PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 35 - K / PM.III-14 /AD / IX / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dewa Eka Darma.
Pelda / 21960083261175
Dansub II Unit Intel.
Kodim 1610/Klungkung.
Klungkung, 23 Nopember 1975.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Kodim 1610/Klungkung,/ Galiran Semara
Pura Klungkung.

Terdakwa ditahan oleh :
1. Dandim 1610/Klungkung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal
17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan
Sementara Nomor : Kep/24/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
2.
Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Dandim 1610/Klungkung selaku
Ankum tanggal 7 Juli 2016, berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor
: Kep/28/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
3. Penetapan Penahanan sementara dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14
Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai
dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor
Tap/10/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
4.
Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III14 Denpasar tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor
TAP/01/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-18/VII/2016
tanggal 12 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/ Wira Satya
selaku Papera Nomor : Kep / 11 / VIII / 2016
tanggal 30 Agustus
2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / IX / 2016 tanggal
5 September 2016.
/ 3. Surat……
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3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 38 /PM III-14/AD/ IX /2016 tanggal 19 September 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 37
/PM III-14/ AD / IX /2016 tanggal 19 September 2016.

4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / II /
2016 tanggal 29 Februari 2016, di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana : “ Percobaan Perzinahan” sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal
284 Ayat (1) ke- 2 a KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
-

c.

Pidana

: Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan
selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Mohon agar barang bukti berupa :
1)

Barang-barang :
- 1 (satu) stel baju kemeja garis-garis
- 1 (satu) stel celana panjang levis
Dikembalikan kepada Pelda Eka Darma.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Sdri. Luh Ketut Lilia Megawati.

2)

Surat-surat.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perzinahan/asusila
atas nama I Wayan Astawa tanggal 17 Juni 2016
-1 (Satu) lembar foto copy kutifan Akta Perkawinan atas
nama I Wayan Astawa dan Luh Ketut Lilia Megawati
Nomor 597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dari
kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Klungkung yang di
tandatangani oleh Drs. Anak Agung Gede Rai.
/ -1 (satu) ……..
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- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas
nama Dewa Eka Darma dan Desak Putu Sudeni Nomor
557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002dari Dinas Tenaga
Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung yang ditandatangani oleh Ir. I Gusti Made
Gangga.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu kartu penunjukan istri
Nomor Register 535/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas
nama Sdri. Desak Putu Sudeni.
-1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Desak Putu
Sudeni tanggal 17 Juni 2016 dengan bermaterai Rp.
6000,- (enam ribu rupiah) bahwa Sdri. Desak Putu
Sudeni tidak akan menuntut secara hukum perbuatan
suami Desak Putu Sudeni (Terdakwa)
- 1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang di
pergunakan Terdakwa saat mendatangi penginapan Pink
di Gianyar.
-1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang
digunakan oleh Sdi. Luh Ketut Lilia Megawati , SE (Saksi1), saat mendatangi Penginapan Pink di Gianyar.
-1 (satu) lembar gambar foto tempat Kejadian perkara
Penginapan Pink Bukit Jati Gianyar-Bali
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan
secara tertulis pada tanggal 3 November 2016 yang pada pokoknya :
Setelah kami secara seksama mengikuti jalannya persidangan,
mendengarkan saksi-saksi di bawah sumpah maupun yang
dibacakan serta keterangan dari Terdakwa, memeriksa surat-surat
dan memperhatikan surat tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer
yang di bacakan di depan Persidangan pada tanggal 27 Oktober
2016 akhirnya perkenankanlah kami menyampaikan pendapat,
sebagaimana diuraikan di bawah ini :
Bahwa klien kami didalam perkara ini, telah dituntut yang pada
intinya telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana :
“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan Zina tetapi
perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata kehendaknya
sendiri padahal diketahui yang turut bersalah itu telah
menikah”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284
Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP”
/ Bahwa......
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Bahwa kemudian Oditur Militer didalam tuntutannya yang
dibacakan di depan persidangan pada tanggal
27
Oktober
2016, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari
dakwaannya telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga
kemudian Oditur Militer menuntut agar klien kami tersebut di jatuhi
hukuman :
Pidana

: Penjara selama 5 (lima) bulan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Bahwa sekarang sampailah pada gilirannya kami untuk meneliti
dan mempelajari, apakah betul unsur-unsur pembuktian tersebut
telah terbukti atau tidak.
Dari fakta-fakta yang didapatkan didepan persidangan,
berdasarkan keterangan dari para Saksi dan alat bukti lainya, kami
tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsurunsur tindak pidana yang yang disampaikan Oditur Militer dalam
tuntutannya. Oleh sebab ijinkan kami kemukakan pendapat kami
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
sebagaimana seperti terurai di bawah ini :
Unsur Kesatu : ” Barang Siapa”
Untuk unsur kesatu kami sependapat dengan pembuktian unsurunsur yang disampaikan oleh Oditur Militer melalui tuntutannya
sehimgga kami tidak perlu lagi untuk membuktikannya. namun
demikan unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung
oleh unsur-unsur yang lain.
Unsur Kedua : “turut serta melakukan perbuatan zina, tetapi
perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata kehendaknya
sendiri”
Terhadap unsur kedua ini kami Penasehat Hukum dari Terdakwa
tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang
disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanya dan kami akan
membuktikan sendiri mengenai unsur kedua ini.
Kami selaku penasehat hukum terdakwa akan mengulas kembali
pengertian zina yang diuraikan oleh Oditur Militer yang tentunya
tidaklah tepat dalam menerapkannya sebagaimana keterangan
saksi-2 dan terdakwa sebagai fakta-fakta yang terungkap didalam
persidangan harus dipedomani dan dijadikan dasar dan acuan
dalam menentukan dan memutus suatu perkara agar tercipta rasa
keadilan bagi pencari keadilan. Adapun uraian unsur kedua akan
kami ulas sebagai berikut :
1. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh
seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang
bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

/ a. Persetubuhan……
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a. Persetubuhan terjadi apabila kemaluan si pria itu masuk ke
kemaluan si wanita, berapa persen masuknya kemaluan pria ke
kemaluan wanita tidak menjadi persoalan.
b. Sempurnanya suatu perzinahan apabila persetubuhan dilakukan
oleh salah satu dari pelaku zina sudah terikat tali perkawinan dan
yang terpenting dilakukan tanpa paksaan atau mau sama mau
(Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni
AHAEM PTHM JAKARTA, hal. 229).
Sehingga pengertian mau sama mau dalam pengertian perzinahan
ini, sudah tidak terpenuhi apabila dikaitkan dengan keterangan
Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa. Didalam peridangan kita
dapatkan fakta-fakta sebagai berikut :
Keterangan Saksi-1:
a. Bahwa
Saksi-1
maupun
Terdakwa
mengungkapkan ada rasa cinta dan sayang.

tidak

pernah

b. Bahwa Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk curhat masalah
keluarganya karena dengan cara seperti itu memberikan rasa
tenang dan kekuatan baru untuk mempertahankan rumah tangga
Saksi-1. Karena Terdakwa menasehati Saksi-1 agar jangan
bercerai dengan suaminya. Hal tersebut yang membuat Saksi-1
menemukan teman curhat yang dirasakan memberikan nasehat
yang sesuai dengan keinginan Saksi-1.
c. Bahwa Saksi-1 pernah juga bercurhat masalah keluarganya
kepada teman perempuannya, namun teman Saksi-1 malah
menyarankan agar bercerai saja. Namun Saksi-1 tidak
menginginkan hal tersebut terjadi karena merasa kasihan kepada
kedua anak Saksi-1. Oleh karenanya Saksi-1 merasa cocok curhat
dengan Terdakwa karena Terdakwa menyarankan agar Saksi-1
jangan sampai pernah bercerai dengan suaminya.
d. Bahwa Saksi-1 mengajak Terdakwa ke tempat tertutup hanya
bertujuan untuk curhat masalah keluarga Saksi I karena sudah
tidak bisa menahan permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1
sehingga membutuhkan seseorang yang bisa memberikan solusi
dan atau setidaknya meringankan beban pikirannya yaitu dengan
menelpon Terdakwa untuk diajak bertemu disuatu tempat yang
tertutup.
e. Bahwa Saksi-1 sudah ditawarkan oleh Terdakwa agar curhat
ditempat terbuka yaitu pantai atau restoran, namun Saksi-1
menolak tawaran Terdakwa. Bahkan Saksi-1 menyampaikan
dimana saja asal ditempat tertutup agar tidak diketahui atau dilihat
oleh orang yang dikenal atau orang lain.
f. Bahwa Saksi-1 sebelumnya sudah menyampaikan kepada
Terdakwa jangan berpikiran macam-macam didalam ruangan
tertutup (kamar) karena tujuan Saksi-1 jelas hanya ingin curhat
kepada Terdakwa.
/ g. Bahwa……
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g. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa
bertemu sebentar untuk curhat saja, tidak ada tujuan lain.

hanya

h. Bahwa Saksi-1 tidak ada niatan lain (berselingkuh atau
melakukan persetubuhan) selain hanya untuk curhat dengan
Terdakwa. Hal tersebut dipertegas oleh Saksi-1 dengan pernyataan
“MESKIPUN LAMA DIKAMAR TIDAK AKAN PERNAH MUNGKIN
SAYA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA”.
i. Bahwa Saksi-1 dicium di bagian pipi dan bibir sebanyak 1 kali
oleh Terdakwa, itupun karena rasa iba dan kasian Terdakwa
kepada Saksi-1 yang saat itu dalam kondisi menangis.
j. Bahwa pada saat digerebek oleh polisi, Saksi-1 dan Terdakwa
dalam kondisi berpakaian lengkap (tidak telanjang bulat).
k. Bahwa Saksi-1 sungguh tidak mengetahui kalau ajakan untuk
curhat kepada Terdakwa ditempat tertutup menjadi masalah yang
merugikan Terdakwa.
l. Bahwa Saksi-1 merasa bersalah dan mengakui kesalahannya
telah mengajak Terdakwa bertemu ditempat tertutup untuk
bercurhat.
Keterangan Saksi V dan Saksi VI :
Bahwa Saksi V dan Saksi VI yang berada ditempat kejadian melihat
sendiri terjadinya penggerebekan oleh polisi sekitar 5 menit setelah
Terdakwa dan Saksi-1 masuk kekamar.
Keterangan Terdakwa:
a. Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 diajak bertemu
ditempat tertutup untuk curhat masalah Saksi-1 yang semakin pelik.
b. Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar bertemu
dipantai atau ditempat makan,namun Saksi-1 tidak mau.
c. Bahwa Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 yang dalam
kondisi menangis karena merasa iba atau kasian, tidak ada
keinginan dan niat untuk melakukan persetubuhan.
d. Bahwa Terdakwa membuka pakaian dan memakai kaos dalam
karena kondisi kamar saat itu panas dan pengab, bukan bertujuan
untuk melakukan persetubuhan.
e. Bahwa setelah Saksi-1 curhat, Terdakwa sudah berniat untuk
pulang. Setelah mau keluar kamar, Terdakwa mendengar keributan
didepan hotel sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi pulang.
Tak lama setelah itu, polisi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa
langsung membukanya.
f. Bahwa pada saat digerebek Terdakwa dan Saksi-1 dalam
kondisi berpakaian lengkap (tidak telanjang bulat).
/ g. Bahwa……
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g. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan
dengan Saksi-1.
Dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sangatlah tidak mungkin
terjadi perzinahan karena tidak adanya rasa cinta dan sayang Saksi
I, apalagi niat untuk melakukan persetubuhan. Hal tersebut
diperkuat dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa
dan Saksi-1 berada dalam kamar sekitar 5 menit yang sangatlah
tidak mungkin terjadinya suatu persetubuhan. Sehingga sangatlah
jelas dan terang bahwa sempurnanya Perzinahan apabila adanya
unsur “MAU SAMA MAU”, Tidak adanya unsur tersebut maka
sangatlah dan dipastikan tidak akan pernah terjadi perzinahan.
Selanjutnya Oditur Militer mengaitkan perbuatan Terdakwa dan
Saksi-1 dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
854/K/Pid/1983 dapat kami tanggapi sebagai berikut :
Yurisprudensi Mahkamah Agung bukanlah merupakan sumber
hukum yang harus dijadikan pedoman ataupun patokan dalam
menjatuhkan putusan suatu perkara. Namun Yurisprudensi dapat
digunakan apabila adanya alat bukti lain dalam kasuistis yang
mengarah telah terjadinya suatu tindak pidana. Oditur Militer yang
menggunakan Yurisprudensi MA RI No. 854/K/Pid/1983 yang
intinya apabila seorang laki-laki bersama-sama dengan seorang
perempuan dalam suatu kamar merupakan petunjuk bahwa lelaki
itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut adalah tidak bisa
digunakan atau salah penerapannya karena dalam fakta
persidangan telah sama-sama mendengar sebagai berikut :
1. bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan
hubungan badan, melainkan Terdakwa hanya mendengar Saksi-1
curhat permasalahan keluarga yang sudah tidak bisa Saksi-1 tahan
beban pikirannya sehingga membutuhkan seseorang untuk menjadi
teman curhat yang kebetulan Terdakwalah yang dianggap cocok
atau setidaknya bisa sedikit meringankan beban pikiran dari Saksi1.
2. Bahwa ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi baik
Terdakwa dan Saksi-1 dalam kondisi berpakaian lengkap
3. Bahwa dari keterangan Saksi-5 dan 6, penggerebekan terjadi
sekitar 5 menit setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar.
Sehingga tidaklah mungkin melakukan hubungan badan hanya 5
menit. Secara logika dari membuka pakaian, berciuman, melakukan
hubungan badan, mandi dan memakai pakaian lagi tidak mungkin
dilakukan hanya 5 menit. Setidaknya paling minimal bisa dilakukan
dalam waktu 45 menit. Sehingga sangatlah mustahi dengan pikiran
orang sehat persetubuhan tersebut terjadi.
Dari fakta-fakta persidangan itulah Yurisprudensi MARI
No.854/K/Pid/1983 tidak bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa
persetubuhan tersebut terjadi.
/ Mengenai……
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Mengenai percobaan melakukan tindak pidana
Percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu
kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun
suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang
telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan. Syaratsyarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan
tindak pidana adalah :
Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh
karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak
terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
Niat menurut Hazewinkel Suringa adalah tidak lebih dari satu
rencana untuk melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan yang
tertentu pula didalam pikiran. Sedangkan menurut Pompe dan
Moeljatno, niat adalah sikap batin dari pelaku. (Buku Prinsip-prinsip
Hukum Pidana karangan Eddy O.S. Hiariej hal. 280-283).
Pengertian niat dari beberapa pakar hukum dapat disimpulkan
bahwa sebelum terjadinya tindak pidana niat harus ada dalam diri
pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku. Sehingga
dalam kasuistis, unsur niat dari pezinah maupun turut serta zina
tidak ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Hal tersebut sesuai
dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sebagai berikut:
Keterangan Saksi-1 :
1. Bahwa Saksi I mengajak Terdakwa ke tempat tertutup hanya
bertujuan untuk curhat masalah keluarga Saksi I karena sudah
tidak bisa menahan permasalahan yang dihadapi oleh Saksi I
sehingga membutuhkan seseorang yang bisa memberikan solusi
dan atau setidaknya meringankan beban pikirannya yaitu dengan
menelpon Terdakwa untuk diajak bertemu disuatu tempat yang
tertutup.
2. Bahwa Saksi-1 sudah ditawarkan oleh Terdakwa agar curhat
ditempat terbuka yaitu pantai atau restoran, namun Saksi-1
menolak tawaran Terdakwa. Bahkan Saksi-1 menyampaikan
dimana saja asal ditempat tertutup agar tidak diketahui atau dilihat
oleh orang yang dikenal atau orang lain.
3. Bahwa Saksi-1 sebelumnya sudah menyampaikan kepada
Terdakwa jangan berpikiran macam-macam didalam ruangan
tertutup (kamar) karena tujuan Saksi-1 jelas hanya ingin curhat
kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa
bertemu sebentar untuk curhat saja, tidak ada tujuan lain.

