PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 27-K / PM.III-14 / AD / VII / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Victor Carlos Soares.
Serda/635707.
Babinsa Koramil 1610/Klungkung.
Kodim 1610/Klungkung..
Lospalos Timtim, 10 Pebruari 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen Katolik.
Asrama Koramil 1610-03/Dawan Klungkung.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Dandim 1610/klungkung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Keputusan
penahanan Sementara Nomor : Skep/09/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjang penahanan pertama dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera
selma 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2016 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2106 berdasarjan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep /02/IV/2016 tanggal 14 April 2016
b.
Perpanjangan penahanan kedua dari Danrem 163/Wira Satya selaaku
Papera selama 30 (tiga puuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai
dengan tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep /03/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
c.
Perpanjangan penahanan ketiga dari Danrem 163/Wira Satya salaku Papera
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan
tanggal 18 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/06/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/05/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung
mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan
Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 06 /PM.III-14/AD/ VIII /2015 tanggal 4 Agustus 2016
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PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas
Membaca

:
Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-10/A10/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Register Nomor : 27/K/PM.III14/AD/IV/2016, tanggal 12 Juli 2016 dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan

: 1.
Keputusan
Penyerahan
Perkara
dari
Danrem
163/Wira Satya selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 09 / VI /
2016, tanggal 21 Juni 2016.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / VI /
2016, tanggal 28 Juni 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM/28/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli
2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID /28/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.

4.
Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi
5.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /
26 / VI / 2016, tanggal 28 Juni 2016. di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan :
1).
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana
:
Kesatu : “Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut ”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004
Dan
Kedua

: “ Pengguguran kandungan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP
2).
Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :
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Pidana Pokok

:

Penjara selama.

: 5 ( lima ) tahun

Dikurangkan
selama
Terdakwa
dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3).

Memohon agar barang bukti berupa :
a.

Berupa Surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari
Rumah Sakit Tingkat II Uddayana Nomor :
07/VER/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran
Nomor
1.101/DIS/PS/XII/1996
tanggal
5
Desember 1996 atas nama Meidiana Meji Carlos.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor
5105032805120001 tanggal 26 Mei 2016 atas
nama Victor Carlos Soares.
- 1 (satu) lembar foto tepat kejadian perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
b.

Berupa barang :

1 (satu) buah kaos warna pink
1 (satu) buah celana panjang jeans warna
biru keputih-putihan.
1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu.
Dikembalikan kepada yang berhak
4).
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 15.000 ( lima belas ribu rupiah ).
2.
Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara
tertulis kemudian dibacakan di persidangan pada hari
kamis
tanggal 1 September 2016 , yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut :
Bahwa pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat Clementie
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa
menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya , namun
mengenai pidana tambahan bahwa Terdakwa dipecat dari dinas
Militer Penasehat Hukum merasa
keberatan
dengan
mengemukakan pendapat bahwa hukuman pemecatan yang
dimohonkan Oditur Militer bukan merupakan solusi untuk
mendatangkan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan
dan /ataupun solusi yang mudah untuk menyelesaikan perkara
yang tengah dihadapi oleh Terdakwa . Hal ini mengingat
dampak dari suatu pemecatan terhadap diri Terdakwa akan
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timbul permasalahan hidup yang sangat panjang
dirasakan terhadap keluarga Terdakwa.

yang

Bahwa dalam fakta persidangan telah diungkap faktafakta bahwa anak kandung Terdakwa yaitu saksi-1 ( Medina
Meji carlos ) dan isterinya yaitu Saksi-2 ( Ratna Ida Las Maria )
telah memaafkan Terdakwa dan ingin berkumpul dan
membangun Rumah Tangga dengan Terdakwa serta anak-anak
Terdakwa juga ingin menempuh pendidikan yang tinggi demi
masa depannya yang masih membutuhkan biaya yang banyak
untuk kehidupannya .
Berdasarkan keadaan tersebut , Penasehat Hukum
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan
Putusan sebagai berikut :
-

Memberikan putusan hukuman yang seringanringannya terhadap diri Terdakwa dan memberikan
kesempatan kepada Terdakwa agar tetap dapat
dipertahankan dalam dinas Militer.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa
juga meminta maaf kepada Saksi-2 ( Ratna Ida Las Maria )
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi , Terdakwa juga
menyatakan bahwa ia ingin kembali kepada keluarganya lagi
dan membina keluarga dengan Saksi-2 ( Sdri. Ratna Ida Las
Maria ) dan akan mendidik anak-anaknya dengan baik .

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dan Terdakwa
dalam Nota pembelaannya /Pledoi hanya bersifat Clementie
dengan mengemukakan hal- hal mengenai keadaan –keadaan
yang meringankan Terdakwa, / bersifat Clementie , untuk itu
Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun
akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempattempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan
Januari tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal 20 Maret
2000 enam belas setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 bertempat di Penginapan Lila Cita Pantai
Saba Gianyar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
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a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
Tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus dengan
pangkat Prada ditugaskan di Yonif 741/SBW dan ditempatkan di
Kompi C hingga tahun 1994. Pada taahun 1994 terdakwa
dimutasikan ke Yoni 744/SYB Timtim hingga Tahun 1999 dan
pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas
di
Koramil
1610-04/Nusa
Penida
Kesatuan
Kodim
1610/Klungkung dengan pangkat Serda NRP 365707.
b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratna Ida Las
Maria (Saksi-4) pada Tahun 1996, dari pernikahannya tersebut
telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama bernama Sdri.
Meidiana Meji Carlos (Saksi-2) yang lahir pada tanggal 28 bulan
mei tahun 1996, anak kedua Sdri. Avony Aprilianti Olga Carlos
(Saksi-3) yang berusia 17 tahun, anak ketiga Julio Meris Carlos,
anak keempat Oktovioni Ayu Carlos dan anak kelima bernama
Agnes Jaqnes Carlos. Saksi-2 lahir pada tanggal 28 bulan Mei
tahun 1996 sesuai Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor
Catatan
Sipil
Kabupaten
Dati
II
Dili
No.
1.101/Dis/Ps/XII/1996 tanggal 5 desember 1996.
c. Bahwa Saksi-4 bersama kelima anaknya tinggal di Asrama
Koramil Dawan Klungkung, sedangkan Terdakwa yang berdinas
di Koramil 1610-04/Nusa penida tinggal di Nusa Penida dan
setiap hari Jumat pulang ke Asrama Koramil dawan Klungkung.
Pada saat terdakwa pulang ke rumah kesempatan tersebut
digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar dan menjemput
Saksi-2 dari Asrama Akademi Kebidanan Kartini di Sesetan
Denpasar.
d. Bahwa pada bulan Januari 205 Terdakwa berbicara kepada
Saksi-2 untuk tes perawan, saat itu Saksi-2 berpikiran akan
diajak ke dokter, kemudian Terdakwa dan saksi-2 pergi dari
tempat tinggalnya di Asrama Koramil Dawan Klungkung dengan
dibonceng sepeda motor Yamaha RX King dengan alasan untuk
memeriksakan keperawanan Saksi-2, namun kenyataannya
Terdakwa membawa Saksi-2 ke Penginapan Lila Cita di daerah
Pantai Saba Gianyar . Setelah sampai Penginapan Terdakwa
menemui karyawan penginapan yang bernama Suparmah
(Saksi-6) untuk menyewa kamar sambil Terdakwa menyerahkan
uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu
rupiah).Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke
dalam kamar penginapan nomor 1.
e. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa
menanyakan tentang keperawanan Saksi-2 dan dijawab oleh
Saksi-2 kalau dirinya sudah tidak perawan karena Saksi-2
pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya di tahun
2014. Atas jawaban Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa
menyuruh Saksi-2 untuk membuka pakaiannya, namun Saksi-2
tidak mau. Lalu Terdakwa berkata dan dengan ancaman
terhadap Saksi-2 “Sama bapak sendiri gak mau, sama anjing itu
kamu mau” kemudian Saksi-2 mengatakan “kalau itu kan orang
lain kalau sama bapak kan orang tua sendiri” lalu Terdakwa
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berkata “Kan bapak yang ngasi kamu makan dan menghidupi
kamu yang menguliahkan kamu”.
f.
Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu
Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga telanjang
