Terdakwa menciumi dan meraba-raba
payudara dan kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman
Terdakwa hingga sama-sama terangsang.
14.
Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama
terangsan lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1
hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih
tubuh Saksi-1 dari atas dan memasukkan penisnya yang telah
tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 masih
perawan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan untuk
memasukkan penisnya yang telah tegang tersebut.
15.
Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha beberapa saat
kemudian akhirnya penis Terdakwa yang telah tegang tersebut
berhasil masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa
menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1
sehingga sama-sama mencapai orgasme.
16.
Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan
tersebut Terdakwa dan Saksi-1 secara bergiliran membersihkan
badan ke kamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing
yang dilanjutkan dengan menonton TV di tempat tidur hingga
Terdakwa dan Saksi-1 ketiduran.
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17.
Bahwa benar selanjutnya menjelang pagi hari sekira pukul
04.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan
layaknya suami istri dengan cara-cara sebelumnya dan Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1. Kemudain
sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama
Akper Kesdam IX/Udayana.
18.
Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar hotel tersebut,
keadaan pintu dan jendela kamar hotel tertutup dan di kunci dari
dalam serta jendela tertutup gorden sehingga tidak ada celah bagi
orang lain untuk dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi1 dengan Terdakwa di dalam kamar hotel.
19.
Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang dilakukan Saksi-1
dengan Terdakwa, Saksi-1 hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal
27 September 2014, Terdakwa beserta keluarga datang ke rumah
orang tua Saksi-1 Sdri I Nyoman Niarsa (Saksi-2) untuk
menyelesaikan masalah kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia
bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 secara Agama Hindu
yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 20.00
Wita di Desa Mendoyo Dauh Tukad Negara, namun pernikahan
tersebut tidak jadi terlaksana karena pada tanggal 2 Oktober 2014
Terdakwa pergi dari Kampus Akper Kesdam IX/Udayana tanpa ada
ijin.
20.
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira
pukul 10.30 Wita di RSU Bunda Negara Kabupaten Jembrana Saksi1 telah melahirkan seorang anak perempuan sesuai dengan Surat
Keterangan Lahir dari RSU Bunda Jl. Rajawali No.36 Negara Bali
Nomor : 002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015, yang
diberi nama Cahaya Putri dan Terdakwa mengakui bahwa Cahaya
Putri adalah anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
21.
Bahwa benar sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa
pernah melakukan tindak pidana disersi karena kasusnya yang
sedang berjalan ini dan didijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)
bulan 15 (lima belas) hari dan telah dijalani oleh Terdakwa.
Menimbang

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

Menimbang

:
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

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

: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengenai ketidak
terbuktian Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa Majelis berpendapat tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut:
Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang
tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, pada hal Terdakwa telah
mempunyai istri, empat orang anak dan tidak mempedulikan norma
agama, adat masyarakat sehingga dengan mudahnya tergoda dan
melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sampai melakukan
persetubuhan.
Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak
boleh terjadi dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat
apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama sebagai
mahasiswa Akper Kesdam IX/Udayana dan belum ada perikatan
perkawinan namun Terdakwa tetap melakukannya serta menikmati
hubungan tersebut sehingga sangat bertentangan dengan sendisendi kehidupan Prajurit.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi -1 hamil dan
melahirkan seorang anak, kuliahnya terhambat serta merugikan
kesatuan Terdakwa yang telah mengirim Terdakwa untuk tugas
belajar.

Menimbang

:
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang
bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga
negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Prajurit
Sapta Marga.
Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
1.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya.
Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi-1.
Terdakwa
membantu
perkuliahan
Saksi-1
sebesar
Rp.5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
2.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak
berterus terang dan merasa tidak bersalah
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 yang masih
mahasiswi melahirkan seorang anak
Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara.
/ Menimbang :…………
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Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
-

-

-

-

1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor :
SIK/48/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
1(satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor
: 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri An. Sdri
Apriana Manafe.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Apriana Manafe
tanggal 23 Desember 2014.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Ni Luh Putu Yuli
Widyawati tanggal 25 Desember 2014.
1(satu) lembar Surat Pernaytaan Damai antara Serda
Mas’ud dengan Ipda I Wayan Niarsa, SH tanggal 7
Januari 2015.
1(satu) lembar copy Surat Keterangan Lahir dari RSU
Bunda Jl. Rajawali No. 36 Negara Bali Nomor :
002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015.
1(satu) lembar kwitansi kesanggupan Serda Mas’ud
membayar uang kuliah sebesar Rp.5.753.000,- (Lima juta
tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Sdri Apriana
Manafe yang diterima oleh Ni Luh Putu Yuli Widyawati
tanggal 2 Februari 2015.
1(satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa
dari Bank BNI Cabang Renon Denpasar tanggal 4
Februari 2014.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada hubungan
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim
berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa
sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

:
Pasal 281 ayat ( 1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo UndangUndang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mas’ud, Serda,
31980345670177, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “
/ 2. Memidana …….
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2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
-

3.

Pidana Penjara selama 7 ( tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
-

-

-

-

1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor :
SIK/48/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
1(satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor
: 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri An. Sdri
Apriana Manafe.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Apriana Manafe
tanggal 23 Desember 2014.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri Ni Luh Putu Yuli
Widyawati tanggal 25 Desember 2014.
1(satu) lembar Surat Pernaytaan Damai antara Serda
Mas’ud dengan Ipda I Wayan Niarsa, SH tanggal 7
Januari 2015.
1(satu) lembar copy Surat Keterangan Lahir dari RSU
Bunda Jl. Rajawali No. 36 Negara Bali Nomor :
002673011/BUNDA/2015 tanggal 1 Januari 2015.
1(satu) lembar kwitansi kesanggupan Serda Mas’ud
membayar uang kuliah sebesar Rp.5.753.000,- (Lima juta
tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Sdri Apriana
Manafe yang diterima oleh Ni Luh Putu Yuli Widyawati
tanggal 2 Februari 2015.
1(satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa
dari Bank BNI Cabang Renon Denpasar tanggal
4 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

/Demikian, . . .
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,SH. LETNAN
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG
HUDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,
SH. MH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN,
S.H.M.H LETNAN KOLONEL CHK. NRP. 11980021130172, Penasehat Hukum
SRI
HARTATA,
S.H.
LETTU
CHK
NRP.
21990155910378,
Panitera SUNARDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 548423 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.
UNTUNG HUDIYONO, S.H
MAYOR CHK NRP. 581744

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

PANITERA
Ttd.
SUNARDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 548423
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

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