hanya

5. Bahwa Saksi-1 tidak ada niatan lain (berselingkuh atau
melakukan persetubuhan) selain hanya untuk curhat dengan
Terdakwa. Hal tersebut dipertegas oleh Saksi-1 dengan pernyataan

/ “ Meskipun……
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“MESKIPUN LAMA DIKAMAR TIDAK AKAN PERNAH MUNGKIN
SAYA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA”.
6. Bahwa Saksi-1 dicium di bagian pipi dan bibir sebanyak 1 (satu)
kali oleh Terdakwa, itupun karena rasa iba dan kasian Terdakwa
kepada Saksi I yang saat itu dalam kondisi menangis.
7. Bahwa pada saat digerebek oleh polisi, Saksi I dan Terdakwa
dalam kondisi berpakaian lengkap (tidak telanjang bulat).
8. Bahwa Saksi-1 sungguh tidak mengetahui kalau ajakan Saksi I
untuk curhat kepada Terdakwa ditempat tertutup menjadi masalah
yang merugikan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-1 merasa bersalah dan mengakui kesalahannya
telah mengajak Terdakwa bertemu ditempat tertutup untuk
bercurhat.
Keterangan Terdakwa :
1. Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 diajak bertemu
ditempat tertutup untuk curhat masalah Saksi-1 yang semakin pelik.
2. Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar bertemu
dipantai atau ditempat makan,namun Saksi-1 tidak mau.
3. Bahwa Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 yang dalam
kondisi menangis karena merasa iba atau kasian, tidak ada
keinginan dan niat untuk melakukan persetubuhan.
4. Bahwa Terdakwa membuka pakaian dan memakai kaos dalam
karena kondisi kamar saat itu panas dan pengab, bukan bertujuan
untuk melakukan persetubuhan.
5. Bahwa setelah Saksi-1 curhat, Terdakwa sudah berniat untuk
pulang. Setelah mau keluar kamar, Terdakwa mendengar keributan
didepan hotel sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi pulang.
Tak lama setelah itu, polisi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa
langsung membukanya.
6. Bahwa pada saat digerebek Terdakwa dan Saksi-1 dalam
kondisi berpakaian lengkap (tidak telanjang bulat).
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan
dengan Saksi-1.
Pendapat pakar hukum :
Dari pendapat beberapa pakar hukum yang disandingkan dengan
kasuistis dalam perkara ini sangat terang dan jelas bahwa tidaklah
ada niat baik dari Terdakwa maupun Saksi-1, sehingga unsur niat
dalam syarat terpenuhinya percobaan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Permulaan pelaksanaan perbuatan menurut Moeljatno
dapat diartikan permulaan pelaksanaan kejahatan. Dalam kasuistis,
permulaan perbuatan melakukan zina tidak ada baik dari Terdakwa
/ Maupun……
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maupun dari Saksi-1. Hal
persidangan sebagai berikut :

tersebut

sesuai

dengan

fakta

1. Bahwa ketika Saksi-1 mengajak Terdakwa ketempat tertutup
(kamar hotel pink) sudah menyampaikan kepada Terdakwa jangan
berpikiran macam-macam (melakukan persetubuhan).
2. Bahwa Terdakwa didalam kamar mendengar curhatan dari
Saksi-1 yang sudah merasa tidak kuat menghadapi permasalahan
dengan suaminya.
3. Bahwa ketika Saksi-1 menangis, Terdakwa mencium pipi dan
bibir sebanyak sekali karena merasa iba atau kasian melihat Saksi1 menangis setelah bercerita masalah keluarganya.
4. Bahwa ketika Saksi-1 dicium oleh Terdakwa, Saksi-1 hanya
terdiam dan Saksi-1 merasa Terdakwa kasian dan iba melihat
Saksi-1 sedang menangis.
5. Terdakwa dan Saksi-1 yang berada didalam satu kamar dalam
posisi sama-sama duduk bersebelahan dan dalam kondisi
berpakaian lengkap (tidak telanjang bulat).
Dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa yang merupakan fakta
dalam persidangan sudah jelas bahwa tidak adanya hal-hal yang
mengarah adanya permulaan pelaksanaan perzinahan. Sehingga
unsur permulaan pelaksanaan perbuatan dari syarat terjadinya
percobaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Tidak terselesainya perbuatan itu karena keadaan diluar kehendak
petindak artinya niat petindak untuk melaksanakan kejahatan
tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti
sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Dalam perkara ini,
Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memiliki niatan untuk
melakukan hubungan badan atau perselingkuhan. Melainkan Saksi1 hanya ingin curhat masalah keluarga kepada Terdakwa.
Sehingga unsur ketiga syarat terpenuhinya suatu percobaan
menjadi gugur karena sudah tidak adanya niat dari Terdakwa
maupun Saksi-1. Hal ini terungkap dalam persidangan terhadap
keterangan Saksi-1 dan Terdakwa bahwa Saksi-1 yang mengajak
Terdakwa bertemu ditempat yang tertutup sebelumnya
menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan memiliki pemikiran
yang macam-macam (melakukan hubungan badan) dan Saksi -1
telah menegaskan atas pertanyaan dari anggota hakim mengenai
kemungkinan apabila antara Saksi-1 dan Terdakwa berlama-lama
didalam satu kamar akan terjadi suatu persetubuhan. Saksi-1 pun
menjawab dengan tegas “TIDAK AKAN PERNAH TERJADI
PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA KARENA KONDISI
SAKSI-1 SAAT ITU DALAM KONDISI MEMILIKI MASALAH YANG
BERAT DAN TUJUAN PERTEMUAN DENGAN TERDAKWA
HANYA UNTUK CURHAT PERMASALAHAN KELUARGA SAKSI1.