bulat dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri
sampai telanjang bulat. Dalam keadaan Saksi-2 menangis terus
menerus Terdakwa menyuruh agar Saksi-2 terlentang di atas
tempat tidur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina
Saksi-2.
Selanjutnya
Terdakwa
menggoyang-goyangkan
pantatnya naik turun hingga klimaksnya Terdakwa mengeluarkan
sperma di luar vagina Saksi-2.
g. Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 untuk yang
pertama kalinya selanjutnya Terdakwa selalu ingin menyetubuhi
Saksi-2, sehingga setiap ada kesempatan yaitu pada saat
Terdakwa menjemput Saksi-2 dari Asrama Akbid Sesetan
Denpasar dan mengantar dari rumah Asrama Koramil Dawan ke
Asrama Akbid Sesetan Terdakwa selalu menyetubuhi Saksi-2,
sehingga Terdakwa telah berulang kali meyetubuhi Saksi-2
hingga tidak terhitung lagi jumlahnya yang dilakukan di tempat
yang sama yaitu Penginapan Lila cita di daerah Pantai Saba
Gianyar dan setiap disetubuhi oleh Terdakwa Saksi-2 tidak
pernah merasakan kenikmatan Walaupun Saksi-2 menolak untuk
disetubuhi oleh Terdakwa namun karena selalu diancam tidak
akan dikuliahkan, tidak diberikan biaya hidup sehingga dengan
terpaksa Saksi-2 memenuhi keinginan Terdakwa dan Saksi-2
tidak berani memberitahukan kepada orang lain termasuk
kepada Saksi-4 ibu Saksi-2. Sedangkan persetubuhan terakhir
yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 di tempat yang sama
yaitu di Penginapan Lila Cita Pantai Saba Gianyar pada tanggal
20 Maret 2016.
h.
Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan psikiatri
tanggal 31 Maret 2016 oleh dr. Rinie Indah Wirasati, Sp,Kj
(Saksi-8) di Kesdam IX/Udayana, dari hasil wawancara dan
pemeriksaan tersebut tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala
gangguan jiwa berat (psikotik) sesuai dengan Laporan
Pemeriksaan Psikiatri Visum et Repertum Psychiatricum (VeR)
dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 April 2016 oleh Saksi8. Kemudian pada tanggal 12 April 2016 telah dilakukan
pemeriksaan kejiwaan (Psikiatri) terhadap Saksi-2 oleh Saksi-8 di
Kesdam IX/Udayana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh
kesimpulan terdapat tanda-tanda/gejala-gejala stres sedang
berupa gangguan campuran cemas dan depresi, sehingga Saksi2 memerlukan bantuan intervensi berupa konseling dan
rehabilitasi mental, sesuai laporan pemeriksaan Psikiatri yang
dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2016 oleh
Saksi-8.
DAN
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal yang
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sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan juni
tahun 2000 lima belas setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima
belas di Rumah Sakit Bintang Klungkung atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 denpasar, melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita
atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau
ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya
dapat digugurkan”
Dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
Tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus dengan
pangkat Prada ditugaskan di Yonif 741/SBW dan ditempatkan di
Kompi C hingga tahun 1994. Pada taahun 1994 terdakwa
dimutasikan ke Yoni 744/SYB Timtim hingga Tahun 1999 dan
pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas
di
Koramil
1610-04/Nusa
Penida
Kesatuan
Kodim
1610/Klungkung dengan pangkat Serda NRP 365707.
b.
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratna Ida las Maria
(Saksi-4) pada Tahun 1996, dari pernikahannya tersebut telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama bernama Sdri.
Meidiana Meji Carlos (Saksi-2) yang lahir pada tanggal 28 bulan
mei tahun 1996, anak kedua Sdri. Avony Aprilianti Olga Carlos
(Saksi-3) yang berusia 17 tahun, anak ketiga Julio Meris Carlos,
anak keempat Oktovioni Ayu Carlos dan anak kelima bernama
Agnes Jaqnes Carlos.
c. Bahwa Saksi-4 bersama kelima anaknya tinggal di Asrama
Koramil Dawan Klungkung, sedangkan Terdakwa yang berdinas
di Koramil 1610-04/Nusa penida tinggal di Nusa Penida dan
setiap hari Jumat pulang ke Asrama Koramil dawan Klungkung.
Pada saat terdakwa pulang ke rumah kesempatan tersebut
digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar dan menjemput
Saksi-2 dari Asrama Akademi Kebidanan Kartini di Sesetan
Denpasar.
d. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa berbicara
kepada Saksi-2 untuk tes perawan, saat itu Saksi-2 berpikiran
akan diajak ke dokter, kemudian Terdakwa dan saksi-2 pergi dari
tempat tinggalnya di Asrama Koramil Dawan Klungkung dengan
dibonceng sepeda motor Yamaha RX King dengan alasan untuk
memeriksakan keperawanan Saksi-2, namun kenyataannya
Terdakwa membawa Saksi-2 ke Penginapan Lila Cita di daerah
Pantai Saba Gianyar . Setelah sampai Penginapan Terdakwa
menemui karyawan penginapan yang bernama Suparmah
(Saksi-6) untuk menyewa kamar sambil Terdakwa menyerahkan
uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu
rupiah).Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke
dalam kamar penginapan nomor 1.
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e. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa
menanyakan tentang keperawanan Saksi-2 dan dijawab oleh
Saksi-2 kalau dirinya sudah tidak perawan karena Saksi-2
pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya di tahun
2014. Atas jawaban Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa
menyuruh Saksi-2 untuk membuka pakaiannya, namun Saksi-2
tidak mau. Lalu Terdakwa berkata dan dengan ancaman
terhadap Saksi-2 “Sama bapak sendiri gak mau, sama anjing itu
kamu mau” kemudian Saksi-2 mengatakan “kalau itu kan orang
lain kalau sama bapak kan orang tua sendiri” lalu Terdakwa
berkata “Kan bapak yang ngasi kamu makan dan menghidupi
kamu yang menguliahkan kamu”.
f.
Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu
Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga telanjang
bulat dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri
sampai telanjang bulat. Dalam keadaan Saksi-2 menangis terus
menerus Terdakwa menyuruh agar Saksi-2 terlentang di atas
tempat tidur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina
Saksi-2.
Selanjutnya
Terdakwa
menggoyang-goyangkan
pantatnya naik turun hingga klimaksnya Terdakwa mengeluarkan
sperma di luar vagina Saksi-2.
g.
Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 untuk yang
pertama kalinya selanjutnya Terdakwa selalu ingin menyetubuhi
Saksi-2, sehingga setiap ada kesempatan yaitu pada saat
Terdakwa menjemput Saksi-2 dari Asrama Akbid Sesetan
Denpasar dan mengantar dari rumah Asrama Koramil Dawan ke
Asrama Akbid Sesetan Terdakwa selalu menyetubuhi Saksi-2,
sehingga Terdakwa telah berulang kali meyetubuhi Saksi-2
hingga tidak terhitung lagi jumlahnya yang dilakukan di tempat
yang sama yaitu Penginapan Lila cita di daerah Pantai Saba
Gianyar dan setiap disetubuhi oleh Terdakwa Saksi-2 tidak
pernah merasakan kenikmatan Walaupun Saksi-2 menolak untuk
disetubuhi oleh Terdakwa namun karena selalu diancam tidak
akan dikuliahkan, tidak diberikan biaya hidup sehingga dengan
terpaksa Saksi-2 memenuhi keinginan Terdakwa dan Saksi-2
tidak berani memberitahukan kepada orang lain termasuk
kepada Saksi-4 ibu Saksi-2.
h.
Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa
terhadap saksi-2 tersebut Saksi-2 pada bulan Juni 2015 menjadi
hamil, lalu Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada
Terdakwa.
Selanjutnya
Terdakwa
mengajak
Saksi-2
memeriksakan kehamilannya ke seorang bidan di Klungkung
yang bernama Susi. Dari hasil pemeriksaan, Saksi-2 positi hamil
2 (dua) bulan. Atas hasil tersebut Terdakwa meminta kepada
bidan Susi agar menggugurkan kehamilan Saksi-2, namun bidan
Susi tidak mau. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi-2 ke
Rumah Sakit Permata Hati Klungkung dengan maksud yang
sama guna menggugurkan kehamilan Saksi-2, tapi dokter pada
Rumah Sakit tersebut tidak mau. Akhirnya Terdakwa membawa
Saksi-2 ke Rumah Sakit Bintang Klungkung, lalu Terdakwa
menyampaikan kepada dr. A,A. Gde Martha, SpOG (Saksi-7)
bahwa Saksi-2 hamil atas perbuatan pacarnya. Terdakwa
meminta kepada Saksi-7 agar mau menggugurkan kehamilan
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Saksi-2 karena Saksi-2 masih kuliah. Selanjutnya Saksi-7
memeriksa Saksi-2 dari hasil pemeriksaan bahwa Saksi-2 positif
hamil yang diperkirakan berumur kurang lebih 1,5 bulan dan
sedang mengalami abortus incipien (keguguran yang sedang
berlangsung) sehingga perlu dilakukan tindakan cepat untuk
menyelamatkan jiwa Saksi-2 dan hal itu disetujui oleh Terdakwa
lalu Saksi-7 melakukan pembersihan kehamilan dengan cara
kuretase, dan proses kuretase berjalan dengan lancar. Kemudian
Saksi-2 mendapat resep obat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh
ratus ribu rupiah), sedangkan biaya kuretase sebesar Rp.
6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan
cara mencicil.
i.
Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan psikiatri
tanggal 31 Maret 2016 oleh dr. Rinie Indah Wirasati, Sp,Kj
(Saksi-8) di Kesdam IX/Udayana, dari hasil wawancara dan
pemeriksaan tersebut tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala
gangguan jiwa berat (psikotik) sesuai dengan Laporan
Pemeriksaan Psikiatri Visum et Repertum Psychiatricum (VeR)
dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 April 2016 oleh Saksi8. Kemudian pada tanggal 12 April 2016 telah dilakukan
pemeriksaan kejiwaan (Psikiatri) terhadap Saksi-2 oleh Saksi-8 di
Kesdam IX/Udayana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh
kesimpulan terdapat tanda-tanda/gejala-gejala stres sedang
berupa gangguan campuran cemas dan depresi, sehingga Saksi2 memerlukan bantuan intervensi berupa konseling dan
rehabilitasi mental, sesuai laporan pemeriksaan Psikiatri yang
dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2016 oleh
Saksi-8.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Kesatu

: Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004

Dan
Kedua

: Pasal 299 ayat (1) KUHP

Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
eksepsi/keberatan.

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Mayor Chk Allan Hermit Prasetyo, S.H .Nrp.
11980028990675 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 163/Wira
Satya nomor : Sprin/ 357 / IV / 2016 tanggal 12 April 2016 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal
12 April 2016.
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Menimbang

:
Bahwa para Saksi yang diperiksa
memberikan keterangan sebagai berikut :

dipersidangan

telah

Saksi -1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Meidiana Meji Carlos.
Mahasiswa Akbid Kartini Bali
Dili, 28 Mei 1996.
Perempuan
Indonesia.
Kristen Katolik.
Asrama
Koramil
1610-03/Dawan
Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ayah kandungnya, ibu
Saksi bernama Ratna Ida Las maria dan Saksi adalah anak pertama dari lima
bersaudara.
2.
Bahwa Terdakwa bekerja di Koramil 1610-04/Nusa Penida, Saksi
tinggal bersama kedua orang tua dan keempat adik-adiknya di asrama Koramil
1610-03/Dawan Klungkung namun Saksi sejak kuliah tinggal di Asrama Akbid
Kartini Sesetan Denpasar dan setiap Jum,at sore pulang kerumah sampai
minggu sore sedangkan Terdakwa kalau Saksi pulang ada dirumah.
3.
Bahwa awal mula kejadian pelecehan seksual tersebut adalah pada
bulan Januari 2015 sore setelah kami sekeluarga pulang dari Surabaya pada
saat samapai dirumah Terdakwa berbicara kepada Saksi mengatakan mau
mengajak Saksi untuk Tes perawan.
4.
Bahwa saat itu Saksi mau diajak Terdakwa karena Saksi berfikir akan
diajak pergi kedokter namun ternyata Terdakwa mengajak Saksi ke
penginapan di daerah Pantai Saba Gianyar kemudian Terdakwa memesan
kamar dan Saksi disuruh masuk kekamar penginapan.
5.
Bahwa setelah Saksi berada dikamar Saksi ditanya oleh Terdakwa “
apakah Saksi masih perawan apa enggak “ Saksi menjawab kalau Saksi tidak
perawan dan pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi pada
tahun 2014.
6.
Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi kemudian Terdakwa
menyuruh Saksi untuk membuka baju namun Saksi tidak mau dan Terdakwa
berkata “ sama bapak sendiri saja tidak mau , tapi sama anjing itu kamu mau “
kemudian Saksi menjawab “ itu kan orang lain , kalau bapak kan orang tua
sendiri”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kan Bapak yang ngasih kamu
makan, menghidupi kamu dan menguliahkan kamu, kemudian Terdakwa
mendekati Saksi dan mengatakan “ Cepat buka bajunya “ kemudian memaksa
Saksi membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa
juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat.
7.
Bahwa selanjutnya Saksi disuruh tidur terlentang diatas kasur
kemudian Terdakwa menaiki tubuh Saksi dan menciumi Saksi kemudian
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluanSaksi dan
menggoyangkan pantatnya naik turun sampai puncaknya kemaluan Terdakwa
mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diluar kemaluan Saksi.
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8.
Bahwa saat itu Saksi hanya bisa menangis dan Terdakwa menyuruh
Saksi diam kemudian Terdakwa mengatakan supaya kejadian ini tidak
diberitahukan kepada siapapun terutama ibu Saksi ( Saksi-2 Ratna Ida Las
maria ) , setelah menggunakan pakaian Saksi dan Terdakwa pulang ke
Asrama Koramil Dawan Klungkung.
9.
Bahwa setelah persetubuhan yang pertama , seminggu kemudian
Terdakwa juga memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi di
penginapan yang sama yaitu Penginapan di Jl. di daerah Pantai Saba
Gianyar dan akhirnya setiap ada kesempatan apabila Terdakwa mempunyai
uang selalu mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi
tidak mengetahui berapa kali jumlahnya.
10.
Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di
penginapan pintu dan jendela dalam keadaan tertutup
11.
Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi sekira
bulan Juni tahun 2015 Saksi mengalami keterlambatan bulan sehingga Saksi
memberitahukan kepada Terdakwa , setelah mendengar kabar tersebut
Terdakwa mengajak Saksi ke Bidan Praktek yang bernama Bu Susi yang
tinggal dekat rumah Saksi didaerah klungkung Kota ditempat tersebut Saksi
diadakan tes kehamilan dan hasilnya Saksi positif hamil dua bulan , setelah
mengetahui hasinya positif Terdakwa meminta Bidan Susi untuk
menggugurkan kandungan Saksi namun Bidan tersebut tidak mau kemudian
Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Rumah Sakit Permata Hati Klungkung
dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan namun dokter tidak mau
menggugurkan kandungan kemudian Saksi diajak Terdakwa pergi ke Rumah
Sakit Bintang klungkung .
12.
Bahwa setelah sampai di RS Bintang klungkung Terdakwa bertemu
dengan Dokter dan mengatakan bahwa Saksi dihamili oleh pacarnya dan
status Saksi masih sekolah sehingga Terdakwa berniat untuk menggugurkan
kandungannya dan kemudian Saksi diperiksa kehamilan setelah diketahui
Saksi positif hamil kemudian Dokter menyetujui dan mengatakan bahwa
kandungan Saksi harus dikurate.
13.
Bahwa kondisi Saksi saat pergi cek ke RS Bintang Klungkung dalam
kondisi sehat dan tidak terjadi pendarahan atau mengeluarkan flek-flek darah
dalam vagina Saksi , setelah ada persetujuan dengan Saksi dan Terdakwa
kemudian Saksi dibawa keruang pemeriksaan kemudian Saksi di kuret oleh
satu orang Dokter dan dua orang perawat dan proses kuret hanya
berlangsung beberapa menit saja.
14.
Bahwa setelah Saksi dikuret kondisi Saksi lemas dan sakit pada
bagian perut kemudian Saksi diberi resep oleh Dokter kemudian Terdakwa
membeli resep diapotik yang berupa pil / tablet kecil sebanyak 2 ( dua ) buah
dan untuk biaya kuret sebesar Rp.6.000.000,- ( enam Juta Rupiah ) namun
Terdakwa hanya memberikan uang Rp.700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah )
sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa.
15.
Bahwa tiga bulan setelah Saksi dikuret Terdakwa mengajak Saksi
untuk melakukan persetubuhan di penginapan di daerah Pantai Saba Gianyar
tetapi
Saksi menolak namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk
melakukan persetubuhan sampai tidak terhitung jumlahnya dan terakhir Saksi
melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016..
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16.
Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan ibu Saksi yaitu
Saksi-2 tidak pernah mengetahui dan Saksi tidak pernah memberitahukan
perbuatan Terdakwa karena Saksi takut dimarahi oleh Terdakwa maupun
dengan ibu Saksi yaitu Saksi-2.
17.
Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi dengan cara tidak akan
disekolahkan dan tidak akan dibiayai hidup serta jangan sampai lapor ke
Saksi-2 sehingga Saksi tidak berani menolak ajakan Terdakwa dan Saksi juga
memikirkan adik-adik Saksi yang masih kecil yang masih membutuhkan
biaya hidup maupun biaya sekolah.
18.
Bahwa Saksi berharap Terdakwa bertaubat dan menjadi bapak yang
melindungi dan mengayomi bagi anak-anaknya dan Saksi sudah memaafkan
perbuatan Terdakwa sebab bagaimanapun juga Terdakwa adalah orang tua
Saksi.
19.
Bahwa Saksi dipersidangan memohon kepada Majelis hakim supaya
Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang
punggung keluarga dan kami sekeluarga bingung akan tinggal dimana dan
siap yang menangung biaya hidup keluarga sementara Saksi sebagai anak
tertua belum bekerja.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-2
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Ratna Ida Las Maria.
Ibu Rumah Tangga
Sumatera Utara, 13 Agustus 1974.
Perempuan.
Indonesia.
Kristen katolik.
Asrama Koramil 1610-03/Dawan Klungkung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 di Denpasar,
kemudian menikah secara dinas pada tahun 1996 dan dikaruniai lima orang
anak diantaranya anak pertama adalah Mediana Meji Carlos (Saksi-2) , anak
kedua adalah Avony Aprilianti Olga Carlos ( Saksi-3 ) , yang ketiga Julio Meris
Carlos, yang keempat atas nama Maria Oktoviani Ayu Carlos dan yang kelima
Agnes Jacnes Carlos.
2.
Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berdinas di Koramil 161004/Nusa Penida namun setiap hari Jumat sore Terdakwa pulang kerumah
menengok keluarga dan pada hari minggu sore Terdakwa kembali pulang ke
Koramil Nusa Penida.
3.
Bahwa setiap hari Jum’at sore Terdakwa menjemput Saksi-2 yang
kuliah kebidanan di Denpasar sedangkan hari minggu sore kembali mengantar
Saksi-2 ke Asrama kebidanan di Denpasar, keesokan harinya Terdakwa
kembali dinas di koramil 1610-04/Nusa Penida.
4.
Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wita Saksi
mendapatkan berita dari Saksi- 4 ( Sdri I Made London ) yang mengatakan
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bahwa kedua anak Saksi yaitu ( Sdr. Medina Meji Carlos) dan ( Sdri. Avoni
Aprilianti Olga Carlos ) telah diperkosa oleh Terdakwa.
5.
Bahwa setelah Mendengar berita dari
Saksi-4 tersebut Saksi
langsung syok dan lemas serta duduk diam kemudian Saksi meminta tolong
kepada Saksi-4 agar melaporkan kejadian tersebut ke Kodim Klungkung.
6.
Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 dan dari
pengakuan Saksi-1 mengatakan telah dipaksa oleh Terdakwa melakukan
hubungan suami isteri sejak bulan Agustus 2015 sampai tanggal 24 Maret
2016 yang dilakukan di tempat Penginapan Batu Ayu di Jalan Bypass Ida
Bagus Mantra .
7.
Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-2 mau melakukan hubungan
suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam tidak akan
membiayai sekolahnya .
8.
Bahwa Saksi menerangkan selama ini kehidupan rumah tangga
mereka normal saja, dalam memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa selalu
memberikan kepada Saksi namun setelah melakukan persetubuhan dengan
Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan biologis
kepada Saksi.
9.
Bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi
membantu Terdakwa bekerja sebagai tukang pijet dengan penghasilan
sebasar Rp. 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah ) sedangkan Terdakwa hanya
memberikan uang kepada Saksi sebesar 100.000 ( seratus ribu rupiah ) untuk
tiga hari karena ATM dipegang Terdakwa
10.
Bahwa dipersidangan Saksi menerangkan bahwa Saksi mohon
supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan masih diberikan
kesempatan menjadi Prajurit TNI mengingat Terdakwa adalah merupakan
tulang punggung keluarga dan Saksi tidak sanggup lagi hidup seandainya
Terdakwa dipecat dari prajurit TNI dan bagaimana kehidupan Saksi dan masa
depan anak-anak Saksi yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk
kehidupan selanjutnya , selain itu Saksi selama ini tinggal dirumah dinas
Kodim Klungkung untuk selanjutnya Saksi tidak tahu harus tinggal dimana
kalau Terdakwa dipecat dari dinas TNI.
11.
Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi akan
tetap membina rumah tangga dengan Terdakwa demi masa depan anak-anak
Saksi, bagaimanapun juga anak-anak Saksi membutuhkan dukungan seorang
ayah.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi -3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Avony Aprilianti Olga carlos.
Siswi SMA N 2 Semarapura Klungkung
Surabaya, 2 April 1999.
Perempuan.
Indonesia.
Kristen katolik.
Asrama Koramil 1610-03/Dawan Klungkung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bapak kandungnya.
Saksi adalah anak kedua dari lima bersaudara, kakaknya adalah Saksi-1
(Meidiana Meji Carlos).
2.
Bahwa sekira akhir Desember 2014 Saksi tidur dengan kakak ( Saksi1 ) dirumah Asrama Koramil 1610-03/Dawan Klungkung, Saksi mendengar
Terdakwa berada di kamar tidur Saksi bersama kakak , Saksi melihat samarsamar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 .
3.
Bahwa Saksi sering melihat Saksi- dibonceng oleh Terdakwa dan
sering mengantar jemput Saksi-1 ke Asrama Akbid Kartini Sesetan serta
sering pulang terlambat.
4.
Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang
kecurigaannya terhadap Terdakwa karena Saksi-1 sifatnya pendiam dan
kalau tinggal dirumah jarang berbicara dengan Saksi dengan alasan sudah
capai dan banyak fikiran sehingga Saksi tidak berani menanyakan kepada
Saksi-1.
5.
Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui , apakah Saksi-1 pernah
mengalami kehamilan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui
kalau Saksi-1 melakukan kuret pada Jum’at Agung tanggal 25 Maret 2015 dan
yang memberitahu adalah Saksi-5 Oma London ( Maria Merry Yauna Ade ).
6.
Bahwa Saksi setelah mengetahui perbuatan Terdakwa , Saksi sangat
membenci Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang tua telah
menghancurkan masa depan anak-anaknya namun bagaimanapun juga
Terdakwa adalah orang tua Saksi dan sebagai tulang punggung keluarga
mengingat adik-adik Saksi yang masih kecil , oleh karena Saksi mohon supaya
Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan tidak dipecat dari Prajurit TNI.
7.
Bahwa Saksi melihat setelah Saksi-2 sebagai ibu ( Ratna Ida Las
Maria ) mendengar perbuatan Terdakwa , Saksi -2 sangat terpukul sehingga
sering marah-marah kalau berada dirumah .
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-4.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Maria Merry Yauna Ade.
Ibu Rumah tangga
Maumere, 9 Agustus 1961.
Perempuan.
Indonesia.
Kristen katolik.
Asrama Jln. Ngurah Rai Klungkung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya melihat saja,
sedangkan dengan Saksi-2 ( Ratna Ida Las Maria ) kenal baik, Saksi-1( Sdri.
Meidiana Meji Carlos) dan anak kedua yaitu Saksi-3 ( Sdri. Aprilianti Olga
Carlos ).kenal dan sudah Saksi anggap seperti cucu termasuk dengan semua
adik kandungnya ,Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
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2.
Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui masalah kehidupan rumah
tangga Terdakwa namun Saksi-2 pernah mengeluh masalah biaya hidup
karena Terdakwa jarang menafkahi.
3.
Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-1 karena diberitahu oleh Saksi-3 yang mengatakan
bahwa Saksi-1 dilecehkan oleh Terdakwa.
4.
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 saat
Perayaan Paskah di Gereja Santa Sisilia Klungkung, Saksi mendekati Saksi1dan bertanya kepada Saksi-1 “ Medi , Oma ingin berbicara kepada kamu “.
Dan Saksi -1 menjawab “ Ada apa Oma “. Kemudian Saksi mengatakan
bahwa apapun yang terjadi Saksi sudah mengetahuinya kemudian Saksi-1
menangis dan mengatakan telah dilecehkan oleh orang tuannya sendiri yaitu
dipaksa melakukan hubungan badan di Penginapan Batu Ayu sampai Saksi
mengalami kehamilan kemudian digugurkan.
5.
Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 , Saksi sangat sedih
dan menangis karena Saksi-1 dan adik-adiknya sudah seperti cucu saksi
sendiri
sehingga suami Saksi menanyakan penyebab kenapa Saksi
menangis sehingga Saksi menceritakan kepada suami, lalu suami menatakan
akan melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1610/Klungkung.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi -5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Suparmah.
Karyawan Penginapan Lila Cita
Banyuwangi, 31 Desember 1959.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Penginapan Lila Cita Pantai Saba Gianyar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2015 tapi tidak
kenal dengan Saksi-1 ( Sdri. Medina Medi Carlos ).
2.
Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke
penginapan Lila Cita sore hari namun tidak menginap, hanya sekitar dua jam
dan Saksi-1 sering menggunakan masker penutup wajah.
3.
Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang bersama Saksi-1
tujuannya untuk menyewa kamar dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) tanpa mencatat identitas pengunjung .
4.
Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi-1 adalah anak kandung
dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertanya atau menanyakan kepada
Terdakwa atau tamu yang lain.
5.
Bahwa pekerjaan Saksi hanya menunggu Penginapan dan apabila
ada tamu yang akan menyewa kamar tugas Saksi hanya memberikan kunci
kamar dan menerima pembayaran sewa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
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Saksi-6
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dewa Gede Putra.
Serma /631037.
Bamin Unit Intel
Kodim 1610/Klungkung.
Kusamba, 9 Maret 1967
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jln. Kusa Negara Desa Kusamba Kec. Dawan
Kab. Klungkung, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Klungkung
sebatas hubungan atasan dan bawahan. Sedangkan dengan Saksi-1 ( Sdri.
Meidiana Meji Carlos) sejak tahun 2015 di Klungkung. Saksi-1 adalah putri
kandung
Tersangka yang tinggal di Asrama Koramil 1610-03/Dawan
Klungkung.
2.
Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa atas pemberitahuan ibu
angkat Saksi-1 (Meidiana Meji Carlos) yang bernama Ibu London (Saksi-5),
kemudian suami Saksi-5 yang bernama Bapak London melaporkan kepada
Dandim 1610/Klungkung .
3.
Bahwa pada hari Minggu
tanggal 27 Maret 2015 Dandim
1610/Klungkung memerintahkan staf
Inteldim 1610/Klungkung untuk
menyelidiki dan menangkap Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 Wita
Terdakwa ditangkap kemudian dihadapkan kepada Dandim.
4.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi diperintah
Dandim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil
pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan
anak pertama yaitu Saksi-1 ( Sdri. Meidiana Meji Carlos) dan anak kedua yaitu
Saksi-3 ( Sdri. Aprilianti Olga Carlos ).
5.
Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan persetubuhan
dilakukan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 di
Penginapan Pantai Saba Gianyar Bali.
6.
Bahwa menurut Saksi dalam kedinasan sehari-hari tingkah laku
Terdakwa baik namun mempunyai watak yang keras sehingga apabila
rekannya memberikan saran tidak mau mendengarkan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi -7 :
Nama lengkap
Pekerjaan

:
:

Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

:
:
:
:

dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp.KJ
Dokter Spesialis kandungan pada RS Bintang
Klungkung
Martapura, 9 Januari 1979.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.

17
Tempat tinggal
:
Jln. PB Sudirman 1 Denpasar
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 ( Sdri.
Medina Meji Carlos ) .
2.
Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-1 atas
permohonan dari Penyidik Denpom IX/3 Denpasar terkait perkara Asusila.
3.
Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikiatri yang Saksi lakukan melalui
tehnik wawancara terhadap Terdakwa tidak mengalami halusinasi saat atau
selama dia melakukan tindakan Asusila terhadap anak kandungnya dan tidak
ada halusianasi saat pemeriksaan, memiliki kemauan yang cukup baik dan
Psikomotor dalam batas normal. Terdakwa juga tidak mengalami halusinasi
saat atau selama dia melakukan tindakan Asusila terdapat tanda-tanda atau
gejala- gejala gangguan jiwa berat ( psikotik ) pada diri Terdakwa dan Terda
4.
Bahwa Saksi
menerangkan bahwa dari hasil wawancara dan
pemeriksaan terhadap Saksi-2 mendapatkan adanya tanda-tanda atau gejala
stres Sedang dan memerlukan intervensi berupa konseling dan rehabilitasi
mentalnya.
5.
Bahwa Saksi menerangkan pada kasus ini didapatkan suatu kondisi
yang menjadi fokus perhatian klinis dimana terjadi pelecehan seksual yang
dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri disertai adanya kekerasan
seksual. Efek kekerasan pada anak antara lain depresi, gangguan stres pasca
trauma.
Atas keterangan Saksi 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 atas nama Sdr.
dr. A.A. Gde
Martha, SpOG. tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan yang tidak bisa
ditinggalkan
dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta
berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka
keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
oleh Penyidik 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 -8 :
Nama lengkap
Pekerjaan

:
:

Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:

dr. A.A. Gde Martha, SpOG.
Dokter Spesialis kandungan pada RS Bintang
Klungkung
Klungkung, 17 maret 1955.
laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jln. Ratna Nomor 12A Klungkung-Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2015
bersama Saksi-1( Sdri. Medina meji Carlos ) dan maksud kedatangan
Terdakwa dengan Saksi-1 untuk melakukan tes keperawanan karena akan
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masuk sekolah kebidanan. Namun setelah diperiksa kencing ternyata
diketahui Saksi-1 positif hamil.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan diketahui
Saksi-1 sedang mengalami kondisi abortus incipien (keguguran yang
sedang berlangsung sehingga harus dilakukan kuretase/pembersihan
kandungan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa setelah mengetahui keadaan Saksi-1selanjutnya saksi
memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-1 setelah ada persetujuan
kemudian dilakukan proses kuretase tersebut .
4. Bahwa
proses kuretase dilakukan dengan cara
menyiapkan
peralatan suction kuret dengan canule yang sesuai dengan hasil
pemeriksaan setelah pasien siap kemudian dilakukan pembersihan rahim
sampai bersih kira-kira 5-10 menit setelah selesai kemudian diberikan obat
dan untuk administrasi Rumah Sakit sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta
rupiah )
5. Bahwa hasil dari kuretase adalah didapat masih dalam bentuk darah
merah bercampur warna hitam karena kehamilannya sudah rusak.
6. Bahwa tujuan Saksi melakukan kuretase adalah
untuk
menyelamatkan jiwa Saksi-1 karena mengalami keguguran yang sedang
berlangsung.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya
IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah
lulus dengan Pangkat Prada di tugaskan di Yonif 741/SBW dan
ditempatkan di Kompi C hingga tahun 1994. Pada Tahun 1994
Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB Timtim hingga tahun
1999 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini
Terdakwa bertugas di Koramil 1610-04/Nusa Peniada
Kesatuan Kodim 1610/Klungkung dengan Pangkat Serda.

2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Mediana Meji Carlos)
karena Saksi-1 adalah anak kandung Terdakwa yang pertama dari hasil
pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2. ( Sdri. Ratna Ida Las Maria ) .
Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada Tahun 1996 dan telah dikaruniai
anak 5 (lima) anak yaitu anak pertama adalah Mediana Meji Carlos (Saksi2) , anak kedua adalah Avony Aprilianti Olga Carlos ( Saksi-3 ) , yang
ketiga Julio Meris Carlos, yang keempat atas nama Maria Oktoviani Ayu
Carlos dan yang kelima Agnes Jacnes Carlos.
3.
Bahwa pada awal Januari bulan 2015 Terdakwa mengajak Saksi1 pergi dengan berboncengan sepeda motor Yamaha MX King dengan
alasan mengetes keperawanan Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengajak
pergi kedokter untuk mengetes keperawanan tetapi mengajak Saksi-1
pergi ke sebuah pengiapan di daerah Pantai Saba Gianyar.
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4.
Bahwa setelah sampai di penginapan Terdakwa kemudian
menyewa sebuah kamar dan membayarnya sebesar Rp. 50.000 ( lima
puluh ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk
kedalam kamar penginapan, kemudian bertanya kepada Saksi-1 “apakah
saksi-1 masih perawan / tidak , kemudian Saksi-1 menjawab bahwa sudah
tidak perawan karena pernah berhubungan badan dengan pacarnya ,
mendengar jawabana dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1
melepas baju untuk melayani Terdakwa namun Saksi-1 tidak mau
selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana Saksi-1 .
5.
Bahwa kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 dan
mengatakan dengan kata-kata “Kenapa sama Bapak kok tidak mau,
sedangkan sama anjing itu kamu mau “, dijawab oleh Saksi-1 “ bapak kan
bapak sendiri bukan orang lain. Selanjutnya Terdakwa mengatakan tidak
akan membiayai hidupa Saksi-1 dan membiayai kuliah Saksi-1 dengan
ancaman Tersangka tersebut akhirnya Saksi-1 mau melayani Terdakwa.
6.
Bahwa setelah persetubuhan pertama Terdakwa merasa
ketagihan selalu ingin menyetubuhi Saksi-1, kemudian setiap ada
kesempatan
dan mempunyai uang Terdakwa pada minggu sore
mengantar Saksi-1 dan pada jum,at sore menjemput Saksi-1 ke Asrama
Akbid Kartini Jalan Raya Sesetan Denpasar, kemudian Terdakwa pergi
untuk sewa kamar penginapan yang berada di daerah Pantai Saba
Gianyar untuk menyetubuhi Saksi-1.
7.
Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan
Saksi-1 dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret
2016 kira-kira dua puluh kali jumlahnya.
8.
Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
persetubuhan isteri Terdakwa Saksi-2 ( Sdri. Ratna Ida las Maria dan
anak-anak Terdakwa lainnya tidak mengetahuinya.
9.
Bahwa Terdakwa
melakukan persetubuhan dengan Saksi-1
dilakukan dikamar penginapan dengan kondisi pintu dan jendela tertutup
dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-1 setelah sama –
sama telanjang Terdakwa menidurkan Saksi-1 dikasur kemudian
Terdakwa menaiki tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam
vagina Saksi-1 kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sampai
mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
10.
Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1,
Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 ( Sdri. Avony
Aprilianty Olga carlos ) di Penginapan Pantai Saba Gianyar.
11.
Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi
sekira bulan Juni tahun 2015 Saksi mengalami keterlambatan bulan
sehingga Saksi memberitahukan kepada Terdakwa , setelah mendengar
kabar tersebut Terdakwa mengajak Saksi ke Bidan Praktek yang bernama
Bu Susi yang tinggal dekat rumah Saksi didaerah klungkung Kota
ditempat tersebut Saksi diadakan tes kehamilan dan hasilnya Saksi positif
hamil dua bulan , setelah mengetahui hasinya positif Terdakwa meminta
Bidan Susi untuk menggugurkan kandungan Saksi namun Bidan tersebut
tidak mau kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Rumah Sakit
Permata Hati Klungkung dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan
namun dokter tidak mau menggugurkan kandungan kemudian Saksi diajak
Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Bintang klungkung .
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12.
Bahwa setelah sampai di RS Bintang klungkung Terdakwa
bertemu dengan Dokter dan mengatakan bahwa Saksi dihamili oleh
pacarnya dan status Saksi masih sekolah sehingga Terdakwa berniat
untuk menggugurkan kandungannya dan kemudian Saksi diperiksa
kehamilan setelah diketahui Saksi positif hamil kemudian Dokter
menyetujui dan mengatakan bahwa kandungan Saksi harus dikurate.
13.
Bahwa kondisi Saksi saat pergi cek ke RS Bintang Klungkung
dalam kondisi sehat dan tidak terjadi pendarahan atau mengeluarkan flekflek darah dalam vagina Saksi , setelah ada persetujuan dengan Saksi dan
Terdakwa kemudian Saksi dibawa keruang pemeriksaan kemudian Saksi
di kuret oleh satu orang Dokter dan dua orang perawat dan proses kuret
hanya berlangsung beberapa menit saja.
14.
Bahwa setelah Saksi dikuret kondisi Saksi lemas dan sakit pada
bagian perut kemudian Saksi diberi resep oleh Dokter kemudian Terdakwa
membeli resep diapotik yang berupa pil / tablet kecil sebanyak 2 ( dua )
buah dan untuk biaya kuret sebesar Rp.6.000.000,- ( enam Juta Rupiah )
namun Terdakwa hanya memberikan uang Rp.700.000,- ( Tujuh ratus ribu
rupiah ) sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa.
15.
Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Rumah sakit Bintang
Klungkung adalah untuk menggugurkan kandungan sebab Terdakwa
merasa malu apabila istri Terdakwa (Saksi-4) atau orang lain mengetahui
kalau Saksi-1 mengalami kehamilan atas perbuatan Terdakwa.
16.
Bahwa tiga bulan setelah Saksi dikuret Terdakwa mengajak Saksi
untuk melakukan persetubuhan di penginapandi daerah Pantai Saba
Gianyar tetapi Saksi menolak namun Terdakwa tetap memaksa Saksi
untuk melakukan persetubuhan sampai tidak terhitung jumlahnya dan
terakhir Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal
20 Maret 2016.
17.
Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan adalah karena
Terdakwa tertarik kepada wanita cantik dan saat anak-anak Terdakwa
yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 menginjak remaja Terdakwa mulai tertarik
kepada anaknya sehingga timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan
persetubuhan dengan anaknya selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai
cukup uang apabila ingin melakukan hubungan badan dengan orang lain.
18.
Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat
menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan masih
ingin mengabdikan diri kepada Negara ini dengan jalan menjadi Prajurit
TNI untuk itu mohon hukuman seringan-ringannya mengingat anak-anak
Terdakwa masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk masa
depannya.
19.
Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa pernah melaksanakan
tugas operasi militer di Timur- Timor pada tahun 1994 s/d 1999 dan belum
pernah melakukan tindak pidana.
Menimbang

:
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di
persidangan ini berupa :
a.