/ Dari uraian…...
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Dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa tidak ada satupun unsur
yang memenuhi telah terjadinya percobaan perzinahan atau “turut
serta melakukan perbuatan zina, tetapi perbuatan itu tidak
selesai
bukan semata-mata kehendaknya sendiri” yang
dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi-1. Sehingga patut dan
tepat unsur kedua dari tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan.
UNSUR KE TIGA :
“padahal diketahui bahwa yang turut
bersalah itu telah nikah“
Untuk unsur ketiga kami sependapat dengan pembuktian unsurunsur yang disampaikan oleh Oditur Militer melalui tuntutannya
sehingga kami tidak perlu untuk membuktikannya.
Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dan dengan
penuh harapan kiranya dapat menjadikan sebagai bahan
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini
dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam,
karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput
dari kekhilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu
perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya
kepada kita semua, Amin.
3. Replik dari Oditur Militer yang di sampaikan secara tertulis yang
disampaikan didepan persidangan pada tanggal 10 November 2016
pada pokoknya menyatakan:
Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa
dengan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Terdakwa yang dituangkan dalam Pledoi
tanggal 3 November 2016 sangatlah tidak berdasar dan tidak
beralasan:
1. Bahwa perasaan cinta dan sayang merupakan sebuah
aksi/kegiatan akti yang dilakukan manusia terhadap yang lain,
yang diwujudkan dalam pengorbanan diri, empati, perhatian,
memberikan kasih sayang, mebantu dan mau melakukan
apapun yang diinginkan, sehingga cinta dan sayang tidaklah
harus diucapkan sebagaimana disebutkan dalam Pledoi
Terdakwa bahwa Saksi-1 maupun Terdakwa tidak pernah
mengungkapkan ada rasa cntaa dan sayang, tetapi terlihat dari
tindakan serta prilaku Terdakwa dan Saksi-1. Berdasarkan
keterangan Terdakwa dan Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi1 serinng berkomunikasi melalui telepon, bahkan sampai curhat
masalah pribadi rumah tangga masing-masing, hal ini
menunjukkan bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-1 telah
memiliki tingkat kepercayaan yang besar sehingga Saksi-1
berani mencurahkan isi hati dan permasalahan rumah tangga
/ dengan……
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dengan Sdr. I Wayan Astawa (Saksi-2) yang menurut Saksi-1
sudah tidak harmonis lagi, begitu pula sebalknya Terdakwa
curhat tentang masalah keluarga. Ada hubungan timbale balik
antara Terdakwa dan Saksi-1, dimana keduanya saling
memberikan perhatian, empati, pengorbanan diri dan saling
mebutuhkan yang merupakan wujud dari sikap cinta dan
sayang.
Menurut beberapa ahli hukkum, niat merupakan keinginan untuk
melakukan suatu perbuatan dan berada di alam batiniah
seseorang. Niat seseorang dapat diketahui jika ia mengatakan
kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari
tindakan (perbuatan) yang merupakan dari pelaksanaan niat.
Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1, bahwa pada saat
Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk
mencari tepat curhat yang “aman”, kreteria “aman” menurut
Terdakwa diwujudkan dengan niat awal terdakwa dengan mengajak
Saksi-1 untuk bertemu di Penginapan Pink di daerah Bukit Jati
Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab Gianyar,
Bali dan disetujui oleh Saksi-1, sehingga niat awal Terdakwa telah
diungapkan dan mendapat fit-back/tanggapan positi dari Saksi-1
dan Terdakwa. Hal ini menunjukkan sikap ‘MAU SAMA MAU’,
karena jika slah satu antara Terdakwa atau Saksi-1 tidak mau maka
tidak akan pernah terjadi antara Terdakwa (laki-laki) dan Saksi-1
(Perempuan) berada di dalam kamr Penginapan Pink berdua
saja.yang secara hukum, etika, adat istiadat, buadaya serta ajaran
agama apapun melarang seorang laki-laki beristri dan seorang
Perempuan bersuami berada di dalam kamar Penginapan berduaduaan. Apalagi tertngkap basah oleh Saksi-2. Suami sah Saksi-1
yang menggerebek Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar
Penginapan Pink berdua. Seorang suami yang menjadi korban dari
sebuah tindak pidana perzinahan, ketika menangkap “basah”
istrinya dengan pasangan zinahnya tentu merasa terpukul
psikisnya, dimana harus menghadapi kenyataan istrinya berada di
dalam kamar penginapan berdua dengan seorang laki-laki serta
anggapan masyarakat adatnya yang kuat mencibir suaminya
karena memiliki istri yang tidak bisa menjaga kehormatan dan
martabat keluarga. Bahwa lerlepas Terdakwa tidak mengakui atas
perbuatan zinah bersama Saksi-1 merupakan hak ingkar Terdakwa
yang telah diatur oleh Undang-undang, yang hal itu akan menjadi
penilaian Majelis Hakim apakah keterangan Terdakwa tersebut
benar atau dusta.
Berdasarkan keterangan Sdr. I Wayan Astawa (Saksi-2) yang
melihat secara jelas rute dan waktu perjalanan Saksi-1 dengan
menggunakan GPS Tracker yang telah terpasang pada sepeda
motor Saksi-1 bahwa pada sekira pukul 18.00 Wita sepeda motor
Saksi-1 berhenti pada sebuauh rumah yaitu Penginapan Pink yang
terletak di daerah Bukit Jati di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan,
Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Kab. Gianyar Bali dan waktu pada saat
penggerebekan terjadi yaitu pada sekira pukul 19.00 Wita
berdasarkan keterangan Aiptu I Wayan Ardasa (Saksi-7) dan Aiptu
I Nyoman Tantra (Saksi-8). Sehingga berdasarkan keterangan
Saksi-2, Saksi-7, dan Saksi-8 maka rentang waktu Terdakwa dan
/ Saksi-1……
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Saksi-1 berada didalam kamar Penginapan Pink dapat dihitung
yaitu kurang lebih 60 menit (1 Jam), sehingga sangatlah tidak
berdasar keterangan Saksi-5 dan Saksi-6, dimana Saksi-5 pada
saat terdakwa dan Saksi-1 datang ke Penginapan Pink miliknya
tersebut Saksi-5 sedang tidak berada di Penginapan Pink, yang
mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada di Penginapan
Pink selama 5 menit.
2. Bahwa perkara susila/zina merupakan perkara yang
menyangkut moral dan merupakan aib keluarga sehingga pelaku
dianggap sangat hina dan memalukan, oleh karena itu pelaku
dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara
sangat terselubung dan sembunyi-sembunyi sehingga sulit untuk
menuntut/meminta
pengakuan
dari
pelaku
(Terdakwa).
Terselubung dan sembunyi-sembunyi dapat kita lihat dalam
keterangan Terdakwa dan Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-1
sering berkomunikasi melalui handphone dan sampai curhat
masalah intern pribadi rumah tangga Saksi-1 menunjukkan bahwa
Terdakwa dan Saksi-1 memiliki kenyamanan dan kedekatan secara
emosional, karena secara logika seseorang tidak akan
menceritakan aib keluarganya sendiri kepada sembarang orang
dan pada sekira tanggal 13 Juini 2016 baik Terdakwa maupun
Saksi-1 saat pergi ke Penginapan Pink tersebut tanpa meminta ijin
terlebih dahulu kepada Saksi-3 selaku istri Terdakwa dan Saksi-2
selaku Suami Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan
Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar
tidak diketahui oleh siapapun.
Bahwa secara logika hukum sulit diterima dan sulit dipercaya
seorang laki-laki beristri (Terdakwa) dengan seorang perempuan
bersuami (Saksi-1) pergi pergi berduaan tanpa diketahui istri
manapun sumi masing-masing, tidak ada hubungan saudara,
sudah sering komunikasi lewat HP yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi lalu pergi berdua masuk ke dalam kamar dan
pintu ditutup di Penginapan Pink di daerah Bukit Jati Lingkungan
Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, dengan
mendasari pada Yurisprudensi MARI Nomor: 854/K/Pid/1983,
dimana seorang laki-laki (Terdakwa) telah berdama-sama dengan
seorang perempuan (Saksi-1) di dalam suatu kamar pada suatu
tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh
dengan perempuan tersebut.
3. Bahwa permulaan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen) adalah
suatu perbuatan pendahuluan yang dilakukan petindak sejalan
denngan niat atau kehendaknya. Sedangkan niat menurut
Moelyatno adalah sikap batin seseorang yang memberi arah
kepada apa yang akan diperbuatnya. Berdasarkan keterangan
Terdakwa dan Saksi-1, bahwa niat Terdakwa mengajak Saksi-1 ke
Penginapan Pink, menuju ke Penginapan Pink secara berbarengan
dengan menggunakan sepeda motor masing-masinng, setelah
sampai Terdakwa membayar biaya sewa kamar sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1
masuk kedalam kamar dan pintu di tutup, kemudian duduk
berdampingan diatas tempat tidur, setelah Saksi-1 curhat masalah
rumah tangganya hingga menangis kemudian Terdakwa
memegang pundak dan memeluk Saksi-1 serta mencium pipi
dan bibir Saksi-1 lalu terdakwa membuka kemeja yang
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dikenakan sedangkan
Saksi-1
membuka
jaket
yang
dikenakannya. Hal ini menunjukkan rangkaian perbuatan Terdakwa
telah dimulai dari adanya niat Terdakwa Mengajak Saki-1 ke
Penginapan Pink dan telah membayar sewa kamar dan telah
dilakukannya permulaan pelaksanaan yaitu di dalam kamar
Penginapan Pink yang tertutup Terdakwa memegang pundak
dan memeluk Saksi-1 serta mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu
Terdakwa membuka kemeja yang dikenakannya sedangkan
Saksi-1 membuka jaket yang dikenakannya.
Sidang Pengadilan Yth.
Sehubungan dengan tanggapan yang teah diuraikan di atas,
kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami,
dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu
kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutkan itu adalah
meyakinkan.
Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat
bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan
oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa Pelda Dewa Eka Darma, dan kami tetap pada tuntutan
kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3
November 2016 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Militer III-14 Denpasar Menolak Pledoi/Pembelaan Terdakwa
Pelda Dewa Eka Darma.
4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara
lisan pada tanggal 14 November 2016 pada pokoknya menyatakan:
Dalam Repliknya, ada tiga hal yang ditanggapi oleh Oditur terhadap
Pledooi yang disusun oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa. Oditur
berpendapat bahwa dalam Repliknya, tuntutannya tidak ada kekeliruan
dan tetap merasa yakin seperti apa yang termuat dalam tuntutannya.
Atas Replik yang disusun oleh Oditur, Penasehat Hukum menanggapi
sebagai berikut :
1. Pendapat Oditur yang pertama dalam Repliknya yang pada
intinya bahwa rasa cinta dan sayang tidak harus diungkapkan,
tetapi bisa dilihat dari perbuatan tingkah laku dan perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1. Diantaranya seringnya
Terdakwa berkomunikasi lewat telepon bahkan sampai curhat
masalah pribadi rumah tangga mereka berdua. Kemudian Oditur
berpendapat bahwa Terdakwa melakukan zinah dengan Saksi-1
dengan cara mengajak ke Penginapan Pink dan disana mulai dari
pukul 18.00 Wita s.d. 19.00 Wita yang berdasarkan keterangan
Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8. Terhadap pendapat tersebut kami
akan menanggapi dan menguraikan lebih lanjut dengan
perbandingan dan logika yang tentunya berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :
Mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna
dan paling tinggi derajatnya adalah manusia yang terlahir di dunia
/ dilengkapi……
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dilengkapai akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan
Tuhan lainnya. Dalam kehidupannya tidak ada satupun manusia di
dunia ini yang sama dan tidak ada satupun manusia di dunia ini
yang mampu hidup sendiri tanpa adanya yang lain. Pada dasarnya
manusia dilahirkan ke dunia sebagai maklhuk sosial dimana selalu
ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya saling
membutuhkan satu dengan yang lain, makhluk yang mempunyai
kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu
memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan
kerjasama dengan yang lain
Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat
lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan
selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk
dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Menurut Prof. Dr.
Soerjono Soekamto di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial
merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak
adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka
tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling
berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu
bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari
itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu
bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka
kegiatan–kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat
disebut interaksi.
Dari pendapat tersebut, apakah bisa dikatakan hanya karena
Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon bahkan
sampai curhat masalah pribadi bisa dikatakan merupakan wujud
dari sikap cinta dan sayang antara keduanya? jelas apa yang
dilakukan oleh Terdakwa sering berkomuniasi dengan Saksi-1 tidak
bisa dikatakan menjalin cinta dan sayang seperti apa yang
diuraikan oleh Oditur dan Repliknya. Oditur berpendapat karena
cuma Saksi-1 sering Curhat terhadap permasalahan yang
menimpa
rumah
tangganya
kepada
Terdakwa
sudah
menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan wujud dari
sikap dan sayang. Didalam persidangan terungkap jelas bahwa :
a. berdasarkan keterangan Saksi-1 dalam persidangan yang
mengatakan bahwa Saksi-1 tidak pernah memiliki rasa cinta dan
sayang kepada Terdakwa, melainkan hanya sebagai teman curhat
yang dianggapnya dapat menyelesaikan beban masalah
keluarganya dan setidaknya dapat meringankan beban pikiran
Saksi-1 terkait permasalahan keluarga yang dihadapinya.
b. Saksi-1 memberikan kesaksian bahwa pernah menceritakan
permasalahan kepada teman wanitanya, namun saran yang
diberikan oleh temannya tersebut agar Saksi-1 bercerai dengan
suaminya (Saksi-2). Saran yang diberikan oleh temannya tersebut
malah menambah beban pikiran Saksi-1, sehingga akhirnya Saksi1 mengenal Terdakwa dan menceritakan permasalahan yang
dihadapi oleh Saksi-1. Kagumnya saran yang diberikan Terdakwa
/ malah……
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malah menyarankan agar jangan sampai bercerai dengan
suaminya (Saksi-2). Secara logika, apabila Terdakwa memiliki niat
jahat, tentunya Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 bercerai saja
dengan suaminya (Saksi-2) dengan demikian apabila sudah
bercerai Terdakwa bisa leluasa dan bebas berhubungan lebih dekat
dan intim dengan Saksi-1. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh
Terdakwa, Terdakwa menyarankan untuk tidak bercerai sehingga
membuat Saksi-1 semakin kuat untuk mempertahankan rumah
tangganya dan tentunya semakin meringankan beban pikiran
Saksi-1.
c. Yang menjadi pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa apakah
perhatian, empati, pengorbanan diri dan saling membutuhkan yang
dilontarkan oleh Oditur Militer merupakan wujud dari sikap cinta dan
sayang? Bagaimana dengan rasa prihatin, kasihan dan iba kepada
seseorang, apakah itu disebut cinta dan sayang? yang berujung
kepada melakukan persetubuhan?. Apabila setiap orang berfikir
seperti itu tentunya setiap orang didunia yang membutuhkan
bantuan dan pertolongan tidak akan mau dibantu karena berfikir
akan disetubuhi oleh orang yang akan membantunya. Oleh
karenanya, jangan terlalu melebih-lebihkan sesuatu dengan
melebihi porsinya. Terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa dan
Saksi-1 sering komunikasi, karena Saksi-1 percaya Terdakwa yang
merupakan teman sejak SMA bisa memberi solusi terhadap
permasalahan yang menimpa rumah tanggannya. selain itu
komunikasi yang sering dilakukan oleh keduanya untuk
memperlancar hubungan bisnisnya.
d. Niat merupakan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan
dan berada didalam batiniah seseorang. Berdasarkan keterangan
Saksi-1 dan Terdakwa yang mengalami sendiri apa sebenarnya
yang terjadi didalam kamar menjelaskan bahwa Saksi-1 mengajak
Terdakwa untuk bercurhat masalah keluarganya dengan meminta
kepada Terdakwa agar mencari tempat yang aman agar tidak
diketahui teman, tetangga atau orang yang dikenalnya. Setelah
tawaran Terdakwa agar bertemu di pantai atau tempat makan
ditolak, akhirnya Terdakwa mengarahkan ke hotel pink yang
diketahui Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang teritorial.
Saksi-1 juga mengatakan kepada Terdakwa jangan berfikiran
negatif (melakukan persetubuhan), hal tersebut diperkuat dengan
keterangan Saksi-1 yang mengatakan “TIDAK AKAN PERNAH
TERJADI PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA MESKIPUN
BERADA LAMA DI DALAM KAMAR”, Saksi-1 hanya bertujuan
bercurhat masalah keluarga yang tidak bisa ditahan lagi oleh Saksi1. Dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sangatlah jelas niat dari
Saksi-1 hanya untuk bercurhat, bukan untuk bersetubuh dengan
Terdakwa. Begitu juga Terdakwa yang hanya membantu
permasalahan Saksi-1 atau setidaknya meringankan beban pikiran
dari Saksi-1. Setelah mendengar Saksi-1 yang mengatakan
“TIDAK AKAN PERNAH TERJADI PERSETUBUHAN DENGAN
TERDAKWA MESKIPUN BERADA LAMA DI DALAM KAMAR”
sangatlah dapat dipastikan dan di logika, mana mungkin terjadi
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perzinahan antara Saksi-1 dan Terdakwa apabila tidak ada sikap
“MAU SAMA MAU”. Sedangkan terpenuhinya perzinahan
apabila unsur “MAU SAMA MAU” terpenuhi. Satu hal penting
yang perlu di pahami apabila Terdawa mau melakukan
Percobaan Perzinahan. Secara logika dan undang-undang
bagaimana mungkin terjadi percobaan perzinahan apabila
Saksi-1 tidak mau melakukan persetubuhan, yang ada apabila
terjadi adalah percobaan pemerkosaan, bukan Percobaan
Perzinahan. Karena Saksi-1 telah menegaskan didalam
persidangan bahwa Saksi-1 “TIDAK AKAN PERNAH TERJADI
PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA MESKIPUN BERADA
LAMA DI DALAM KAMAR”.
e. Saksi-5 (penjaga hotel pink) adalah Saksi yang melihat secara
langsung Saksi-1 dan Terdakwa mulai dari datang dan masuk
kamar hotel pink. Dari kesaksian didalam persidangan Saksi-5
mengatakan bahwa sekitar 5 menit setelah Saksi-1 dan Terdakwa
masuk kamar, polisi datang melakukan penggerebekan. Sehingga
jelas bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar 5
menit dan sangatlah tidak mungkin terjadi persetubuhan karena
untuk membuka baju, berciuman sampai melakukan persetubuhan,
mandi dan memakai baju kembali dilakukan dalam waktu 5 menit.
Normalnya seseorang melakukan persetubuhan dilakukan kurang
lebih 45 menit.
f. Saksi-6 (pemilik hotel) datang setelah di telpon oleh Saksi-5
karena ada orang yang mencurigakan mondar-mandir didepan lobi
hotel pink. Jarak rumah dan hotel kurang lebih 1 km yang ditempuh
sekitar 3-5 menit. Setelah Saksi-6 sampai di hotel pink miliknya,
rombongan polisi datang untuk melakukan penggerebekan atas
laporan Saksi-2 (suaminya). sedangkan Saksi-5 menelpon Saksi-6
setelah memberikan handuk dan sabun kepada Terdakwa, dari
keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 sangatlah jelas dan bersesuaian
bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar kurang
lebih 5 menit yang menutup kemungkinan dan tidaklah mungkin
melakukan persetubuhan.
Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya
terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk
mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan
pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil
atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian
yaitu :
“ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang
boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa.”
Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip
yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum
pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai
untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau
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paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Oditur
berpendapat hanya meyakini keterangan Saksi-2 saja bahwa
Saksi-1 dan Terdakwa berada di Penginapan Pink sejak pukul
18.00 Wita dengan mengunakan GPS Tracker yang terpasang di
motor Saksi-1 kemudian pada pukul 19.00 Wita dilakukan
penggrebekan sebagaimana keterangan Saksi-7 dan Saksi-8.
Sedangkan
keterangan
Saksi-5
dan
Saksi-6
supaya
dikesampingkan. Kemudian Oditur berpendapat secara logika
secara hukum bahwa telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dan
Saksi-1. Atas pendapat Oditur tersebut diatas dapat kami tanggapi
sebagai berikut :
a. kenapa Oditur begitu yakin dengan keterangan Saksi-2 yang
menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada di penginapan
Pink + 60 menit berdasarkan GPS Tracker yang dipasang di motor
Saksi-1? Seharusnya apabila Oditur meyakini bahwa GPS Tracker
yang dipasang di motor Saksi-1 adalah merupakan alat bukti
seharusnya dihadirkan dipersidangan yang dapat digunakan
sebagai salah satu petunjuk, bukan hanya berdasarkan keterangan
Saksi-2 saja tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi yang lain.
Sehingga menurut kami perlu dipertanyakan apakah keterangan
Saksi-2 yang memasang GPS Tracker di motor Saksi-1 itu
memang benar atau hanya karangan belaka. Bahwa berdasarkan
keterangan para Saksi dan Terdakwa tidak bisa memberikan
keterangan secara pasti pukul (jam) berapa sebenarnya kejadian
itu terjadi, semua hanya mengatakan kira-kira. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kepastian pukul (jam) tidak bisa digunakan
sebagai patokan.
Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-1 bahwa
mereka berada di Penginapan Pink selama + 15 menit dan tidak
melakukan perzinahan adalah keterangan yang tidak terbantahkan
karena dikuatkan oleh keterangan Saksi-6 dan Saksi-5. Dan secara
logika bagaimana mungkin telah terjadi perzinahan antara
Terdakwa dan Saksi-1 saat terjadi penggrebekan saat diketuk dari
luar pintu langsung dibuka oleh Terdakwa, didapati Terdakwa
masih menggunakan pakaian lengkap (kaos dalam dan celana
jeans) sedangkan Saksi-1 juga masih mengunakan pakaian
lengkap (baju dan celana jeans). Kemudian saat dilakukan
pemeriksaan terhadap celana dalam Saksi-1 dan sprei tempat tidur,
tidak ditemukan bekas sperma.
b. Saksi-5 (penjaga hotel pink) adalah Saksi yang melihat secara
langsung Saksi-1 dan Terdakwa mulai dari datang dan masuk
kamar hotel pink. Dari kesaksian didalam persidangan Saksi-5
mengatakan bahwa sekitar 5 menit setelah Saksi-1 dan Terdakwa
masuk kamar, polisi datang melakukan penggerebekan. Sehingga
jelas bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar 5
menit dan sangatlah tidak mungkin terjadi persetubuhan karena
untuk membuka baju, berciuman sampai melakukan persetubuhan,
mandi dan memakai baju kembali dilakukan dalam waktu 5 menit.
Normalnya seseorang melakukan persetubuhan dilakukan kurang
lebih 45 menit.
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c. Saksi-6 (pemilik hotel) datang setelah di telpon oleh Saksi-5
karena ada orang yang mencurigakan mondar-mandir didepan lobi
hotel pink. Jarak rumah dan hotel kurang lebih 1 km yang ditempuh
sekitar 3-5 menit. Setelah Saksi-6 sampai di hotel pink miliknya,
rombongan polisi datang untuk melakukan penggerebekan atas
laporan Saksi-2 (suaminya). sedangkan Saksi 5 menelpon Saksi-6
setelah memberikan handuk dan sabun kepada Terdakwa, dari
keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 sangatlah jelas dan bersesuaian
bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar sekitar kurang
lebih 5 menit yang menutup kemungkinan dan tidaklah mungkin
melakukan persetubuhan.
d. Bahwa Terdakwa membuka baju kemeja dan Saksi-1 membuka
jaket karena ruang kamar pengab dan panas (tidak ada kipas atau
AC), bukan untuk melakukan persetubuhan.
e. Merupakan kesalahan fatal dan besar apabila Oditur Militer
mengatakan dalam repliknya keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak
berdasar. Karena dalam perkara ini justru Saksi-5 dan Saksi-6 lah
yang melihat dengan mata kepala sendiri yang saat itu berada di
hotel pink sebelum penggerebekan dilakukan oleh polisi.
Sebaliknya justru keterangan Saksi-2 lah yang pantas diragukan
apakah benar atau tidak yang mengatakan bahwa Saksi-1 dan
Terdakwa berada didalam kamar kurang lebih 60 menit. Sementara
Saksi-7 dan Saksi-8 dipersidangan tidak memberikan keterangan
bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar penginapan
Pink kurang lebih 60 menit, yang diketahui Saksi-7 dan Saksi-8
hanyalah setelah mendapat laporan dari Saksi-2 mereka langsung
menuju ke TKP (penginapan Pink).
2. Pendapat Oditur yang kedua bahwa perkara susila/zina
merupakan perkara yang menyangkut moral dan aib keluarga oleh
karena itu perbuatan tersebut dilakukan secara terselubung dan
sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain, karena Oditur
kesulitan membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa dan Saksi-1 kemudian perbuatan tersebut dikaitkan
dengan Yurisprudensi MARI Nomor 854/K/Pid/1983. Terhadap
pendapat Oditur tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan
kembali dasar Yurisprudensi MARI Nomor 854/K/Pid/1983 yang
dijadikan salah satu dasar oleh Oditur Militer dalam perkara ini.
Dalam Pledoi sudah dijelaskan bahwa Yurisprudensi bukan
merupakan sumber hukum bukanlah merupakan sumber hukum
yang harus dijadikan pedoman ataupun patokan dalam
menjatuhkan putusan suatu perkara. Namun Yurisprudensi dapat
digunakan apabila ada keterangan para Saksi dan alat bukti lain
dalam kasuistis yang mengarah telah terjadinya suatu tindak
pidana. Dalam perkara ini Saksi-1 dan Terdakwa dalam
persidangan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan,
tujuan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bercurhat masalah
keluarganya dengan meminta kepada Terdakwa agar mencari
/ tempat……