Berupa barang :
- 1 (satu) buah kaos warna pink.
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- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru keputih-putihan.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu.
Bahwa barang
tersebut telah
diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa
dan Saksi-1 ( Sdri. Mediana Meji Carlos ) sebagai barang yang
dipakai pada saat
melakukan tindak pidana persetubuhan
ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian .
b.

Berupa Surat :
1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Tingkat II Udayana Nomor : 07/VER/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
Bahwa bukti surat-surat tersebut telah
dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir
dipersidangan ternyata diakui oleh oleh Terdakwa dan Saksi-1(
Sdri. Medina Meji Carlos) , bahwa bukti surat tersebut adalah bukti
pemeriksaan Saksi-1 ( Sdri, Medina Meji Carlos ) yang dikeluarkan
oleh RST II Udayana yang menyatakan bahwa telah terjadi
hubungan suami isteri dan adanya riwayat keguguran hamil yang
ditanda tangani oleh dr. Henry Stefanus s, Sp.OG Letkol Ckm Nrp.
11950008051170 ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan
1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran Nomor
1.101/DIS/PS/XII/1996 tanggal 5 Desember 1996 atas nama
Meidiana Meji Carlos.
1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5105032805120001
tanggal 26 Mei 2016 atas nama Victor Carlos Soares.
Bahwa bukti surat-surat tersebut telah
dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir
dipersidangan ternyata diakui oleh oleh Terdakwa dan para Saksi1( Sdri. Medina Meji Carlos) dan Saksi-2 ( Sdri. Ratna Ida Las
Maria ) yang membenarkan bahwa Saksi-1 adalah anak kandung
dari Terdakwa dan Saksi-2 , bahwa barang bukti tersebut ternyata
bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
-

1 (satu) lembar foto tepat kejadian perkara.

Bahwa bukti berupa foto tersebut telah diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan ternyata diakui
oleh oleh Terdakwa dan Saksi-1 ( Sdri. Medina Meji Carlos ) ,
bahwa tempat tersebut merupakan tempat dimana Terdakwa telah
melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Saksi-1 ternyata
bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang
telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
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1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
Tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri
di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus dengan pangkat Prada
ditugaskan di Yonif 741/SBW dan ditempatkan di Kompi C hingga
tahun 1994. Pada tahun 1994 terdakwa dimutasikan ke Yoni
744/SYB Timtim hingga Tahun 1999 dan pada saat kejadian yang
menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1610-04/Nusa
Penida Kesatuan Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Serda
NRP 365707.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratna Ida Las
Maria (Saksi-2) pada Tahun 1996, dari pernikahannya tersebut telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama bernama Sdri.
Meidiana Meji Carlos (Saksi-1) yang lahir pada tanggal 28 bulan mei
tahun 1996, anak kedua Sdri. Avony Aprilianti Olga Carlos (Saksi-3)
yang berusia 17 tahun, anak ketiga Julio Meris Carlos, anak
keempat Oktovioni Ayu Carlos dan anak kelima bernama Agnes
Jaqnes Carlos. Saksi-1 lahir pada tanggal 28 bulan Mei tahun 1996
sesuai Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Dili No. 1.101/Dis/Ps/XII/1996 tanggal 5
desember 1996.
3.
Bahwa benar Saksi-2 bersama kelima anaknya tinggal di
Asrama Koramil Dawan Klungkung, sedangkan Terdakwa yang
berdinas di Koramil 1610-04/Nusa penida tinggal di Nusa Penida.
4.
Bahwa benar setiap hari Jumat Terdakwa pulang ke
Asrama Koramil dawan Klungkung. dan pada saat Terdakwa pulang
ke rumah kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk
mengantar dan menjemput Saksi-1 dari Asrama Akademi Kebidanan
Kartini di Sesetan Denpasar.
5.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang
diperkuat oleh keterangan Terdakwa awal mula kejadian pelecehan
seksual tersebut adalah pada bulan Januari 2015 sore setelah
Saksi-1 sekeluarga pulang dari Surabaya, pada saat sampai
dirumah Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengatakan mau
mengajak Saks-1 untuk melakukan Tes perawan.
6.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 bahwa
Saksi -1 mau diajak Terdakwa karena Saksi-1 berfikir akan diajak
pergi kedokter untuk melakukan tes keperawanan namun Terdakwa
mengajak Saksi-1pergi ke penginapan di daerah Pantai Saba
Gianyar kemudian Terdakwa memesan kamar dan Saks-1 disuruh
masuk kekamar penginapantersebut.
7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang
diperkuat oleh keterangan Terdakwa , setelah Saksi-1 berada
dikamar, Saksi -1 ditanya oleh Terdakwa “ apakah Saksi-1 masih
perawan apa enggak “ Saksi-1 menjawab kalau Saksi-1 tidak
perawan dan pernah melakukan hubungan badan dengan pacar
Saksi-1 pada tahun 2014.
8.
Bahwa benar setelah mendengar perkataan Saksi-1
kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju namun
Saksi-1tidak mau dan Terdakwa berkata “ sama bapak sendiri saja
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tidak mau , tapi sama anjing itu kamu mau “ kemudian Saksi
menjawab “ itu kan orang lain , kalau bapak kan orang tua sendiri”.
Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kan Bapak yang ngasih kamu
makan, menghidupi kamu dan menguliahkan kamu, kemudian
Terdakwa mendekati Saksi-1 dan mengatakan “ Cepat buka bajunya
! “ kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk membuka seluruh
pakaiannya
hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa juga
membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat.
9.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 disuruh tidur terlentang
diatas kasur kemudian Terdakwa menaiki tubuh Saksi-1 dan
menciumi Saksi -1 kemudian memasukkan kemaluannya yang
sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dan menggoyangkan
pantatnya naik turun sampai mencapai puncaknya dan Terdakwa
mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diluar kemaluan Saksi.-1.
10.
Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-1 hanya bisa
menangis dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 diam kemudian
Terdakwa mengatakan supaya kejadian ini tidak diberitahukan
kepada siapapun terutama ibu Saksi-1 ( Saksi-2 Ratna Ida Las
maria ) , setelah menggunakan pakaian Saksi-1 dan Terdakwa
pulang ke Asrama Koramil Dawan Klungkung.
11.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang
diperkuat oleh keterangan Terdakwa setelah persetubuhan yang
pertama , seminggu kemudian Terdakwa juga memaksa Saksi-1
kembali untuk melakukan persetubuhan lagi di penginapan yang
sama yaitu Penginapan di Jl. di daerah Pantai Saba Gianyar dan
akhirnya setiap ada kesempatan apabila Terdakwa memunyai uang
selalu mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan sehingga
Saksi-1 tidak mengetahui berapa kali jumlahnya perbuatan itu
dilakukan.
12.
Bahwa benar selama Saksi dan Terdakwa melakukan
persetubuhan di penginapan Jl. di daerah Pantai Saba Gianyar
pintu dan jendela dalam keadaan tertutup .
13.
Bahwa benar atas perbuatan yang Terdakwa lakukan
terhadap Saksi-1 sekira bulan Juni tahun 2015 Saksi-1 mengalami
keterlambatan bulan sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada
Terdakwa , setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa mengajak
Saksi-1 ke Bidan Praktek yang bernama Bu Susi yang tinggal dekat
rumah Saksi-1 didaerah klungkung Kota ditempat tersebut Saksi-1
diadakan tes kehamilan dan hasilnya Saksi-1 positif hamil dua bulan
, setelah mengetahui hasilnya positif Terdakwa meminta Bidan Susi
untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 namun Bidan tersebut
tidak mau kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Rumah
Sakit Permata Hati Klungkung dengan tujuan untuk menggugurkan
kandungan namun dokter tidak mau menggugurkan kandungan
kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Bintang
klungkung .
14.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Saksi-7 dan keterangan Terdakwa setelah sampai
di RS Bintang klungkung Terdakwa bertemu dengan Dokter Saksi -7
( Dokter A.A. Gde Martha, Spog ) dan mengatakan bahwa Saksi-1
dihamili oleh pacarnya sedangkan status Saksi-1 masih sekolah
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sehingga Terdakwa berniat untuk menggugurkan kandungannya
dan kemudian Saksi-1 diperiksa kehamilan setelah diketahui Saksi-1
benar positif hamil kemudian Dokter menyetujui dan mengatakan
bahwa kandungan Saksi-1 harus dikuret selanjutnya Saksi-1 dibawa
keruang pemeriksaan kemudian Saksi-1 di kuret oleh satu orang
Dokter dan dua orang perawat dan proses kuret hanya berlangsung
beberapa menit saja.
15.
Bahwa benar kondisi Saksi saat pergi cek ke RS Bintang
Klungkung dalam kondisi sehat dan tidak terjadi pendarahan atau
mengeluarkan flek-flek darah dalam vagina Saksi , setelah ada
persetujuan dengan Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dibawa
keruang pemeriksaan kemudian Saksi di kuret oleh satu orang
Dokter dan dua orang perawat dan proses kuret hanya berlangsung
beberapa menit saja.
16.
Bahwa benar setelah Saksi-1 dikuret kondisi Saksi-1 lemas
dan sakit pada bagian perut kemudian Saksi-1 diberi resep oleh
Dokter kemudian Terdakwa membeli resep diapotik yang berupa pil /
tablet kecil sebanyak 2 ( dua ) buah dan untuk biaya kuret sebesar
Rp.6.000.000,- ( enam Juta Rupiah ) namun Terdakwa hanya
memberikan uang Rp.700.000,- ( tujih ratus ribu rupiah ) sedangkan
sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa. Dalam waktu satu bulan.
17.
Bahwa benar kondisi Saksi saat pergi cek ke RS Bintang
Klungkung dalam kondisi sehat dan tidak terjadi pendarahan atau
mengeluarkan flek-flek darah dalam vagina Saksi , setelah ada
persetujuan dengan Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dibawa
keruang pemeriksaan kemudian Saksi di kuret oleh satu orang
Dokter dan dua orang perawat dan proses kuret hanya berlangsung
beberapa menit saja.
18.
Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Rumah sakit
Bintang Klungkung adalah untuk menggugurkan kandungan sebab
Terdakwa merasa malu apabila istri Terdakwa (Saksi-4) atau orang
lain mengetahui kalau Saksi-1 mengalami kehamilan atas perbuatan
Terdakwa.
19.
Bahwa benar tiga bulan setelah Saksi-1 dikuret Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan di penginapandi
daerah Pantai Saba Gianyar tetapi Saksi-1 menolak namun
Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan
sampai tidak terhitung jumlahnya dan terakhir Saksi-1 melakukan
persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016..
20.
Bahwa benar berdasarkan dengan Hasil Visum Et
Repertum nomor : 07/Ver/IV/2016 yang dikeluarkan RST IX
Udayana pada tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
Henry Stefanus s, Sp.OG Letkol Ckm Nrp. 11950008051170
dengan hasil bahwa adanya kelainan /luka-luka yang terdaat
dalampemeriksaan sebagai berikut :
Riwayat hubungan suami isteri 40 kali terakhir anggal
20 Maret 2016 .
-

Riwayat keguguran hamil 3 ( tiga ) bulan dan dicuret
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Selaput dara robek lama sampai dasar arah jam
12,3,6,9. Kesimpulannya selaput dara robek akibat trauma
benda tumpul.
21.
Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan adalah
karena Terdakwa tertarik kepada wanita cantik dan saat anak-anak
Terdakwa yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 menginjak remaja Terdakwa
mulai tertarik kepada anaknya sehingga timbul hasrat Terdakwa
untuk melakukan persetubuhan dengan anaknya selain itu Terdakwa
juga tidak mempunyai cukup uang apabila ingin melakukan
hubungan badan dengan orang lain.
22.
Bahwa benar
berdasarkan keterangan saksi-1 yang
diperkuat keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa ,selama
Terdakwa melakukan persetubuhan ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2 tidak
pernah mengetahui dan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan
perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut dimarahi oleh Terdakwa
maupun dengan ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2.
23.
Bahwa benar Terdakwa sering mengancam Saksi-1 dengan
cara tidak akan disekolahkan dan tidak akan dibiayai hidup serta
jangan sampai lapor ke Saksi-2 sehingga Saks-1 tidak berani
menolak ajakan Terdakwa dan Saksi-1 juga memikirkan adik-adik
Saksi-1 yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya hidup
maupun biaya sekolah.
24.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2
selama ini
kehidupan rumah tangga mereka normal saja, dalam memenuhi
kebutuhan biologis Terdakwa selalu memberikan kepada Saksi-2
namun setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Saksi3 Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan biologis kepada
Saksi-1.
25.
Bahwa benar selama ini untuk memenuhi kebutuhan seharihari Saksi-2 membantu Terdakwa bekerja sebagai tukang pijet
dengan penghasilan sebasar Rp. 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah
) sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi -2
sebesar 100.000 ( seratus ribu rupiah ) untuk tiga hari karena ATM
gaji dipegang Terdakwa
26.
Bahwa benar dipersidangan Saks-2 menerangkn bahwa
Saksi-2 mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman
dan masih diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI mengingat
Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan Saksi
tidak sanggup lagi seandainya Terdakwa dipecat dari prajurit TNI
dan bagaimana kehidupan Saksi dan masa depan anak-anak Saksi
selanjutnya , selain itu Saksi selama ini tinggal dirumah dinas untuk
selanjutnya Saksi tidak tahu harus tnggal dimana kalu Terdakwa
dipecat dari dinas TNI.
27.
Bahwa benar Saksi-1 berharap Terdakwa bertaubat dan
menjadi bapak yang melindungi dan mengayomi bagi anak-anaknya
dan Saksi -1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebab
bagaimanapun juga Terdakwa adalah orang tua Saksi.-1
28.
Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan memohon kepada
Majelis Hakim supaya Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer
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karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan kami
sekeluarga bingung akan tinggal dimana dan siap yang menangung
biaya hidup keluarga sementara Saksi-1 sebagai anak tertua belum
bekerja.
29.
Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1
kemudian dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa oleh
dr. Rinie Indah Wirasati, Sp.Kj. (Saksi-7) di Kesdam IX/Udayana,
dari hasil wawancara dan pemeriksaan tersebut tidak didapatkan
tanda-tanda/gejala-gejala gangguan jiwa berat (psikotik) sesuai
dengan Laporan Pemeriksaan Psikiatri
Visum et Repertum
Psychiatricum (VeR) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 April
2016 oleh Saksi-7. Kemudian pada tanggal 12 April 2016 telah
dilakukan pemeriksaan kejiwaan (Psikiatri) terhadap Saksi-1 oleh
Saksi-7 di Kesdam IX/Udayana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh
kesimpulan terdapat tanda-tanda/gejala-gejala stres sedang berupa
gangguan campuran cemas dan depresi, sehingga Saksi-1
memerlukan bantuan intervensi berupa konseling dan rehabilitasi
mental, sesuai laporan pemeriksaan Psikiatri yang dibuat dan
ditanda tangani pada tanggal 14 April 2016 oleh Saksi-7.

Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya
dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya hanya bersifat Clementie dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan
sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh
Oditur Militer dalam tuntutannya , namun mengenai pidana tambahan
bahwa Terdakwa dipecat dari dinas Militer Penasehat Hukum merasa
keberatan dengan mengemukakan pendapat bahwa hukuman pemecatan
yang dimohonkan Oditur Militer
bukan merupakan solusi untuk
mendatangkan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan dan /ataupun
solusi yang mudah untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi
oleh Terdakwa . Hal ini mengingat dampak dari suatu pemecatan terhadap
diri Terdakwa akan timbul permasalahan hidup yang sangat panjang yang
dirasakan terhadap keluarga Terdakwa.
Bahwa dalam fakta persidangan telah diungkap fakta-fakta bahwa
anak kandung Terdakwa yaitu saksi-1 ( Medina Meji carlos ) dan isterinya
yaitu Saksi-2 ( Ratna Ida Las Maria ) telah memaafkan Terdakwa dan
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ingin berkumpul dan membangun Rumah Tangga dengan Terdakwa serta
anak-anak Terdakwa juga ingin menempuh pendidikan yang tinggi demi
masa depannya yang masih membutuhkan biaya yang banyak untuk
kehidupannya .
Berdasarkan keadaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mohon
kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
Memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya
terhadap diri Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada
Terdakwa agar tetap dapat dipertahankan dalam dinas Militer.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat
menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa juga
meminta maaf kepada Saksi-2 ( Ratna Ida Las Maria ) tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi , Terdakwa juga menyatakan bahwa
ia ingin kembali kepada keluarganya lagi dan membina keluarga
dengan Saksi-2 ( Sdri. Ratna Ida Las Maria ) dan akan mendidik
anak-anaknya dengan baik .
Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam Nota
pembelaannya /Pledoi hanya bersifat Clementie dengan mengemukakan
hal- hal mengenai keadaan –keadaan yang meringankan Terdakwa, /
bersifat Clementie , untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara
khusus namun akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam persidangan
tidak
mengajukan Replik dan pada dasarnya Oditur Militer berpendapat tetap
menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, sehingga Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan Duplik oleh karena Majelis Hakim tidak perlu
untuk memberikan pendapatnya .

Menimbang

:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun
secara kumulatif yaitu komulatif kesatu Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun
2004 dan Komulatif kedua Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Menimbang

:

Menimbang

Bahwa sesuai Hukum Acara Majelis Hakim akan membuktikan
Dakwaan Oditur Militer komulatif kesatu
yang mengandung unsurunsur sebagai berikut yaitu :
Unsur ke satu

: “ Setiap Orang “

Unsur ke dua

: “ Yang melakukan kekerasan perbuatan seksual “

Unsur ke tiga

: “ Dalam Lingkup rumah Tangganya tersebut “

:
Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : “Setiap Orang”
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan
pengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa
tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.
Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana
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adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah
Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing
yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9
dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah
Negara Indonesia (WNI).

semua
(WNA)
KUHP
Warga

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada
pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu
bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan
lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak
pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal
44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya
terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah “Apakah Terdakwa
termasuk dalam kwalifikasi subjek hukum dalam pengertian “Setiap
orang” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari
keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta
alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain
maka terungkap Fakta-fakta sebagai berikut :

1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
Tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4
(empat) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur
Pulaki Singaraja. Setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di
Yonif 741/SBW dan ditempatkan di Kompi C hingga tahun 1994. Pada
tahun 1994 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB Timtim hingga
Tahun 1999 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa
bertugas di Koramil 1610-04/Nusa Penida Kesatuan Kodim
1610/Klungkung dengan pangkat Serda NRP 365707.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara
ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinas di Koramil 161004/Nusa Penida sampai sekarang dengan Pangkat Serda Nrp. 365707.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab
setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang
lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa
terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu
penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
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Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“ Barang Siapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Yang melakukan Perbuatan
kekerasan Seksual”
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Unsur ke-2 : “Yang melakukan Perbuatan kekerasan Seksual “
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan
Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Menurut pasal 8 UU nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan
yang berupa pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan hubungan
seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau
tujuan tertentu.
.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta
alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain maka
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ( Sdri. Medina Meji
Carlos ) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa awal mula
kejadian pelecehan seksual tersebut adalah pada bulan Januari 2015
sore setelah Saksi-1 sekeluarga pulang dari Surabaya, pada saat sampai
dirumah Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengatakan mau mengajak
Saks-1 untuk melakukan Tes perawan.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 bahwa Saksi -1
mau diajak Terdakwa karena Saksi-1 berfikir akan diajak pergi kedokter
untuk melakukan tes keperawanan namun Terdakwa mengajak Saksi1pergi
ke penginapan di daerah Pantai Saba Gianyar kemudian
Terdakwa memesan kamar dan Saks-1 disuruh masuk kekamar
penginapan tersebut.
3.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa , setelah Saksi-1 berada dikamar, Saksi -1
ditanya oleh Terdakwa “ apakah Saksi-1 masih perawan apa enggak “
Saksi-1 menjawab kalau Saksi-1 tidak perawan dan pernah melakukan
hubungan badan dengan pacar Saksi-1 pada tahun 2014.
4.
Bahwa benar setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju namun Saksi-1tidak
mau dan Terdakwa berkata “ sama bapak sendiri saja tidak mau , tapi
sama anjing itu kamu mau “ kemudian Saksi menjawab “ itu kan orang
lain , kalau bapak kan orang tua sendiri”. Selanjutnya Terdakwa
mengatakan “ kan Bapak yang ngasih kamu makan, menghidupi kamu
dan menguliahkan kamu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan
mengatakan “ Cepat buka bajunya ! “ kemudian Terdakwa memaksa
Saksi-1 untuk membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat
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kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang
bulat.
5.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 disuruh tidur terlentang diatas
kasur kemudian Terdakwa menaiki tubuh Saksi-1 dan menciumi Saksi -1
kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam
vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai
mencapai puncaknya dan Terdakwa mengeluarkan air mani yang
ditumpahkan diluar kemaluan Saksi.-1.
6.
Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-1 hanya bisa menangis
dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 diam kemudian Terdakwa mengatakan
supaya kejadian ini tidak diberitahukan kepada siapapun terutama ibu
Saksi-1 ( Saksi-2 Ratna Ida Las maria ) , setelah menggunakan pakaian
Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke Asrama Koramil Dawan Klungkung.
7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa
setelah persetubuhan yang pertama ,
seminggu kemudian Terdakwa juga memaksa Saksi-1 kembali untuk
melakukan persetubuhan lagi di penginapan yang sama yaitu
Penginapan di Jl. di daerah Pantai Saba Gianyar dan akhirnya setiap
ada kesempatan apabila Terdakwa memunyai uang selalu mengajak
Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 tidak
mengetahui berapa kali jumlahnya perbuatan itu dilakukan.
8.
Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan perbuatan persetubuhan
dengan Terdakwa karena mendapat ancaman dari Terdakwa yang
mengatakan bahwa Saksi-1 tidak akan dibiayai hidupnya dan sekolahnya
dan mengingat ibu Saksi-1 ( Saksi-2 ) dan adik-adik Saksi masih kecil
masih membutuhkan biaya sehingga Saksi -1 merasa takut dan tertekan
dan tidak berani membantah kemauan Terdakwa.
9.
Bahwa benar berdasarkan dengan Hasil Visum Et Repertum
nomor : 07/Ver/IV/2016 yang dikeluarkan RST IX Udayana pada tanggal
19 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Henry Stefanus s, Sp.OG
Letkol Ckm Nrp. 11950008051170 dengan hasil bahwa adanya kelainan
/luka-luka yang terdapat dalam pemeriksaan sebagai berikut :
Riwayat hubungan suami isteri 40 kali terakhir tanggal 20
Maret 2016 .
-

Riwayat keguguran hamil 3 ( tiga ) bulan dan dicuret

-

Selaput dara robek lama sampai dasar arah jam 12,3,6,9.