68
tempat yang aman agar tidak diketahui teman, tetangga atau orang
yang dikenalnya. Setelah tawaran Terdakwa agar bertemu di pantai
atau tempat makan ditolak, akhirnya Terdakwa mengarahkan ke
hotel pink yang diketahui Terdakwa karena Terdakwa sebagai
orang teritorial. Saksi-1 juga mengatakan kepada Terdakwa jangan
berfikiran negatif (melakukan persetubuhan), hal tersebut diperkuat
dengan keterangan Saksi-1 yang mengatakan “TIDAK AKAN
PERNAH TERJADI PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA
MESKIPUN BERADA LAMA DI DALAM KAMAR”, Saksi-1 hanya
bertujuan bercurhat masalah keluarga yang tidak bisa ditahan lagi
oleh Saksi-1. Dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sangatlah
jelas niat dari Saksi-1 hanya untuk bercurhat, bukan untuk
bersetubuh dengan Terdakwa. Begitu juga Terdakwa yang hanya
membantu permasalahan Saksi-1 atau setidaknya meringankan
beban pikiran dari Saksi-1. Setelah mendengar Saksi I yang
mengatakan
“TIDAK
AKAN
PERNAH
TERJADI
PERSETUBUHAN DENGAN TERDAKWA MESKIPUN BERADA
LAMA DI DALAM KAMAR” sangatlah dapat dipastikan dan di
logika, mana mungkin terjadi perzinahan antara Saksi-1 dan
Terdakwa apabila tidak ada sikap “MAU SAMA MAU”. Sedangkan
terpenuhinya perzinahan apabila unsur “MAU SAMA MAU”
terpenuhi. Dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan Saksi-5
dan Saksi-6 bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar
sekitar 5 menit. Sehingga sangatlah tidak mungkin dan masuk
logika apabila terjadi persetubuhan. Dari fakta-fakta didalam
persidangan sudahlah dipastikan bahwa Yurisprudensi tidak dapat
digunakan sebagai dasar terjadinya suatu tindak pidana perzinahan
karena tidak ada bukti satupun yang menguatkan bahwa tindak
pidana perzinahan terjadi.
3. Pendapat Oditur yang ketiga bahwa permulaan pelaksanaan
adalah suatu perbuatan pendahuluan yang dilakukan petindak
sejalan dengan niat atau kehendaknya. Terhadap pendapat
tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
Niat dari Saksi-1 dan Terdakwa sendiri sangatlah jelas bahwa
Saksi-1 meminta ketemuan dengan Terdakwa hanya ingin curhat
bukan untuk melakukan persetubuhan. Saksi-1 melepas jaket dan
Terdakwa melepas kemeja karena kamar hotel pink pengab dan
panas sehingga Saksi-1 melepas jaket dan Terdakwa melepas
kemejanya, bukan untuk melakukan persetubuhan atau permulaan
melakukan perzinahan karena Saksi-1 dengan tegas mengatakan
“TIDAK AKAN PERNAH TERJADI PERSETUBUHAN DENGAN
TERDAKWA MESKIPUN BERADA LAMA DI DALAM KAMAR”.
Sedangkan terpenuhinya perzinahan bila dilakukan “MAU SAMA
MAU”. Ketika Saksi-1 menceritakan permasalahan yang
dihadapinya kepada Terdakwa, Saksi-1 menangis karena tidak bisa
menahan emosi dan deritanya akibat permasalahan yang dihadapi
selama 3 tahun dengan suaminya (Saksi-2), kemudian Terdakwa
memegang pundak dan mencium pipi dan bibir sebanyak 1 kali
karena merasa kasihan dan iba melihat Saksi-1 saat itu, bukan
nafsu untuk melakukan persetubuhan/perzinahan.
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Demikian Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur
Militer ini diajukan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas,
Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Replik yang
disampaikan oleh Oditur Militer tetap tidak mampu menggoyahkan
pembelaan yang kami sampaikan di persidangan yang kami
muliakan ini, kami berpendapat tetap pada pendirian sebagaimana
telah kami sampaikan dalam pembelaan kami. Fakta dan
kenyataan yang terungkap dipersidangan yang sesungguhnyalah
hendaknya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam
menilai dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan
memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa agar dibebaskan
dari segala tuntutan.

LEBIH BAIK MEMBEBASKAN SERIBU ORANG
YANG BERSALAH, DARIPADA MEMIDANAKAN SATU
ORANG YANG TIDAK BERSALAH.
Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan
sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan
Majelis Hakim. (EX AEQUO ET BONO).
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 35 / IX
/ 2016 tanggal 5 September 2016., Terdakwa diajukan ke persidangan
dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan
juni tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua
ribu enam belas dai dalam kamar Penginapan Pink di daerah Bukit Jati
di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar,
Prov. Bali atau setidak tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan
tindak pidana:
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah menikah”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
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b.
Bahwa Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri. Desak
Putu Sudeni (Saksi-3). Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tahun
2002 di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang
Terdakwa dengan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, SE
(Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas Terdakwa
saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung, namun
tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan
Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1 berjualan yaitu
toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung. Pada saat itu
Saksi-1 bersetatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa (Saksi-2). Saksi-1
menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di Klungkung, sesuai dengan
kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 597/capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999, dan dari pernikahan nya
tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hingga saat ini Saksi-1
masih terkait tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
d.
Bahwa dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara Terdakwa
dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana Saksi-1
sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga antara
Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah tidak harmonis
lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin
dekat.
e.
Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira
pukul 17.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Asrama Kodim
1610/Klungkung kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon yang
pada saat itu Saksi-1 masih berada di toko tempat Saksi-1 berjualan.
Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud untuk
mengajak Saksi-1 pergi keluar dan bertemu di Penginapan Pink yang
terletak di Bukit Jati di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar
Kab. Gianyar Prov. Bali. Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa tersebut
namun Saksi-1 tidak mengetahui alamat tersebut, sehingga untuk bisa
mengajak Saksi-1 ke penginapan tersebut, Terdakwa menuntun
mengarahkan jalan kepada Saksi-1 melalui telepon dan menunggu
Saksi-1 di perempatan lampu merah Banjarangkang Klungkung dan
bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dengan
menggunakan sepeda motor masing-masing melanjutkan perjalanan
menuju ke Penginapan Pink dengan posisi sepeda motor yang
dikendarai oleh Saksi-1, dengan tujuan Terdakwa sebagai penunjuk
arah yang diikuti oleh Saksi-1 dari belakang.
f.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1
sampai di Penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memarkir
sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
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Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginapan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada
nomornya) dan selanjutnya menutup pintu kamar namun tidak dikunci,
sedangkan jendela dan gorden keadaan tertutup.
g.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar penginapan
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir tempat tidur
dan terdakwa mulai bercerita tentang orang tua Terdakwa yang sedang
sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga bercerita tentang
ketidakharmonisan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga
Saksi-1 menangis. Melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa
mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak Saksi-1.
Kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu mengunci pintu kamar
dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di
sebelah Saksi-1 lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan
mesra, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka
baju bagian atas lalu terdakwa dan saksi-1 saling berciuman dan
berpelukan hingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang nafsu
birahinya.
h.
Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 dalam perkara ini tidak
mengakui telah melakukan persetubuhan namun bila dikaitkan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 854 K/Pid 1983 yang secara
tegas mengatakan bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah
bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada
satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah
bersetubuh dengan perempuan tersebut, maka dapat disimpulkan kalau
Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 atas dasar
suka sama suka di dalam kamar Penginapan Pink di daerah Bukit Jati di
Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
i.
Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan tersebut
diketahui oleh Saksi-2 suami Saksi-1 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi2 pulang dari bekerja namun, Saksi-2 tidak melihat Saksi-1 berada di
rumah, sehingga Saksi-2 mencari Saksi-1 ke toko milik Saksi-1, namun
ternyata toko milik Saksi-1 sudah tutup. Selanjutnya Saksi-2 kembali
pulang ke rumah dan membuka HP dengan tujuan untuk mengecek
posisi sepeda motor yang dibawa Saksi-1 dengan cara membuka
aplikasi GPS, Saksi-2 melihat bahwa sepeda motor Saksi-1 menuju ke
arah daerah Samplangan Gianyar dan berhenti di sebuah rumah.
Melihat hal tersebut Saksi-2 kemudian mengajak Sdr. I Komang
Sugianta (Saksi-4) adik Saksi-2 untuk pergi ke alamat yang di tunjukkan
melalui GPS tersebut guna mencari kepastian akan keberadaan Saksi-1.
j.
Bahwa kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-4 pergi mencari Saksi1 mengikuti petunjuk dari GPS, akhirnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2
dan Saksi-4 sampai di Penginapan Pink tempat dimana sepeda motor
Saksi-1 berada. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 mengecek keberadaan
Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 sedang berada di dalam kamar
penginapan tersebut. Selanjutnya saksi-2 menyuruh Saksi-4 untuk
menunggu di depan Penginapan Pink sedangkan Saksi-2 pergi
melapor ke Polsek Gianyar. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-4
berada di Penginapan Pink, Saksi-6 kebetulan sedang berjalan di depan
/ penginapan……
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penginapan merasa curiga sehingga Saksi-6 menghubungi Sdr. I Made
Sujata (saksi-5) sebagai pemilik dari Penginapan Pink agar segera
datang ke penginapan karena ada hal yang mencurigakan dan beberapa
saat kemudian Saksi-5 tiba di penginapan.
k.
Bahwa atas laporan Saksi-2 tersebut, selanjutnya Saksi-7 dan
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi Polsek Gianyar pergi ke
Penginapan Pink. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-7,
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi lainnya sampai di Penginapan
Pink, selanjutnya Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota
Polisi lainnya meminta ijin kepada Saksi-5 sebagai pemilik penginapan
untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang
sedang berada di dalam kamar penginapan Saksi-5.
l.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhdap
Terdakwa dan Saksi-1 di Polsek Gianyar, diketahui bahwa Terdakwa
adalah anggota TNI AD, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya
Saksi-8 melaporkan kepada AKP I Made Tama, S.H. selaku Kanit
Reskrim dan selanjutnya dilaporkan kepada kesatuan Terdakwa yaitu
Kodim 1610/Klungkung.
m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-2
selaku suami Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar
dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum
yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2
tertanggal 17 Juni 2016. Bahwa Saksi-3 yang merupakan Istri Terdakwa
tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa terkait dengan
penggrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar
Penginapan Pink, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016
sekira pukul 17.00 Wita seorang Polisi Wanita (POLWAN) dari Polres
Gianyar datang ke warung Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk pergi ke
kantor Kodim 1610/Klungkung. Setelah Saksi-3 sampai di kantor Kodim
1610/Klungkung, barulah Saksi-3 mengetahui akan permasalahan
perselingkuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga
terjadinya penggrebekan di sebuah kamar penginapan, namun Saksi-3
selaku istri Terdakwa tidak menuntut atas perbuatan Terdakwa tersebut.
Sedangkan Saksi-2 selaku suami Saksi-1 mengadukan dan menuntut
agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang
berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan tanggal 17 Juni 2016 yang
ditujukan ke Denpom IX/3 Denpasar.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan
Juni tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua
ribu enam belas di dalam kamar Penginapan Pink di Daerah Bukit Jati di
Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianar, Prov.
Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah
hukum pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :

/ “ Seorang……
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“Seorang peria yang turut serta mencoba melakukan perbuatan
Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah
menikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
b.
Bahwa Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri. Desak
Putu Sudeni (Saksi-3). Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tahun
2002 di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang
Terdakwa dengan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, SE
(Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas Terdakwa
saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung, namun
tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan
Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1 berjualan yaitu
toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung. Pada saat itu
Saksi-1 bersetatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa (Saksi-2). Saksi-1
menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di Klungkung, sesuai dengan
kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 597/capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999, dan dari pernikahan nya
tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hingga saat ini Saksi-1
masih terkait tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
d.
Bahwa dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara Terdakwa
dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana Saksi-1
sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga antara
Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah tidak harmonis
lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin
dekat.
e.
Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira
pukul 17.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Asrama Kodim
1610/Klungkung kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon yang
pada saat itu Saksi-1 masih berada di toko tempat Saksi-1 berjualan.
Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud untuk
mengajak Saksi-1 pergi keluar dan bertemu di penginapan Pink yang
terletak di Bukit Jati di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar
Kab. Gianyar Prov. Bali. Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa tersebut
namun Saksi-1 tidak mengetahui alamat tersebut, sehingga untuk
bisa mengajak Saksi-1 ke penginapan tersebut, Terdakwa menuntun
/ mengarahkan……
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mengarahkan jalan kepada Saksi-1 melalui telepon dan menunggu
Saksi-1 di perempatan lampu merah Banjarangkang Klungkung dan
bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dengan
menggunakan sepeda motor masing-masing melanjutkan perjalanan
menuju ke penginapan Pink dengan posisi sepeda motor yang
dikendarai oleh Saksi-1, dengan tujuan Terdakwa sebagai penunjuk
arah yang diikuti oleh Saksi-1 dari belakang.
f.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1
sampai di penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memarkir
sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginapan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada
nomornya) dan selanjutnya menutup pintu kamar namun tidak dikunci,
sedangkan jendela dan gorden keadaan tertutup.
g.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar penginapan
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir tempat tidur
dan terdakwa mulai bercerita tentang orang tua Terdakwa yang sedang
sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga bercerita tentang
ketidakharmonisan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga
Saksi-1 menangis. Melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa
mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak Saksi-1.
Kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu mengunci pintu kamar
dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di
sebelah Saksi-1 lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan
mesra, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka
baju bagian atas lalu terdakwa dan saksi-1 saling berciuman dan
berpelukan hingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang nafsu
birahinya.
h.
Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan
merangsang tiba-tiba Aipda I Wayan Ardasa (Saksi-7) dan Aiptu I
Nyoman Tantra (Saksi-8) mengetok pintu, mendengar suara pintu
diketok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kaget, sehingga Terdakwa
dan Saksi-1 seketika itu juga berhenti melakukan ciuman dan pelukan,
lalu Terdakwa dan Saksi-1 dengan segera memakai pakaian masingmasing, kemudian Saksi-1 lari bersembunyi kedalam kamar mandi
sedangkan Terdakwa menyalakan lampu kamar dan membuka slot
kunci pintu kamar.
i.
Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar, Terdakwa kaget
karena melihat ada banyak anggota Polisi yang datang ke kamar yang
disewa Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan pengecekan ke seluruh
sudut kamar, hingga akhirnya Polisi menemukan Saksi-1 yang sedang
bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian Polisi menanyakan
tetang kebenaran apakah Saksi-1 berasal dari Klungkung, awalnya
Saksi-1 mengelak dan mengatakan kalau Saksi-1 berasal dari Gianyar,
namun setelah Polisi memberitahukan bahwa Saksi-2 sebelumnya telah
melakukan pengintaian terhadap Saksi-1, akhirnya Saksi-1 mengakui
kalau dirinya memang benar berasal dari Kelungkung.
j.
Bahwa setelah mendapat kebenaran tentang identitas Terdakwa
dan Saksi-1 selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke
/ Polres……
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Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan
membawa 1 (satu) buah sprei warna pink dan 1 (satu) buah handuk
garis-garis yang ada di dalam kamar penginapan yang disewa oleh
Terdakwa dengan Saksi-1, serta dilakukan pengecekan terhadap celana
dalam yang dipakai oleh Saksi-1.
k.
Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan tersebut
diketahui oleh Saksi-2 suami Saksi-1 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi2 pulang dari bekerja namun, Saksi-2 tidak melihat Saksi-1 berada di
rumah, sehingga Saksi-2 mencari Saksi-1 ke toko milik Saksi-1, namun
ternyata toko milik Saksi-1 sudah tutup. Selanjutnya Saksi-2 kembali
pulang ke rumah dan membuka HP dengan tujuan untuk mengecek
posisi sepeda motor yang dibawa Saksi-1 dengan cara membuka
aplikasi GPS, Saksi-2 melihat bahwa sepeda motor Saksi-1 menuju ke
arah daerah Samplangan Gianyar dan berhenti di sebuah rumah.
Melihat hal tersebut Saksi-2 kemudian mengajak Sdr. I Komang
Sugianta (Saksi-4) adik Saksi-2 untuk pergi ke alamat yang di tunjukkan
melalui GPS tersebut guna mencari kepastian akan keberadaan Saksi-1.
l.
Bahwa kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-4 pergi mencari Saksi1 mengikuti petunjuk dari GPS, akhirnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2
dan Saksi-4 sampai di penginapan Pink tempat dimana sepeda motor
Saksi-1 berada. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 mengecek keberadaan
Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 sedang berada di dalam kamar
penginapan tersebut. Selanjutnya saksi-2 menyuruh Saksi-4 untuk
menunggu di depan Penginapan Pink sedangkan Saksi-2 pergi melapor
ke Polsek Gianyar. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-4 berada di
penginapan Pink, Saksi-6 kebetulan sedang berjalan di depan
penginapan merasa curiga sehingga Saksi-6 menghubungi Sdr. I Made
Sujata (saksi-5) sebagai pemilik dari Penginapan Pink agar segera
datang ke penginapan karena ada hal yang mencurigakan dan beberapa
saat kemudian Saksi-5 tiba di penginapan.
m. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-7 dan
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi Polsek Gianyar pergi ke
Penginapan Pink. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi-2, Saksi-7,
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi lainnya sampai di penginapan
Pink, selanjutnya Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota
Polisi lainnya meminta ijin kepada Saksi-5 sebagai pemilik penginapan
untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang
sedang berada di dalam kamar penginapan milik Saksi-5.
n.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
Terdakwa dan Saksi-1 di Polsek Gianyar, diketahui bahwa Terdakwa
adalah anggota TNI AD, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya
Saksi-8 melaporkan kepada AKP I Made Tama, S.H. selaku Kanit
Reskrim dan selanjutnya dilaporkan kepada kesatuan Terdakwa yaitu
Kodim 1610/Klungkung.
o.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-2
selaku suami Saksi-1 melaporkan terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar
dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum
yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2
tertanggal 17 Juni 2016. Bahwa Saksi-3 yang merupakan Istri
Terdakawa tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa terkait
/ dengan……
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dengan penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam
kamar penginapan Pink, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni
2016 sekira pukul 17.00 wita seorang Polisi Wanita (POLWAN) dari
Polres Gianyar datang ke warung Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk
pergi ke kantor Kodim 1610/Klungkung. Setelah Saksi-3 sampai di
kantor Kodim 1610/Klungkung, barulah Saksi-3 mengetahui akan
permasalahan perselingkuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan
Saksi-1 hingga terjadinya penggerebekan di sebuah kamar penginapan,
namun Saksi-3 selaku istri Terdakwa tidak menuntut atas perbuatan
Terdakwa tersebut. Sedangkan Saksi-2 selaku suami Saksi-1
mengadukan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan
tanggal 17 Juni 2016 yang ditujukan ke Denpom IX/3 Denpasar.

Atau
Ketiga :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan
Juni tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua
ribu enam belas di dalam kamar Penginapan Pink di Daerah Bukit Jati di
Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Prov.
Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah
hukum pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
b.
Bahwa Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri. Desak
Putu Sudeni (Saksi-3). Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tahun
2002 di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang
Terdakwa dengan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, SE
(Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas Terdakwa
saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung, namun
tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan
Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1 berjualan yaitu
/ toko……
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toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung. Pada saat itu
Saksi-1 bersetatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa (Saksi-2). Saksi-1
menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di Klungkung, sesuai dengan
kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 597/capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999, dan dari pernikahan nya
tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hingga saat ini Saksi-1
masih terkait tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
d.
Bahwa dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara Terdakwa
dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana Saksi-1
sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga antara
Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah tidak harmonis
lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin
dekat.
e.
Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira
pukul 17.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Asrama Kodim
1610/Klungkung kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon yang
pada saat itu Saksi-1 masih berada di toko tempat Saksi-1 berjualan.
Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud untuk
mengajak Saksi-1 pergi keluar dan bertemu di penginapan Pink yang
terletak di Bukit Jati di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar
Kab. Gianyar Prov. Bali.. Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa tersebut
namun Saksi-1 tidak mengetahui alamat tersebut, sehingga untuk bisa
mengajak Saksi-1 ke penginapan tersebut, Terdakwa menuntun
mengarahkan jalan kepada Saksi-1 melalui telepon dan menunggu
Saksi-1 di perempatan lampu merah banjarangkang Klungkung dan
bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dengan
menggunakan sepeda motor masing-masing melanjutkan perjalanan
menuju ke penginapan Pink dengan posisi sepeda motor yang
dikendarai oleh Saksi-1, dengan tujuan Terdakwa sebagai penunjuk
arah yang diikuti oleh Saksi-1 dari belakang.
f.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1
sampai di penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memarkir
sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginapan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada
nomornya) dan selanjutnya menutup pintu kamar namun tidak dikunci,
sedangkan jendela dan gorden keadaan tertutup.
g.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar penginapan
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir tempat tidur
dan terdakwa mulai bercerita tentang orang tua Terdakwa yang sedang
sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga bercerita tentang
ketidakharmonisan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga
Saksi-1 menangis. Melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa
mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak Saksi-1.
Kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu mengunci pintu kamar
dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di
sebelah Saksi-1 lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan
mesra, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka
baju bagian atas lalu terdakwa dan saksi-1 saling berciuman dan
/ berpelukan……
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berpelukan hingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang nafsu
birahinya.
h.
Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan
merangsang tiba-tiba Aipda I Wayan Ardasa (Saksi-7) dan Aiptu I
Nyoman Tantra (Saksi-8) mengetok pintu, mendengar suara pintu
diketok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kaget, sehingga Terdakwa
dan Saksi-1 seketika itu juga berhenti melakukan ciuman dan pelukan,
lalu Terdakwa dan Saksi-1 dengan segera memakai pakaian masingmasing, kemudian Saksi-1 lari bersembunyi kedalam kamar mandi
sedangkan Terdakwa menyalakan lampu kamar dan membuka slot
kunci pintu kamar.
i.
Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar, Terdakwa kaget
karena melihat ada banyak anggota Polisi yang datang ke kamar yang
disewa Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan pengecekan ke seluruh
sudut kamar, hingga akhirnya Polisi menemukan Saksi-1 yang sedang
bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian Polisi menanyakan
tetang kebenaran apakah Saksi-1 berasal dari Kelungkung, awalnya
Saksi-1 mengelak dan mengatakan kalau Saksi-1 berasal dari Gianyar,
namun setelah Polisi memberitahukan bahwa Saksi-2 sebelumnya telah
melakukan pengintaian terhadap Saksi-1, akhirnya Saksi-1 mengakui
kalau dirinya memang benar berasal dari Kelungkung.
j.
Bahwa setelah mendapat kebenaran tentang identitas Terdakwa
dan Saksi-1 selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke
Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan
membawa 1 (satu) buah sprei warna pink dan 1 (satu) buah handuk
garis-garis yang ada di dalam kamar penginapan yang disewa oleh
Terdakwa dengan Saksi-1, serta dilakukan pengecekan terhadap celana
dalam yang dipakai oleh Saksi-1.
k.
Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan tersebut
diketahui oleh Saksi-2 suami Saksi-1 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi2 pulang dari bekerja namun, Saksi-2 tidak melihat Saksi-1 berada di
rumah, sehingga Saksi-2 mencari Saksi-1 ke toko milik Saksi-1, namun
ternyata toko milik Saksi-1 sudah tutup. Selanjutnya Saksi-2 kembali
pulang ke rumah dan membuka HP dengan tujuan untuk mengecek
posisi sepeda motor yang dibawa Saksi-1 dengan cara membuka
aplikasi GPS, Saksi-2 melihat bahwa sepeda motor Saksi-1 menuju ke
arah daerah Samplangan Gianyar dan berhenti di sebuah rumah.
Melihat hal tersebut Saksi-2 kemudian mengajak Sdr. I Komang
Sugianta (Saksi-4) adik Saksi-2 untuk pergi ke alamat yang di tunjukkan
melalui GPS tersebut guna mencari kepastian akan keberadaan Saksi-1.
l.
Bahwa kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-4 pergi mencari Saksi1 mengikuti petunjuk dari GPS, akhirnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2
dan Saksi-4 sampai di penginapan Pink tempat dimana sepeda motor
Saksi-1 berada. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 mengecek keberadaan
Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 sedang berada di dalam kamar
penginapan tersebut. Selanjutnya saksi-2 menyuruh Saksi-4 untuk
menunggu di depan penginapan Pink sedangkan Saksi-2 pergi melapor
ke Polsek Gianyar. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-4 berada di
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penginapan Pink, Saksi-6 kebetulan sedang berjalan di depan
penginapan merasa curiga sehingga Saksi-6 menghubungi Sdr. I Made
Sujata (saksi-5) sebagai pemilik dari penginapan Pink agar segera
datang ke penginapan karena ada hal yang mencurigakan dan beberapa
saat kemudian Saksi-5 tiba di penginapan.
m. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-7 dan
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi Polsek Gianyar pergi ke
penginapan Pink. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-7,
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi lainnya sampai di penginapan
Pink, selanjutnya Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota
Polisi lainnya meminta ijin kepada Saksi-5 sebagai pemilik penginapan
untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang
sedang berada di dalam kamar penginapan milik Saksi-5.
n.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
Terdakwa dan Saksi-1 di Polsek Gianyar, diketahui bahwa Terdakwa
adalah anggota TNI AD, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya
Saksi-8 melaporkan kepada AKP I Made Tama, S.H. selaku Kanit
Reskrim dan selanjutnya dilaporkan kepada kesatuan Terdakwa yaitu
Kodim 1610/Klungkung.
o.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-2
selaku suami Saksi-1 melaporkan terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar
dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum
yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2
tertanggal 17 Juni 2016. Bahwa Saksi-3 yang merupakan Istri
Terdakawa tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa terkait
dengan penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam
kamar penginapan Pink, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni
2016 sekira pukul 17.00 Wita seorang Polisi Wanita (POLWAN) dari
Polres Gianyar datang ke warung Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk
pergi ke kantor Kodim 1610/Klungkung. Setelah Saksi-3 sampai di
kantor Kodim 1610/Klungkung, barulah Saksi-3 mengetahui akan
permasalahan perselingkuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan
Saksi-1 hingga terjadinya penggerebekan di sebuah kamar penginapan,
namun Saksi-3 selaku istri Terdakwa tidak menuntut atas perbuatan
Terdakwa tersebut. Sedangkan Saksi-2 selaku suami Saksi-1
mengadukan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan
tanggal 17 Juni 2016 yang ditujukan ke Denpom IX/3 Denpasar.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :
Kesatu :

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.
Atau

Kedua :

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 53 ayat (1)
KUHP.
Atau

Ketiga :

Pasal 281 ke-1 KUHP.
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Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
yaitu Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP 11080134570185 dkk
berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana nomor :
Sprin/195/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari
Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Eksepsi
(Keberatan) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan tersbut adalah sebagai berikut:
1.

Tentang Kompetensi Mengadili.
a. Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam
perkara ini selain Pelda Dewa Eka Dharma NRP 21960083261175
Dan sub II Unit Intel Kodim 1610/Klungkung juga ada orang sipil
lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa, yakni Sdri. Ni Ketut
Lilia Megawati, S.E ( Saksi-1).
b. Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap
tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang
militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang
tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.
c. Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan, bahwa
peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara
yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer
yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
d. Bahwa ketentuan didalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas termuat
dalam enam buah pasal (pasal 198 s.d 203). Namun dasar hukum
yang paling pokok dari peradilan koneksitas ada di dalam pasal 198
ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer yang menyatakan :
“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka
yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel
peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut
keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman
perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer.”
e. Bahwa kalau diperhatikan bunyi pasal 198 ayat (1) UU Nomor
31 tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan antara orang
militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang
tunduk kepada peradilan umum), maka primus interpares yang
/ berwenang……
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berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum. Para pelaku (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian.
Hanya jika menurut Menteri Pertahanan/ Keamanan perkara itu
harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer.
f. Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
Pelda Dewa Eka Dharma NRP 21960083261175 Dan sub II Unit
Intel Kodim 1610/Klungkung bersama-sama dengan orang sipil
yakni Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, S.E ( Saksi-1) maka
berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997,
Pengadilan Militer dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa.
2.