Kesimpulannya selaput dara robek akibat trauma benda tumpul.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
dua “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan seksual” telah
terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga”
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
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Unsur ketiga

: “ Dalam Lingkup Rumah Tangga tersebut ”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud
dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
1.
2.

3.
4.

Menimbang

:

Suami, istri dan anak.
Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,
istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusunan,
pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
dan/atau.
Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.
Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama
berada dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa
serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk
lain maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

1.
Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratna Ida Las
Maria (Saksi-2) pada Tahun 1996, dari pernikahannya tersebut telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama bernama Sdri. Meidiana
Meji Carlos (Saksi-1) yang lahir pada tanggal 28 bulan mei tahun 1996,
anak kedua Sdri. Avony Aprilianti Olga Carlos (Saksi-3) yang berusia 17
tahun, anak ketiga Julio Meris Carlos, anak keempat Oktovioni Ayu
Carlos dan anak kelima bernama Agnes Jaqnes Carlos. Saksi-1 lahir
pada tanggal 28 bulan Mei tahun 1996 sesuai Akta kelahiran yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dili No.
1.101/Dis/Ps/XII/1996 tanggal 5 desember 1996. Dan Kartu keluarga
nomor : 510503280520001 yang dikeluarkan oleh keluarahan
Semapapura kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Bali.
2.
Bahwa benar Saksi-2 bersama kelima anaknya tinggal di Asrama
Koramil Dawan Klungkung, sedangkan Terdakwa yang berdinas di
Koramil 1610-04/Nusa penida namun
setiap hari Jumat Terdakwa
pulang ke Asrama Koramil dawan Klungkung. dan pada saat Terdakwa
pulang ke rumah kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk
mengantar dan menjemput Saksi-1 dari Asrama Akademi Kebidanan
Kartini di Sesetan Denpasar.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga
“ Dalam Lingkup Rumah Tangga tersebut ” telah terpenuhi
Menimbang

:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : “ Barang siapa “.
Unsur kedua

: “ Dengan sengaja “.

Unsur ketiga : “ Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya
diobati sambil dengan diberitahukan atau ditimbulkan pengharapan
bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “
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Menimbang

:

Bahwa
mengenai
dakwaan
tersebut
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis

Hakim

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

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti
lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
Tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4
(empat) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur
Pulaki Singaraja. Setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di
Yonif 741/SBW dan ditempatkan di Kompi C hingga tahun 1994. Pada
tahun 1994 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB Timtim hingga
Tahun 1999 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa
bertugas di Koramil 1610-04/Nusa Penida Kesatuan Kodim
1610/Klungkung dengan pangkat Serda NRP 365707.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara
ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinas di Koramil 161004/Nusa Penida sampai sekarang dengan Pangkat Serda Nrp. 365707..

33
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab
setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang
lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa
terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu
penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu
“ Barang Siapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Dengan Sengaja ”
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Majelis

Unsur kedua : “ Dengan sengaja.”
Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa
menurut Memori Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau
kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu
tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu
tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tensebut
berserta akibatnya.
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 berdasarkan keterangan Saksi-1 ( Meidiana Meji
Carlos ) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa awal mula kejadian
pelecehan seksual tersebut adalah pada bulan Januari 2015 sore
setelah Saksi-1 sekeluarga pulang dari Surabaya, pada saat sampai
dirumah Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengatakan mau
mengajak Saks-1 untuk melakukan Tes perawan.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 bahwa Saksi -1
mau diajak Terdakwa karena Saksi-1 berfikir akan diajak pergi kedokter
untuk melakukan tes keperawanan namun Terdakwa mengajak Saksi1pergi ke penginapan di daerah Pantai Saba Gianyar kemudian
Terdakwa memesan kamar dan Saks-1 disuruh masuk kekamar
penginapantersebut.
3.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa , setelah Saksi-1 berada dikamar, Saksi -1
ditanya oleh Terdakwa “ apakah Saksi-1 masih perawan apa enggak “
Saksi-1 menjawab kalau Saksi-1 tidak perawan dan pernah melakukan
hubungan badan dengan pacar Saksi-1 pada tahun 2014.
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4.
Bahwa benar setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju namun Saksi-1tidak
mau dan Terdakwa berkata “ sama bapak sendiri saja tidak mau , tapi
sama anjing itu kamu mau “ kemudian Saksi menjawab “ itu kan orang
lain , kalau bapak kan orang tua sendiri”. Selanjutnya Terdakwa
mengatakan “ kan Bapak yang ngasih kamu makan, menghidupi kamu
dan menguliahkan kamu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan
mengatakan “ Cepat buka bajunya ! “ kemudian Terdakwa memaksa
Saksi-1 untuk membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat
kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang
bulat.
5.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 disuruh tidur terlentang diatas
kasur kemudian Terdakwa menaiki tubuh Saksi-1 dan menciumi Saksi -1
kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam
vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai
mencapai puncaknya dan Terdakwa mengeluarkan air mani yang
ditumpahkan diluar kemaluan Saksi.-1.
6.
Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-1 hanya bisa menangis
dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 diam kemudian Terdakwa mengatakan
supaya kejadian ini tidak diberitahukan kepada siapapun terutama ibu
Saksi-1 ( Saksi-2 Ratna Ida Las maria ) , setelah menggunakan pakaian
Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke Asrama Koramil Dawan Klungkung.
7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa setelah persetubuhan yang pertama ,
seminggu kemudian Terdakwa juga memaksa Saksi-1 kembali untuk
melakukan persetubuhan lagi di penginapan yang sama yaitu
Penginapan di Jl. di daerah Pantai Saba Gianyar dan akhirnya setiap
ada kesempatan apabila Terdakwa memunyai uang selalu mengajak
Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 tidak
mengetahui berapa kali jumlahnya perbuatan itu dilakukan.
8.
Bahwa benar atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap
Saksi-1 sekira bulan Juni tahun 2015 Saksi-1 mengalami keterlambatan
bulan sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa , setelah
mendengar kabar tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dokter untuk
memeriksakan kehamilannya dan setelah diperiksa ternyata hasilnya
positif.
9.
Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1
berlanjut hingga beberapa kali melakukan persetubuhan/hubungan
suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan sengaja dan sadar dan Terdakwa mengetahui akibat
yang terjadi atas perbuatannya.
10.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan hubungan
layaknya suami isteri yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1
adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Terdakwa apalagi
perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain yaitu Saksi-1 hamil
sehingga Terdakwa mencari solusinya dengan jalan pintas dengan cara
kedokter supaya Saksi-1 tidak mengalami kehamilan/keguguran.
Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat,
kedua “ Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

bahwa unsur
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Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Ketiga
“Mengobati atau menyuruh
supaya diobati seorang wanita, sambil menimbulkan pengharapan bahwa
kehamilannya dapat digugurkan ”
Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut
Unsur ketiga : “ Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati
sambil
dengan
diberitahukan
atau
ditimbulkan
pengharapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya
dapat digugurkan “
Yang dimaksud mengobati ( in behandeling nemen ) adalah
melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan
suatu obat atau alat dan juga bahkan memberikan suatu saran kepada
wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilannya dapat
digugurkan atau karena perbuatan obat, atau saran itu timbul
pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya akan digugurkan
karenanya.
Sedangkan yang dimaksud
dengan menyuruh supaya diobati
( eene behandeling doen ondergaan ) adalah menyuruh wanita itu sendiri
atau menyuruh orang ketiga untuk melakukan pengobatan tersebut.
Bahwa delik ini adalah merupakan delik kesengajaan yang mana
bertindak menyadari atau menghendaki bahwa ia melakukan pengobatan
atau menyuruh supaya diobati dan ia mengetahui bahwa obyek tersebut
adalah seorang wanita yang sedang hamil sehingga dapat digugurkan
melalui obat/alat atau usaha itu dapat ataupun tidak untuk menggugurkan
suatu kehamilan

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 atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap
Saksi-1 ( Sdri. Medina Meji Carlos ) sekira bulan Juni tahun 2015 Saksi-1
mengalami keterlambatan bulan sehingga Saksi-1 memberitahukan
kepada Terdakwa , setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa
mengajak Saksi-1 ke Bidan Praktek yang bernama Bu Susi yang tinggal
dekat rumah Saksi-1 didaerah klungkung Kota ditempat tersebut Saksi-1
diadakan tes kehamilan dan hasilnya Saksi-1 positif hamil dua bulan ,
setelah mengetahui hasilnya positif Terdakwa meminta Bidan Susi untuk
menggugurkan kandungan Saksi-1 namun Bidan tersebut tidak mau
kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Permata
Hati Klungkung dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan namun
dokter tidak mau menggugurkan kandungan kemudian Saksi-1 diajak
Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Bintang klungkung .
2.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-7 dan keterangan Terdakwa setelah sampai di RS
Bintang klungkung Terdakwa bertemu dengan Dokter Saksi -7 ( Dokter
A,A. Gde Martha, Spog.) dan mengatakan bahwa Saksi-1 dihamili oleh
pacarnya sedangkan status Saksi-1 masih sekolah sehingga Terdakwa
berniat untuk menggugurkan kandungannya dan kemudian Saksi-1
diperiksa kehamilan setelah diketahui Saksi-1
benar positif hamil
kemudian Dokter menyetujui dan mengatakan bahwa kandungan Saksi-1
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harus dikuret selanjutnya Saksi-1 dibawa keruang pemeriksaan kemudian
Saksi-1 di kuret oleh satu orang Dokter dan dua orang perawat dan proses
kuret hanya berlangsung beberapa menit saja.
3.
Bahwa benar setelah Saksi-1 dikuret kondisi Saksi-1 lemas dan
sakit pada bagian perut kemudian Saksi-1 diberi resep oleh Dokter
kemudian Terdakwa membeli resep diapotik yang berupa pil / tablet kecil
sebanyak 2 ( dua ) buah dan untuk biaya kuret sebesar Rp.6.000.000,- (
enam Juta Rupiah ) namun Terdakwa hanya memberikan uang
Rp.700.000,- ( tujih ratus ribu rupiah ) sedangkan sisanya akan dilunasi
oleh Terdakwa. dalam waktu satu bulan.
4.
Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa ke RS Klungkung
adalah dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya supaya
tidak diketahui oleh orang lain bahwa Saksi-1 mengalami kehamilan
akibat perbuatan Terdakwa sehingga pada saat Saksi-1 mengatakan
terlambat datang bulan Terdakwa kemudian membawa dan menyuruh
Saksi-1 untuk
melakukan test kehamilan ke Bidan tersebut adalah
untuk mengetahui apakah Saksi-1 mengalami kehamilan dan
setelahmengetahui Terdakwa mempunyai niat untuk menggugurkan
kandungannya kepada bidan , ke RS Permata Hati Klungkung karena
tidak berhasilkemudian ke Rumah Sakit Bintang klungkung tersebut
telah memberikan harapan kepada Saksi-1 bahwa kehamilannya akan
gugur sehingga Saksi-1 tidak mengalami kehamilan dan ternyata upaya
Terdakwa berhasil dengan cara Saksi-1 dikuret dan selanjutnya tidak
mengalami kehamilan lagi..
5.
Bahwa benar walaupun Saksi-7 (dr. Marta ) menerangkan
bahwa saksi-1 telah mengalami keguguran berlanjut sesuai dengan
surat keterangan yang dikeluarkan RS Bintang klungkung yang ditanda
tangani oleh Dokter AAGde Marta Spog
namun sesuai fakta
persidangan menurut keterangan Saksi-1 pada saat datang tidak
mengalami perdarahan maupun flek-flek yang mengakibatkan
keguguran karena Saksi -1 mengalami kehamilan dan dalam keadaan
sehat dan kenyataannya memang telah terjadi tindakan pengguguran
dan Saksi-7 dalam menerangkan hal penyebab keguguran Saksi-1
dinilai tidak memberikan keterangan yang baik karena sikapnya itu
dinilai wajar dan masuk akal karena ada ancaman bagi dirinya akan
dituntut secara hukum sebagai pelaku utama terjadinya perkara ini oleh
Terdakwa dan isterinya.
6.
Bahwa benar
perbuatan Terdakwa mengobati dengan
memberi pengharapan kepada Saksi-1 yang dalam keadaan hamil
bahwa kehamilannya akan gugur adalah perbuatan yang melawan dan
bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh Undangundang.
Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur
ketiga “ Menyuruh supaya diobati sambil dengan diberitahukan bahwa
karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “ telah terpenuhi.
Menimbang

:
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
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Kesatu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga tersebut”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004
DAN

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita
atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan
atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu
hamilnya dapat digugurkan”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal Pasal 299 ayat (1) KUHP

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis ingin menilai, siat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan
persetubuhan dengan Saksi-1 ( Sdri. Mediana Meji Carlos ) ,
adalah menunjukkan sifat ketidakmampuan pada diri Terdakwa
dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya sehingga
Terdakwa memaksa Saksi-1 ( Sdri Mediana Meji Carlos ) untuk
melakukan persetubuhan padahal Terdakwa mengetahui bahwa
Saksi-1 merupakan anak /darah daging dari Terdakwa itu
sendiri.
2.
Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah untuk
mencari kepuasan seksual semata dengan melakukan
persetubuhan beberapa kali dengan cara Memaksa Sdri. Medina
Meji Carlos sehingga mengakibatkan Saksi-1 (Meidina Meji
Carlos)
mengalami
kehamilan
dan
menyuruh
untuk
menggugurkannya. , seharusnya Terdakwa mampu berpikir
secara cermat dan integral mampu berfikir panjang tidak egois
dan mementingkan diri sendiri dan lebih menuruti kehendak
nafsu birahinya .
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan
persetubuhan dengan Saksi-1 ( Sdri Mediana Meji Carlos) yang
merupakan anak Terdakwa adalah karena Terdakwa mulai
Tertarik sejak anaknya menginjak remaja sehingga Terdakwa
tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan memaksa
anaknya untuk melakukan persetubuhan meskipun sdri Medina
Meji Carlos menolaknya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan
Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 ( Sdri. Medina Meji
Carlos ) mengalami kehamilan kemudian digugurkan sehingga
berdampak psikologis pada Sdri Medina Meji Carlos .
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5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Institusi TNI
AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata
masyarakat Sedangkan bagi individu telah menimbulkan trauma
terhadap Sdri. Medina Meji Carlos dan masa depannya hancur
serta hubungan dengan ibunya retak dan Saksi-1 dihantui rasa
bersalah terhadap ibu dan adik-adiknya.
Menimbang

:

Bahwa mrngenai layak atau tidaknya Terdakwa
dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat
sebagai berikut :
Bahwa menurut Aliran keadilan hukum tujuan hukum adalah
terwujudnya keadilan sesuai dengan irah-irah Mahkota putusan
yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
oleh karena dalam memutus perkara ini Hakim wajib memahami
dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
militer dan penegakkan hukum mutlak harus mengabdi kepada
keadi lan agar hukum yang hidup dalam masyarakat secara riil
waj ib dipatuhi dengan kesadaran yang penuh, karena keadilan
bukan semata- mata hak Terdakwa, korban tetapi juga termasuk
hak institusi dan masyarakat..
Bahwa dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang
harus diperhatikan yaitu :
a.
b.
c.

Kepastian hukum (Rechtszekerheid) .
Kemanfaatan (Doelmat igeheid) .
Keadilan (Gerecht igheid) , dan

Apabila dikaitkan dengan azas equality before the law yaitu
asas persamaan di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada
hukum yang sama tanpa membeda- bedakan kedudukan, golongan,
asal usuldan lain- lain .
Menimbang : `

Bahwa setelah memperhat ikan sifat hakekat dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tata nilai
kehidupan yang berlaku dalam kehidupan pajurit , perbuatan
Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan miiter , maka demi
tetap tegaknya hukum dalam upaya pembinaan tatakehidupan di
lingkungan TNI guna menjaga keutuhan pembinaan prajurit maka
Majeis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas dan layak lagi
dipertahankan dalam kehidupan miiter karena telah merusak tatanan
kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum
prajurit dimana Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya
menjadi contoh bagi masyarakat dan keluarganya namun Terdakwa
justru tega melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya
sendiri hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsunya semata
sementara Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut
adalah merupakan perbuatan yang tercela, keji dan dilarang oleh
Undang-Undang.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati
diri sebagai seorang prajurit , oleh karena itu dengan pertimbangan
dari segi edukatif , preventif , korektif dan represif , pidana tambahan
berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada
Terdakwa.
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Bahwa sesuai dengan fakta–fakta dipersidangan bahwa
perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji
dan tercela dinilai dari segi manapun baik dari segi norma agama,
norma hukum maupun norma kemasyrakatan , karena dengan
perbuatan terdakwa yang memaksa anaknya yaitu Saksi-1 akan
berdampak sangat buruk terhadap psikologis maupun masa
depannya, sebagai prajurit dan orang tua seharusnya Terdakwa
mampu menjadi seorang bapak yang baik dan bijaksana terhadap
anak-anaknya dan sebagai pengayom, maupun pelindung keluarga
sehingga keluarga merasa aman , nyaman dan tentram bukan
sebaliknya menrasa anak-anaknya tertekan dibawah ancaman serta
melakukan hal-hal yang tidak terpuji yaitu disuruh melayani nafsu
seksual Terdakwa .
Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat dilarang oleh Undangundang dan dapat mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis
lagi serta dapat merusak pembinaan disatuan dan dapat
mengakibatkan krisis kpercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI
terutama yang menjabat sebagai Babinsa-babinsa yang bertugas di
satuan Koramil-Koramil yang mana prajurit tersebut banyak
berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Bahwa meskipun demikian namun dipersidangan isteri
Terdakwa Saksi-2 (Sdri. Ratna Ida Las Maria) maupun anak- anak
Terdakwa menerangkan bahwa mohon supaya Terdakwa diberikan
keringanan hukuman dan masih diberikan kesempatan menjadi
Prajurit TNI mengingat Terdakwa adalah merupakan tulang punggung
keluarga dan Saksi-2 tidak sanggup lagi hidup seandainya Terdakwa
dipecat dari prajurit TNI dan bagaimana kehidupan Saksi-2 dan masa
depan anak-anak Saksi-2
masih kecil dan masih membutuhkan
biaya untuk kehidupan selanjutnya , selain itu Saksi-2 selama ini
tinggal dirumah dinas Kodim Klungkung untuk selanjutnya Saksi-2
tidak tahu harus tinggal dimana kalau Terdakwa dipecat dari dinas TNI
karena Saksi-2 tidak mempunyai tempat tinggal lain.
Bahwa Saksi-2 dan anak-anak Saksi-2 sudah memaafkan
perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan tetap membina rumah tangga
dengan Terdakwa demi
masa depan anak-anak Saksi-2,
bagaimanapun juga anak-anak Saksi -2 masih membutuhkan
dukungan seorang ayah.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Pengadilan 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.
Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa
perbuatannya.

mengaku

terus

terang

dan

menyesali
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-

Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.

Hal - hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa telah melanggar sumpah dan janji
sebagai seorang prajurit TNI untuk selalu tunduk dan taat
kepada hukum serta senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan
perilakunya, sebagaimana sumpah dan janji seorang Prajurit TNI
yang tertuang dalam Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan
Delapan Wajib TNI.
Perbuatan Terdakwa merusak sikap dan kehormatan
sebagai seorang Prajurit TNI
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak psikologis
terhadap Sdri Medina Meji Carlos dan menghancurkan masa
depannya.
Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat
tercela dan dilarang baik dari segi agama apapun, tata kehidupan
masyrakat dan hukum .
Perbuatan Terdakwa dapat mncemarkan nama baik Kodam
XI /Udayana khususnya Kodim 1610/ Klungkung dan Koramil
1610-04/ Nusa Penida dimata masyarakat.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di
atas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan normanorma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan
TNI Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk tetap
dipertahankan sebagai prajurit TNI dan lain hal apabila Terdakwa
tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan
menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan prajurit
TNI, menyulitkan Komandan dalam rangka pembinaan satuan
maupun pembinaan personil khususnya di kesatuan Terdakwa

Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian
menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan
Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan,
serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa
Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas
militer.

Menimbang

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi
dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI
merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim
berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang
terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam undangundang , dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada
Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar
dinas militer.
:

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

:

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan
berupa Pemberhentian dari Dinas Militer, dan saat ini Terdakwa
berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat agar
Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkra ini berupa:
a.

Berupa barang :
- 1 (satu) buah kaos warna pink.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
keputih-putihan.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang tersebut
merupakan barang yang
digunakan Terdakwa dan Saksi
dalam melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan
statusnya
b.

Berupa Surat :
- 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari
Rumah
Sakit Tingkat II Udayana Nomor : 07/VER/IV/2016 tanggal
1 April 2016
- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran Nomor
1.101/DIS/PS/XII/1996 tanggal 5 Desember 1996 atas
nama Meidiana Meji Carlos.
- 1
(satu)
lembar
kartu
keluarga
Nomor
5105032805120001 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Victor
Carlos Soares.
- 1 (satu) lembar foto tepat kejadian perkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti
tersebut dari semula merupakan kelengkapan administratif
berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya
Mengingat

:

Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 299
ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) Jo,
ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI:
1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas atas nama Victor
Carlos Soares Pangkat Serda NRP. 635707,
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telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana:
ke satu

: “ Perbuatan kekerasan seksual
yang
dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga tersebut”.
Dan

Ke dua : “ Pengguguran Kandungan “
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 4 ( empat ) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani
penahanan
sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
Pidana tambahan

3.

: Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.)

Berupa barang :
- 1 (satu) buah kaos warna pink.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
keputih-putihan.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu.
Dikembalikankepada yang berhak.

b.)

Berupa Surat :
- 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari
Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
07/VER/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran Nomor
1.101/DIS/PS/XII/1996 tanggal 5 Desember 1996
atas nama Meidiana Meji Carlos.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor
5105032805120001 tanggal 26 Mei 2016 atas nama
Victor Carlos Soares.
- 1 (satu) lembar foto tepat kejadian perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

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

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K),
NRP 11980035580769, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
MAYOR SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H. KAPTEN LAUT,
NRP 167262/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 DWI CHRISNA WATI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11040015141281, Penasehat
Hukum Terdakwa ALLAN HERMIT PRASETYO, S.H. MAYOR CHK NRP
11980028990675 dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP
541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SITI MULYANINGSIH, SH.,M.H.
MAYOR SUS NRP 52294

BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H.
KAPTEN LAUT, NRP 167262/P

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