Tentang Surat Dakwaan yang Obscuur Libel (kabur).
a. Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer telah dinyatakan
Terdakwa telah melakukan tindak pidana :“Barangsiapa Seorang
pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa
yang turut bersalah telah nikah”, sebagaimana tercantum dalam
dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
b. Bahwa berdasarkan penjelasan dari R Soesilo dalam bukunya
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 181, Penerbit
Politea, Bogor, menyatakan : “pasal ini adalah suatu delik aduan
yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada
pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang
dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya
apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa isterinya (B) telah
berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang
melakukan perzinahan) dan C (sebagai yang turut melakukan
perzinahan) kedua-duanya harus dituntut. Tidak mungkin
misalnya A minta supaya yang dituntut itu hanya si C saja
sedangkan B (karena ia masih cinta) tidak dituntut. Hal ini tidak
mengurangkan, bahwa Jaksa (Oditur) sebagai Pegawai
Penuntut Umum berdasarkan atas alasan oportunitet
sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan
terhadap perempuan itu”.
c. Kemudian menurut SR Sianturi, SH dalam bukunya Tindak
Pidana di KUHP berikut uraiannya penerbit Alumni AHM-PTHM,
Jakarta, halaman 226 menyatakan : “delik ini dinyatakan sebagai
delik aduan, artinya kita baru berbicara tentang adanya suatu
petindak yang dapat dipidana atau suatu tindakan yang dapat
dipidana, jika pengaduan diajukan. Sedangkan yang berhak
mengadu hanyalah isteri (atau suami) dari sipezinah. Yang
diadukan adalah suami (atau isterinya) yang melakukan
persetubuhan tersebut”.
4. Berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 181.K/Pid/1988
tangal 14 November 1990 yang termuat dalam Varia Peradilan
Nomor 88 tahun 1993 yang menyatakan :
/ “ Pengaduan……
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“Pengaduan Herman yang menghasilkan perkara ini, ternyata
yang dituntut hanya pihak pria saja, sedangkan istri (wanita)
dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan zinah, ternyata
tidak diajukan penuntutannya. Kedua orang yaitu isteri yang
serong dan pria yang menzinahi, keduanya harus dituntut”.
d. Kemudian berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 51/Kr/1953
tanggal 19 Maret 1955 ditentukan bahwa Pasal 284 KUHP,
merupakan “absolut Klachtdelict”, artinya pengaduan terhadap
pria yang berbuat zinah, juga merupakan pengaduan terhadap
isterinya yang berzinah. Keduanya harus dituntut, terkecuali, bila
Jaksa menggunakan asas Opportuniteitnya, berwenang untuk
mengadakan penuntutannya hanya terhadap salah seorang saja.
e. Bahwa dalam perkara ini, ternyata dalam Surat Dakwaan Oditur
Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/35/IX/2016 tanggal 5
September 2016 tidak nampak dan tidak jelas termuat dalam
dakwaannya tentang penggunaan asas opportuniteitnya dalam
kasus ini, sehingga berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor :
181.K/Pid/1988 tangal 14 November 1990 yang termuat dalam
Varia Peradilan Nomor 88 tahun 1993 menyatakan dakwaan Oditur
Militer tidak dapat diterima oleh Hakim.
f. Bahwa karena dalam perkara ini yang mengadukan adalah
suami dari Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak diadukan ke polisi,
dan tidak nampak dan tidak jelas termuat dalam dakwaannya
tentang penggunaan asas opportuniteitnya dalam kasus ini,
sehingga berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas,
surat dakwaan oditur militer adalah dianggap sebagai surat
dakwaan yang kabur (obscuur libel), atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima.
3. Surat Dakwaan tidak sah atau tidak dapat diterima, karena
tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang.
a. Bahwa Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan: ”Oditur
membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani
serta berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap,
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.
b. Dalam Surat dakwaan Oditur dalam penguraian cara-cara
dan keadaan-keadaan dalam huruf “G” dan “H” untuk menjerat
Terdakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau
pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a jo pasal 53 ayat (1) KUHP atau
pasal 281 ke-1 KUHP hanya berdasarkan karangan Oditur sendiri
tanpa berdasar atau menyimpulkan hasil keterangan dari para saksi
dan bukti yang ada dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik
sehingga kami berpendapat bahwa fakta yang diuraikan oleh Oditur
tidak cermat, jelas dan lengkap untuk menjerat Terdakwa bersalah
melanggar pasal 284 atau pasal 281. Bahwa oditur hanya merabaraba saja bahkan mengarang cerita seolah-olah telah benar benar
terjadi perbuatan tersebut. Oditur tidak menguraikan bagaimana
cara-cara Terdakwa melakukan zinah Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati,
S.E ( Saksi-1).
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c. Tidak ada satupun keterangan yang disampaikan oleh Para
Saksi maupun alat bukti yang ada berkas perkara terdakwa dalam
penguraian cara-cara dan keadaan-keadaan dalam Surat
dakwaan Oditur dalam huruf “G” yang menerangkan bahwa
“Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan mesra
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka baju
bagian atas lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan
berpelukan hingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang
nafsu birahinya. Kemudian dalam dalam penguraian cara-cara dan
keadaan-keadaan dalam huruf “H” pada saat Terdakwa dan
Saksi-1 berciuman dan merangsang......dst. Darimana Oditur
mendapatkan keterangan serta menguraikanya yang menurut
Oditur merupakan fakta-fakta yang kemudian dituangkan dalam
surat Dakwaannya?
d. Oleh sebab itu karena fakta yang diuraikan oleh Oditur tidak
cermat, jelas dan lengkap untuk menjerat Terdakwa bersalah
melanggar pasal 284 atau pasal 281 maka surat dakwaan Oditur
cacat demi hukum sehingga “surat dakwaan batal demi hukum”.
Demikian Eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer ini kami diajukan
kepada hakim Majelis dengan harapan kiranya mendapat perhatian
dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan selanya. Oleh sebab itu kami memohon
Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenan untuk :
- Menyatakan Pengadilan Militer III-14Denpasar tidak berwenang
mengadili perkara Terdakwa Pelda Dewa Eka Dharma NRP
21960083261175 Dan sub II Unit Intel Kodim 1610/Klungkung.
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar
Nomor : Nomor Sdak/35/IX/2016 tanggal 5 September 2016 batal
demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Menimbang

:

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan Tanggapan eksepsi pada
hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai
berikut:
Bahwa alasan atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam naskah
Eksepsi pada pokoknya berisi sebagai berikut :
1. Tentang Kompetensi Mengadili, yang menganggap bahwa
perkara Terdakwa yang melibatkan pelaku lain warga sipil atas
nama Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, SE tunduk pada peradilan
Koneksitas, sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
berwenang mengadili perkara Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Kabur (Obscuur Libel)
3. Surat dakwaan tidak sah atau tidak dapat diterima, karena tidak
memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang.
/ Berdasarkan……
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Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam Eksepsinya,
selanjutnya penasehat hukum Terdakwa memohon Pengadilan
Militer III-14 Denpasar berkenan untuk :
a. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
berwenang mengadili perkara Terdakwa Pelda Dewa Eka
Darma NRP 21960083261175 Dansub II Unit Inteldam
1610/Klungkung.
b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar
Nomor Sdak/35/IX/2016 tanggal 5 September 2016 batal demi
hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Selanjutnya Oditur Militer memberikan tanggapan terhadap
Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:
Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi uraian keberatan
Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Oditur yang
tertuang dalam Eksepsinya yang telah dibacakan pada persidangan
yang terdahulu, kita kembali pada inti ataupun maksud
disampaikannya Eksepsi adalah tidak ditujukan terhadap “materi
pokok” Surat Dakwaan tetapi keberatan ditujukan terhadap cacat
formil pada surat dakwaan.
1. Tentang Kompetensi Mengadili
Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang
militer, sedangkan untuk pelaku lain (warga sipil) bukan menjadi
kewenangan Pengadilan Militer. Sesuai dengan asas Oppotunitas
bahwa Oditur Militer (Jaksa Penuntut Umum Militer) dapat
mengesampingkan
pelaku
lain
yang
bukan
menjadi
kewenangannya. Kemudian terkait dengan peradilan koneksitas
yang diatur dalam Pasal 198 s.d 203 UU No. 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer adalah hanya untuk perkara-perkara
tertentu yang menyangkut kepentingan Militer, sedangkan perkara
Terdakwa bukanlah perkara yang menyangkut kepentingan Militer
sehingga tidak sembarang perkara dapat diadili melalui peradilan
koneksitas.
2 Surat Dakwaan Oditur Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/IX/2016
tanggal 5 September 2016 telah disusun dengan mempedomani
ketentuan Pasal 130 khususnya ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997
yang berbunyi :
Oditur membuat surat dakwaan
ditandatangani serta berisi :

yang

diberi

tanggal

dan

a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan.
Kesatuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,
kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa.

/ b. Uraian…….
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b. Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
tidak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.
Bahwa ketentuan Pasal 130 khusunya ayat (2) UU Noor 31
Tahun 1997 telah dipenuhi semua dalam Surat Dakwaan yang
disusun oleh Oditur Militer sehingga sangat tidak berdasar dan
tidak beralasan eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut.
3. Bahwa selain tersebut di atas, yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum dalam Eksepsi selebihnya sudah menyangkut
materi pokok perkara sehingga tidak perlu Oditur tanggapi.
Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa
alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari
ketentuan undang-undang sehingga Eksepsi Penasihat Hukum
tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Surat Dakwaan Oditur
Militer yang telah disusun dengan berpedoman dan berdasarkan
ketentuan Pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997dan Pasal 130 UU
Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa
Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara
Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer III-14
Denpasar menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan
melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi
dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutus dengan
putusan Sela Nomor 35-K/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Farid,
S.H. NRP 11080134570185 Dan kawan-kawan selaku Penasihat
Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III – 14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur
Militer III -14 Denpasar Nomor : Sdak / 35 / IX / 2016 tanggal 5
September 2016 sah dan diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
dilanjutkan.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf (a) atau kedua pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP jo pasal 53 ayat
(1) KUHP atau ketiga pasal 281 ke-1 KUHP.
Bahwa terhadap dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal 284 ayat (1)
ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
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Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan
dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik
aduan absolut berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a)
KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili
harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang
merasa dirugikan atau dicemarkan.
Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih
dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah
memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam
pasal 74 KUHP.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sdr. I Wayan Astawa
PNS Pemkab Klungkung (Suami dari Sdri. Ni Ketut Lila Megawati)
tertanggal 17 Juni 2016 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya
perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Pelda Dewa Eka Darma NRP
21960383261175 Anggota Kodim Klungkung dengan istrinya yang
bernama Sdri. Ni Ketut Lila Megawati yang tertangkap tangan dikamar
penginapan Pink pada tanggal 13 Juni 2016 Jalan Raya Selat Kel.
Sampelangan Kab. Gianyar sehingga si Pengadu menuntut agar perkara
Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tanggal 17 Juni 2016
tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana
yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2016, maka sesuai ketentuan pasal
74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak
pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam
tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut
dapat diterima.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

:
:
:
:
:
:
:

Ni Ketut Lila Megawati.
Wiraswasta.
Gianyar, 22 Maret 1977.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Lingkungan Pegending Kel. Smarapura
Kauh, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung,
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Dewa Eka Darma)
dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman sewaktu sekolah di SMA
PGRI Klungkung namun tidak begitu akrab.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. I wayan Astawa (Saksi-2) pada
tahun 1999 di Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor :
597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dan telah dikaruniai tiga orang
anak yang sampai sekarang masih berstatus suami istri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih tiga bulan yang
lalu di Klungkung, dimana Terdakwa sering datang ke toko Saksi dimana
Saksi berjualan makanan dan sering berkomunikasi lewat telpon.
4. Bahwa toko Saksi beralamat di Jalan Anyelir Pasar Galiran
Klungkung, nama tokonya Puja Sari yang menjual barang berupa
makanan ringan dan minuman. Terdakwa sering berbelanja barang
untuk keperluan warung Istri Terdakwa yang kebetulan berjualan Nasi
Babi Guling.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00
Wita Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa.
Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi. Dalam obrolan di
telpon tersebut Saksi ingin bertemu dengan Terdakwa di tempat yang
aman. Karena ada masalah keluarga Saksi yang Saksi rasakan sangat
berat. Saksi tidak mau bertemu di tempat umum atau di rumah makan
karena Saksi khawatir akan terlihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa
mengajak bertemu di daerah Gianyar, namun Saksi tidak tahu alamat
tersebut, sehingga Saksi dipandu oleh Terdakwa melalui telepon. Pada
sekira pukul 18.00 Wita Saksi dan Terdakwa sampai di suatu tempat
yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Saksi dan Terdakwa
memarkir motor, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa masuk kedalam
kamar yang pintunya sudah terbuka, terdapat kasur dan sprei warna
pink dan handuk putuh garis-garis.
6. Bahwa Saksi tidak bertemu siapa-siapa selain dengan Terdakwa,
setelah sampai di penginapan kemudian memarkir motor selanjutnya
masuk ke dalam kamar dimana saat itu pintu kamar sudah terbuka
sebelumnya, jendela kamar dalam keadaan tertutup gorden.
7. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi dan
Terdakwa duduk dipinggir kasur sambil berbincang-bincang saling
curhat masalah keluarga masing-masing. Terdakwa menceritakan
masalah pengobatan Ibunya yang sedang sakit lumpuh serta Saksi
menceritakan masalah keluarga Saksi yang bermasalah dengan suami
Saksi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Saksi dan
masalah dengan keluarga besar suami Saksi yang akar masalahnya
adalah mengenai harta sehingga Saksi sempat menangis kemudian
ditenangkan oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk bersabar,
kemudian Terdakwa memeluk pundak Saksi selanjutnya mencium pipi
dan bibir Saksi.
8. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar orang turun dari
kendaraan dan pintu kamar di ketuk selanjutnya Saksi lari sembunyi
kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka slot kunci pintu
kamar.
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9. Bahwa selanjutnya Polisi masuk ke dalam kamar dan menemukan
Saksi di dalam kamar mandi dan membawanya keluar serta
menanyakan apakah Saksi berasal dari Klungkung, awalnya Saksi tidak
mengakui namun setelah Polisi memberitahukan bahwa Saksi-2 suami
Saksi sudah mengintai sejak dari tadi akhirnya Saksi kemudian mengaku
jika berasal dari Klungkung.
10. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan tersebut, Saksi dan
Terdakwa dibawa ke Polsek Gianyar dan membawa sprei dan handuk
yang ada di dalam kamar, kemudian telah sampai Polres Gianyar Saksi
disuruh membuka celana dalam dan diganti dengan yang baru.
11. Bahwa pada saat di penginapan Saksi tidak membuka pakaian
sampai telanjang hanya membuka jaket dan tidak melakukan hubungan
badan hanya melakukan ciuman bibir, pipi sambil berpelukan.
12. Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa untuk keluar jalan
bareng hari Senin tanggal 13 Juni 2016 merupakan yang pertama kali .
13. Bahwa Saksi telah mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan
memiliki dua orang anak.
14. Bahwa pada saat pintu kamar penginapan di gedor dari luar,
kemudian Terdakwa membuka kunci pintu yang dislot serentak Polisi
masuk, Saksi tidak tahu berapa orang yang masuk yang jelas banyak
karena pada saat itu situasi sudah malam.
15. Bahwa Suami Saksi tidak mengetahui tentang hubungannya dan
pertemanannya dengan Terdakwa karena Saksi dan suami jarang
berkomunikasi sehingga Saksi tidak tahu apakah suami Saksi
mengetahui jika Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa.
16. Bahwa sebelumnya Saksi memang mempunyai permasalahan
keluarga dengan suami sehingga kami jarang berkomunikasi tetapi
masih satu rumah dan berusaha bersama.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Wayan Astawa.
: PNS Pemkab Klungkung.
: Klungkung, 1 Nopember 1976.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Lingkungan Pegending Kel. Smarapura
Kauh, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kenal setelah
penggrebekan dengan istri Saksi.
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2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati (Saksi-1)
sejak tahun 1992 kenal di SMP 2 Klungkung dan berlanjut satu SMA di
SMA PGRI Klungkung dan menikah pada tahun 1999 dengan Akta
Perkawinan Nomor : 597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dan telah
dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama I Putu Putra Santosa, kedua
Luh Made Pramita Suryani dan ketiga Komang Agus Pradnyana Samadi
yang sampai sekarang masih berstatus suami istri yang sah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Saksi berada di
kantor Kelurahan Semarapura Kauh sampai dengan pukul 17.30 Wita,
kemudian pulang kerumah namun Saksi-1 tidak berada di rumah. Saksi
kemudian mendatangi toko tempat Saksi-1 bekerja namun toko sudah
tutup.
4. Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumah dan membuka HP untuk
mengecek keberadaan Saksi dengan menggunakan GPS karena
sepeda motor Saksi telah dipasangi GPS Tracker. Saksi melihat bahwa
sepeda motor Saksi-1 dalam perjalanan menuju Samplangan Gianyar
dan berhenti di sebuah rumah.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. I Komang Sugianta
(Saksi-4) yang merupakan adik kandung Saksi mencari dan mengecek
keberadaan Saksi-1, yang ternyata Saksi-1 berada di dalam kamar
Penginapan Pink di Daerah Samplangan Gianyar. Setelah mengetahui
Saksi-1 di dalam kamar penginapan tersebut, kemudian Saksi menyuruh
Saksi-4 menunggu di luar penginapan dan Saksi pergi melapor ke
Polsek Gianyar.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi dan 8 (delapan) orang
Anggota Polisi dari Polsek Gianyar mendatangi penginapan Pink,
kemudian Saksi menunggu didalam mobil patroli Polisi dan Polisi
melakukan penggrebekan ke kamar penginapan. Dari hasil
penggrebekan ditemukan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa berada
dalam kamar. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polsek
Gianyar untuk dimintai keterangan. Dibawa juga sebagai barang bukti
berupa satu lembar sprei, satu lembar handuk dan celana dalam Saksi1.
7.
Bahwa Saksi menunggu di dalam mobil patroli Polisi sedangkan
adik Saksi Sdr. I Komang Sugianta (Saksi-4) ikut masuk kedalam kamar
penginapan dan didapati istri Saksi berada dalam kamar bersama
dengan Terdakwa selanjutnya semuanya berangkat menuju Polsek
Gianyar untuk diperiksa, setelah selesai memberikan keterangan Saksi
dipersilahkan untuk pulang.
8.
Saki tidak melihat langsung di dalam kamar karena pada saat
pemeriksaan kamar Saksi berada didalam mobil patroli namun pada
saat Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar sudah dalam kondisi
berpakaian dan sebelum dilakukan pemeriksaan kondisi kamar tertutup.
9.
Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas masalah hubungan
Saksi-1 dengan Terdakwa namun kecurigaan Saksi sudah sejak satu
tahun yang lalu, dari sikap Saksi-1 ada perubahan yang mana HP sering
disembunyikan dan di hari tertentu Saksi-1 sering pulang terlambat
padahal toko sudah tutup dan tingkat emosinya tinggi jika ditanya
sesuatu mengapa terlambat pulang.
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10.
Barang bukti yang disita yaitu satu lembar Sprei, satu lemar
handuk dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat
berada di kamar penginapan Pink.
11.
Bahwa Saksi memasang GPS di sepeda motor yang dgunakan
oleh Saksi-1 karena Saksi sudah ada kecurigaan terhadap Saksi-1 yang
belakangan bersikap lain dan GPS tersebut kemudian dikoneksikan
dengan HP Saksi untuk mengecek posisi sepeda motor tersebut.
12.
Bahwa akhirnya kecurigaan Saksi terbukti dengan tertangkapnya
Saksi-1 dengan Terdakwa berada didalam kamar sebuah penginapan.
13.
Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi menuntut agar masalah
ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan rumah tangga Saksi
menjadi berantakan yang walaupun sebelumnya ada permasalahan
Saksi tidak berniat untuk bercerai dengan Saksi-1 namun akibat kejadian
ini Saksi merasa malu dan menghancurkan mahligai rumah tangganya
oleh ulah Terdakwa dan menuntut keadilan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Desak Putu Sudeni.
: Wiraswasta.
: Klungkung, 31 Desember 1982.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Assrama Kodim 1610/Klungkung Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Pelda Dewa Eka Darma (Terdakwa)
sebagai Suami Saksi, yang menikah di Kelungkung pada tahun 2002
dengan Akta Perkawinan Nomor : 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002
dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung yang telah mempunyai dua orang anak, yang pertama Sdri.
Dewa Putu Ayu Artini dan kedua Sdr. Dewa Made Agus Purnama
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis dan
saling memberikan kebutuhan biologis.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati
SE, (Saksi-1) namun pernah melihat karena Saksi-1 berjualan di pasar
Klungkung dan dia pernah belanja di warung Saksi.
4. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah curiga dengan adanya
hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Saksi berada di Warung di
daerah Takmung Klungkung, sekitar kurang lebih dua kilo meter dari
asrama. Terdakwa saat itu berada di Asrama Kodim 1610/Klungkung,
Setelah itu Saksi menutup warung dan pulang ke Asrama Saksi tidak
menemukan Terdakwa di rumah, dan anak-anak mengatakan bahwa
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Terdakwa sedang di kantor Kodim 1610/Klungkung sekitar pukul 20.00
Wita Terdakwa pulang ke rumah.
6. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan
Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita
Saksi didatangi di warung oleh anggota Polwan namanya Saksi tidak
tahu, kesatuan Polres Gianyar, kemudian mengajak Saksi ke kantor
Kodim 1610/Klungkung, tiba di Kodim barulah Saksi mengetahui bahwa
Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dan sedang berada di
Makodim 1610/Klungkung.
7. Bahwa Saksi merasa kaget dan tidak yakin dengan perbuatan
Terdakwa, karena Terdakwa rajin membantu Saksi di warung dan
menjaga orang tua Terdakwa yang sedang sakit. Saksi tidak akan
menuntut perbuatan Terdakwa dan akan mempertahankan rumah
tangga Saksi.
8. Bahwa Saksi sama sekali tidak menaruh curiga terhadap
Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak benci terhadap Terdakwa, hanya kaget dan tidak
yakin Terdakwa melakukan hal tersebut karena sehari-hari selain
Terdakwa dinas, setelah itu Terdakwa rajin membantu Saksi di warung
dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit.
10. Bahwa Saksi tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa dan masih
sayang terhadap Terdakwa serta akan mempertahankan rumah
tangganya bersama dengan Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-4

:

Nama lengkap
: I Komang Sugianta.
Pekerjaan
: PNS Diskoperindag Klunkung.
Tempat/tanggal lahir : Klungkung, 24 Juni 1984.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agama
: Hindu.
Tempat tinggal
: Lingkungan Pegending Kel. Smarapura
Kauh, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Ni Ketut Lilia
Megawati(Saksi-1), Saksi kenal tahun 1999 karena Saksi-1 menikah
dengan kakak Saksi yaitu Saksi-2 yang menjadi suaminya sampai
sekarang dan hubungan Saksi dengan Saksi-1 sebagai kakak ipar
Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wita Saksi-2
mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa Sdri. Ni Ketut Lilia
Megawati (Saksi-1) sedang berada di daerah Bukit Jati Gianyar
terdeteksi dari GPS karena sepeda motor Saksi-1 telah dipasangi GPS
Tracker oleh Saksi-2.
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3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 berangkat ke suatu tempat
yang ditunjuk oleh GPS Tracker pada sekira pukul 19.00 Wita sampe di
tempat yang dikenal dengan nama penginapan Pink setelah itu Saksi
berjaga di Penginapan sedangkan Saksi- 2 pergi ke Polsek Gianyar
untuk melapor dan berkoordinasi guna melakukan penggrebekan di
Penginapan Pink tersebut.
4. Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang Saksi-2 dengan 8
(delapan) orang Anggota Polisi di Penginapan Pink, selanjutnya
melakukan pemeriksaan pada setiap kamar penginapan dan pada
kamar ke-3 dalam keadaan tertutup, dan lampu kamar gelap, setelah
diketuk lampu kamar dinyalakan dan pintu kamar dibuka oleh seorang
laki-laki dan setelah dicek kedalam kamar mandi ditemukan Saksi-1
setelah itu ditanya oleh Polisi untuk memastikan apakah perempuan
tersebut adalah Saksi-1 dan benar perempuan tersebut adalah Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dilihat oleh
Saksi telah menggunakan pakaian lengkap, Selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-1 dibawa ke Polsek Gianyar.
6.
Bahwa Saksi mengetahuinya adanya dugaan tindak asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dari kakak Saksi pada hari Senin tanggal 13
Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wita saat Saksi-2 menyampaikan bahwa
Saksi-1 sedang berada di salah satu penginapan yang berada di daerah
Bukit Jati Kabupaten Gianyar yang bernama Penginapan Pink karena
motor Saksi-1 dipasang GPS Tracker oleh Saksi-2.
7.
Bahwa setelah penggerebekan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa
dibawa ke Polsek Gianyar, masuk ke dalam ruangan Kapolsek Gianyar
sedangkan Saksi menunggu di luar kemudian sekira pukul 20.00 Wita
Saksi disuruh Saksi-2 untuk pulang ke rumah dan menemani anakanaknya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-1 masih berada di Polsek
Gianyar.
8.
Bahwa pada saat penggerebekan Saksi melihat Terdakwa keluar
dari kamar menggunakan pakaian lengkap dan Saksi-1 juga
menggunakan pakaian lengkap dan mengenai kondisi kamar tidak
mengetahuinya karena Saksi tidak boleh masuk ke dalam.
9.
Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan kamar tersebut sebelum di
ketuk oleh petugas Polsek Gianyar masih dalam keadaan tertutup,
Gorden dan lampu kamar gelap namun setelah diketuk pintunya oleh
petugas Polsek Gianyar lampu kamar menyala dan pintu kamar terbuka.
10. Sepengetahuan Saksi nama penginapan tersebut Penginapan Pink
namun tidak ada papan nama penginapan dan alamat penginapan
tersebut berada di Jalan Lingkungan Selat-Samplangan Kab. Gianyar.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi-1 dengan
Saksi-2 pada tahun 2003 sempat tidak harmonis karena Saksi-1 pernah
pergi meninggalkan rumah dan Saksi tidak mengetahui apa
penyebabnya dan kemudian rukun kembali.
12. Pernikahan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 telah dikaruniai tiga
orang anak.
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13. Bahwa menurut Saksi dengan adanya permasalahan ini Saksi-2
merasa kecewa atas perbuatan Saksi-1 dan untuk Terdakwa agar
diproses sesuai hukum yang berlaku
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin.
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Made Sujata.
: Serka/607334
: Batih TNI Koramil 01 Ginyar
: Kodim 1616/Gianyar
: Gianyar, 28 Oktober 1965.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Lingkungan Bukit Batu Kel.
Samplangan, Kec/Kab. Gianyar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Tedakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dalah pemilik Penginapan Pink yang terletak di
Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali
yang telah beroperasi sekitar dua tahun dan bersifat umum.
3. Bahwa sebelum melakukan penggerebekan di Penginapan Pink
terlebih dahulu Saksi-2 dan pihak Kepolisian sudah meminta ijin kepada
Saksi selaku pemilik penginapan untuk melakukan penggerebekan
terhadap Saksi-1 istri Saksi-2 yang berada di salah satu kamar
penginapan tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa dan
Saksi-1 datang ke penginapan milik Saksi karena Saksi berada di rumah
yang terletak sekitar satu setengah kilometer dari penginapan tersebut,
penginapan tersebut hanya dijaga oleh satu orang pegawai atas nama
Sdr. Firman (Saksi-6).
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 belum sempat
melakukan perbuatan asusila didalam kamar penginapan karena Saksi-2
dan pihak kepolisian bergerak secara cepat dan singkat.
6. Bahwa penggerebekan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni
2016 sekitar pukul 19.00 Wita dengan dilakukan oleh petugas Polsek
Gianyar-Bali.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi
tempat penginapan milik Saksi lalu menyewa kamar hanya satu kali
saja.
8. Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa kamar sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada karyawan Saksi yang bernama
Sdr. Firmansyah (Saksi-6).
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9. Bahwa Saksi sempat kaget karena dalam penggerebekan tersebut
tertangkap seorang anggota TNI.
10. Bahwa Petugas Polsek Gianyar menggrebek dengan cara
mengetuk pintu dan setelah pintu tersebut dibuka diminta identitasnya
berupa KTP dan selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai seorang
anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Firmansyah.
Karyawan Penginapan Pink.
Jember, 20 April 1998.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Lingkungan Bukit Batu, Kel. Samplangan,
Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Karyawan penginapan Pink milik Serka I Made
Sujata (Saksi-5).
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi
melihat Terdakwa datang ke penginapan bersama Saksi-1 dengan
menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian Terdakwa
memesan kamar kepada Saksi dan membayar sewa kamar sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai membayar kemudian
Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar.
4. Bahwa setelah itu Saksi berjalan kedepan dan bertemu Saksi-2
suami dari Saksi-1 di samping penginapan, setelah itu Saksi
menghubugi Saksi-5 untuk segera datang karena ada orang yang
mencurigakan setelah Saksi-5 datang kemudian menemui Saksi-2, dan
kemudian datang rombongan Polisi dan melakukan penggrebekan
dikamar penginapan, serta menemukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam
kamar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Polisi.
5. Bahwa Saksi tahu terjadinya tindak pidana perbuatan asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar
pukul 19.00 Wita tepatnya di penginapan Pink milik Pak Made Sujata
yang beralamatkan di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan. Kec.
Gianyar, Kab. Gianyar tempat Saksi bekerja.
6. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan asusila yang
diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi tidak kenal
dengan kedua orang tersebut serta juga tidak ada hubungan baik
keluarga/family dengannya.
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7. Bahwa Saksi adalah salah seorang karyawan yang bekerja di
tempat penginapan Pink milik Serka I Made Sujata dan saya bekerja di
tempat tersebut bari 1 bulan lamanya, adapun tugas Saksi ditempat
penginapan Pink antara lain yaitu membersihkan kamar penginapan
terlebih dahulu dan selanjutnya menunggu kedatangan tamu.
8. Bahwa yang bertugas melayani Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu
adalah Saksi sendiri dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka suami
istri atau tidak. Setelah penggerebekan Saksi baru mengetahui bahwa
ternyata Terdakwa dengan Saksi-1 bukan suami istri.
9. Bahwa di penginapan Pink disediakan buku catatan untuk para
tamu serta sewa kamar tempat penginapan perjamnya hanya dikenakan
biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa sebelum melakukan penggerebekan pihak dari Saksi-1
bersama pihak kepolisian setempat sudah meminta ijin kepada Saksi-5
(Serka I Made Sujata) sebagai pemilik tempat penginapan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi bekerja di tempat
penginapan hanya satu kali saja Terdakwa dan Saksi-1 datang ke
penginapan pink.
12. Bahwa para tamu atau penyewa penginapan biasanya menyewa
kamar tidak untuk menginap seharian hanya untuk beristirahat beberapa
jam saja dan langsung keluar.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-7 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin.
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Wayan Ardasa.
Aiptu/62090713
Kasi hukum Polsek Gianyar
Polres Gianyar
Gianyar, 18 September 1962.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Dsn. Blangsinga, Ds. Saba, Kec. Belah
Batuh, Kab. Gianyar bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin, 13 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wita pada
saat Saksi bertugas sebagai Pawas di Polsek Gianyar kemudian datang
Sdr. I Wayan Astawa (Saksi-2) yang melaporkan bahwa Sdri. Ni Ketut
Lilia Megawati (Saksi-1) Istri Saksi-2 sedang berselingkuh dengan
seorang laki-laki di penginapan di daerah Bukit Jati Gianyar maka
kemudian Saksi beserta 6 orang Anggota berangkat menuju penginapan
yang ditunjukkan oleh Saksi-2. Setelah sampai di penginapan kemudian
Saksi meminta ijin kepada pemili penginapan untuk melakukan
pemeriksaan.
/ Setelah……
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Setelah diadakan pengecekan di salah satu kamar ditemukan seorang
laki-laki yang telah berpakaian lengkap dan seorang wanita yang berada
di kamar mandi. Saksi kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan
Saksi-1, dan setelah betul bahwa pasangan tersebut yang dilaporkan
oleh Saksi-2 maka Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Polsek
Gianyar dan selanjutnya diserahkan ke Serse untuk pemeriksaan lebih
lanjut.
3. Bahwa pada saat penggrebekan turut diamankan sebagai barang
bukti Sprei dalam kamar yang kemudian diserahkan ke bagian Serse.
4. Bahwa pada saat melakukan penggrebekan tersebut Saksi tidak
membawa surat perintah, karena pelapor menyatakan untuk segera
sebab dikhawatirkan pasangan tersebut akan meninggalkan
penginapan.
5. Bahwa sebelum adanya perkara Asusila tersebut Saksi tidak kenal
dengan Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga
dengan keduanya.
6. Bahwa pada saat penggerebekan di penginapan Pink Saksi
mendengar Terdakwa bisik-bisik dengan anggota Saksi mengatakan
bahwa sebagai anggota, namun pada saat itu Saksi tidak tahu anggota
apa, setelah dibawa ke Polsek baru Saksi mengetahui dari temanteman dikantor bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD.
7. Bahwa saat mendatangi penginapan Pink tersebut, laki-laki yang
melapor ke Polsek dan diterima bagian SPK ikut ke penginapan Pink
dengan naik mobil dinas dan berada didepan sedangkan Saksi naik
mobil dinas yang kedua dan berada di belakang.
8. Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu kamar mana yang ditempati
oleh Terdakwa pada saat itu oleh karenanya teman-teman Saksi
melakukan pengecekan terlebuh dahulu, setelah dipastikan, Saksi
memeriksa kamar yang ada pasangan didalamnya.
9. Bahwa pada saat Saksi-2 (I Wayan Astawa) melaporkan bahwa
istrinya berselingkuh mengatakan bahwa Saksi-1 berasal dari
Klungkung, maka saat Saksi mengetuk pintu kamar penginapan
kemudian seorang laki-laki keluar kamar,
Saksi
menanyakan
identitasnya berasal dari Klungkung berarti pasangan inilah yang
dilaporkan. Pada saat pengecekan di kamar penginapan Pink tersebut,
pelapor (Saksi-2) tidak ikut masuk melainkan menunggu di dalam mobil
dinas karena dikhawatirkan jika Saksi-2 ikut masuk dan Saksi-2 tidak
dapat menahan emosi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada
diri Terdakwa.
10. Bahwa setelah dipastikan benar bahwa pasangan tersebut yang
dilaporkan maka Saksi membawanya kekantor Polsek dengan
membawa Sprey yang berada di dalam kamar penginapan, setelah
sampai Polsek Gianyar Saksi menyerahkan ke bagian Serse untuk
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa
lebih detail karena segala sesuatunya diperoses oleh bagian Reserse.
/ Atas……
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Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-8 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin.
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Nyoman Tantra
: Aiptu/68100208
: Panit 2 Reskrim Polsek Gianyar
: Polres Gianyar
: Klungkung, 11 Oktober 1968.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Bjr. Kangin, Ds Tusang Kec. Banjar
Angka, Kab. Klungkung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 19.00
Wita
Saksi beserta 7 Anggota Polisi melakukan penggrebekan
terhadap Terdakwa dan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati (Saksi-1) yang
diduga telah melakukan perbuatan asusila di salah satu kamar
penginapan milik Sdr. I Made Sujata (Saksi-5). Tujuh orang Polisi, yaitu
Saksi, Aiptu I wayan Ardasa (Saksi-7), Aiptu I Nyoman Puja, Aiptu Ida
Bagus Santoso, Aiptu Putu Mulyawan, Aipda Ketut Sudika, dan Bripka
Wayan Trisna.
3. Bahwa penggrebekan yang dilakukan diketahui oleh Saksi-5
sebagai pemilik penginapan, Sdr. I Wayan Astawa (Saksi-2), Sdr. I
Wayan Sugianta (Saksi-4) dan Sdr. I Wayan Sumartana sepupu Saksi5.
4. Bahwa setelah penggrebekan diketahui bahwa Terdakwa adalah
Anggota TNI AD, kemudian Saksi melaporkan kepada Kanit Reskrim
Akp I Made Tama, S.H. yang kemudian datang ke kantor Polsek
Gianyar dan tindak lanjut selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan Asusila yang
diduga dilakukan oleh Pelda Dewa Eka Darma dan Sdri. Ni Ketut Lilia
Megawati, Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut serta Saksi
juga tidak ada hubungan baik keluarga/family dengannya.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 19.00
Wita saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 7 orang telah
melakukan penggerebekan terhadap Pelda Dewa Eka Darma yang
diduga telah melakukan tindak pidana Asusila dengan Sdri. Ni Ketut
Lilia Megawati. Saat melakukan penggerebekan saksi dan Tim tidak
dibekali surat perintah dari kesatuan Saksi dan Tim langsung bergerak
berdasarkan laporan pengaduan dari Sdr. I Wayan Astawa yang tak lain
adalah suami dari Sdri. Ni Ketut Lilia Megawatiyang saat itu sudah
berada di dalam kamar bersama Pelda Dewa Eka Darma.
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8. Bahwa pada saat sebelum melakukan penggerebekan Saksi sudah
mengetahui pemilik tempat penginapan Pink tersebut yaitu adalah salah
seorang anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Gianyar namun
Saksi tidak mengetahui pangkat serta nama identitas dari pemilik
tersebut.
9. Pada saat Saksi melakukan penggerebekan bersama rekan-rekan
yang melihat dan mengetahui adanya penggerebekan tersebut
diantaranya: pemilik tempat penginapan yang bernama Serka I Made
Sujata, Sdr. I Wayan Astawa (suami dari Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati),
Sdr. I Komang Sugianta adik dari Sdr. I Wayan Astawa dan sepupu dari
I Wayan Astawa yang bernama Sdr I Wayan Sumartana.
10. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari suami Sdri. Ni Ketut
Lilia Megawati yang bernama Sdr. I Wayan Astawa bahwa Sdri. Ni
Ketut Lilia Megawatiberada ditempat penginapan Pink bersama seorang
laki-laki lain berdasarkan hasil temuan GPS yang dipasang di sepeda
motor Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati dan selanjutnya saksi dan rekan
Saksi yang berjumlah 7 orang ditambah dengan Sdr. I Wayan Astawa
langsung bergerak menuju tempat penginapan Pink. Sesampainya di
tempat tersebut Saksi langsung membagi tugas yang mana tempat
tersebut ada lebih dari 3 kamar sehingga Saksi bagi perkamar ada yang
menggedor pintu tersebut dan setelah di gedor, Terdakwa keluar dari
kamar sedangkan Saksi-1 keluar dari kamar mandi selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke Polsek Gianyar.
11. Bahwa Saksi langsung melapor kepada Kanit Reskrim bahwa yang
digerebek adalah seorang anggota TNI, Saksi mohon petunjuk dari
kesatuan dan saat itu Kanit Reskrim yang bernama AKP I Made Tama,
S.H. datang ke kantor Polsek Gianyar, selanjutnya pamitan pulang dan
mengenai tindak lanjutnya Saksi tidak mengetahui.
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
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri. Desak
Putu Sudeni (Saksi-3). Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tahun
2002 di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Nomor 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang
Terdakwa dengan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
3. Bahwa……
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3.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati, SE
(Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas Terdakwa
saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung, namun
tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan
Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1 berjualan yaitu
toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung. Pada saat itu
Saksi-1 berstatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa (Saksi-2). Saksi-1
menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di Klungkung, dan dari
pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hingga saat
ini Saksi-1 masih terkait tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
4. Bahwa dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara Terdakwa
dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana Saksi-1
sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga antara
Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah tidak harmonis
lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin
dekat.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul
17.30 Wita pada saat Terdakwa masih ada di Warung Saksi-3, Saksi-1
menelpon Terdakwa namun tidak terangkat oleh Terdakwa. Selanjutnya
pada saat Terdakwa sudah berada di rumah Asrama Kodim, Terdakwa
melihat di HP Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari Saksi-1,
kemudian Terdakwa menelpon balik kepada Saksi-1. Di Telpon Saksi-1
mengatakan kepada Terdakwa ingin curhat mengenai masalah
keluarganya. Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 posisinya ada
dimana dan dijawab oleh Saksi-1 masih ada di toko. Saksi-1 mengajak
Terdakwa untuk bertemu di tempat yang aman. Saat itu Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk bertemu di tempat makan atau pantai agar bisa
leluasa curhat, namun ditolak oleh Saksi-1 karena saksi-1 khawatir
dilihat oleh Saksi-2 ataupun orang lain. Terdakwa kemudian mengajak
Saksi-1 ke penginapan di daerah Bukit Jati Gianyar, namun karena
Saksi-1 tidak mengetahui penginapan tersebut kemudian Terdakwa
menunggu Saksi-1 di perempatan lampu merah Banjarangkan
Klungkung. Terdakwa tetap memandu Saksi-1 sepanjang perjalanan
menuju penginapan pink dengan menggunakan hp.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di perempatan
Banjarangkan Klungkung, kemudian dengan menggunakan sepeda
motor masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan,
Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan posisi di depan sepeda
motor yang dikendarai Saksi-1 menuju ke penginapan Pink.
7.
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1
sampai di Penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memarkir
sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginapan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar
sebesar Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan
Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada nomornya) dan selanjutnya
menutup pintu kamar namun tidak dikunci, sedangkan jendela dan
gorden keadaan tertutup.
8.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar penginapan
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir tempat tidur
/ dan……
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dan Terdakwa membuka bajunya serta mulai bercerita tentang orang
tuanya yang sedang sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga
bercerita tentang ketidakharmonisan rumah tangganya antara Saksi-1
dengan Saksi-2 hingga Saksi-1 menangis.
9.
Bahwa setelah melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa
mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak Saksi-1.
Kemudian duduk di sebelah Saksi-1 lalu Terdakwa mencium pipi dan
bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka baju bagian atas dan
Saksi-1 membuka jaketnya.
10. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara ribut di bagian
luar kamar, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela kamar namun
tidak kelihatan, dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan pakaian. Beberapa
menit kemudian ada orang yang mengetok pintu kamar lalu Terdakwa
membuka kunci pintu kamar dan Terdakwa kaget saat mengetahui
orang yang mengetuk pintu adalah Polisi. Pihak kepolisian menanyakan
dimana perempuannya, dan dijawab Saksi-1 di dalam kamar mandi,
Polisi kemudian mengetuk pintu kamar mandi dan Saksi-1 keluar
selanjutnya ditanyakan identitasnya.
11. Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar, Terdakwa kaget
karena melihat ada banyak Anggota Polisi yang datang ke kamar yang
disewa Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan pengecekan ke seluruh
sudut kamar, hingga akhirnya Polisi menemukan Saksi-1 yang sedang
bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian Polisi menanyakan
tentang kebenaran apakah Saksi-1 berasal dari Klungkung, awalnya
Saksi-1 mengelak dan mengatakan kalau Saksi-1 berasal dari Gianyar,
namun setelah Polisi memberitahukan bahwa Saksi-2 (suami Saksi-1)
sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Saksi-1, akhirnya
Saksi-1 mengakui kalau dirinya memang benar berasal dari Klungkung.
12. Bahwa Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke
Polsek Gianyar dengan membawa 1 (satu) buah sprei warna pink dan 1
(satu) buah handuk garis-garis yang ada di dalam kamar penginapan
yang disewa oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
13. Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan tersebut
tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa mengingat bahwa Saksi-1 adalah
istri sah dari Saksi-2.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya
mengakibatkan Saksi-2 melaporkannya ke Polisi Militer agar diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa seorang prajurit
TNI tidak boleh dan tidak pantas berada dalam satu kamar dengan
seorang perempuan dewasa apalagi dengan seorang istri sah orang
lain.
16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut tidak sesuai
dengan norma – norma yang berlaku di kehidupan militer, masyarakat,
agama dan budaya.
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17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena memanfaatkan
ketidak harmonisan hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 sebagai
suami istri dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa barang-barang dan Surat-surat :
1)

Barang-barang :
- 1 (satu) stel baju kemeja garis-garis
- 1 (satu) stel celana panjang levis
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.

2)

Surat-surat.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perzinahan/asusila atas
nama I Wayan Astawa tanggal 17 Juni 2016
-1 (Satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama
I Wayan Astawa dan Luh Ketut Lilia Megawati Nomor
597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dari kantor Catatan
Sipil Daerah Tingkat II Klungkung yang di tandatangani oleh
Drs. Anak Agung Gede Rai.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas
nama Dewa Eka Darma dan Desak Putu Sudeni Nomor
557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Tenaga Kerja
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang
ditandatangani oleh Ir. I Gusti Made Gangga.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu kartu penunjukan istri Nomor
Register 535/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Sdri.
Desak Putu Sudeni.
-1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Desak Putu Sudeni
tanggal 17 Juni 2016 dengan bermaterai Rp. 6000,- (enam
ribu rupiah) bahwa Sdri. Desak Putu Sudeni tidak akan
menuntut secara hukum perbuatan suami Desak Putu Sudeni
(Terdakwa)
- 1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang di
pergunakan Terdakwa saat mendatangi penginapan Pink di
Gianyar.
-1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang digunakan
oleh Sdi. Luh Ketut Lilia Megawati, SE (Saksi-1), saat
mendatangi Penginapan Pink di Gianyar.
-1 (satu) lembar gambar foto tempat Kejadian perkara
Penginapan Pink Bukit Jati Gianyar-Bali

Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh
Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
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- 1 (satu) stel baju kemeja garis-garis, adalah benar baju kemeja
yang dikenakan oleh Terdakwa sewaktu digerebek oleh petugas dikamar
penginapan Pink bersama dengan Saksi-1.
- 1 (satu) stel celana panjang levis warna biru, adalah benar celana
yang dikenakan oleh Terdakwa sewaktu digerebek oleh petugas dikamar
penginapan Pink bersama dengan Saksi-1.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu, adalah benar baju yang
dikenkan oleh Saksi-1 sewaktu digerebek oleh petugas dikamar
penginapan Pink bersama dengan Tedakwa.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu, adalah benar
celana yang dikenkan oleh Saksi-1 sewaktu digerebek oleh petugas
dikamar penginapan Pink bersama dengan Tedakwa.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh
Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perzinahan/asusila atas nama I
Wayan Astawa tanggal 17 Juni 2016, adalah benar bukti surat
pengaduan Saksi-2 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan Istri Saksi-2.
-1 (Satu) lembar foto copy kutifan Akta Perkawinan atas nama I
Wayan Astawa dan Luh Ketut Lilia Megawati Nomor 597/Capil/1999
tanggal 7 Oktober 1999 dari kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II
Klungkung yang di tandatangani oleh Drs. Anak Agung Gede Rai,
adalah bukti surat yang menyatakan Saksi-1 adalah Istri sah dari Saksi-2
yang sampai pada saat perkara ini disidangkan belum pernah bercerai.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama
Dewa Eka Darma dan Desak Putu Sudeni Nomor 557/Capil/2002
tanggal 16 Juli 2002dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Ir. I Gusti
Made Gangga, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Saksi-3
adalah Istri sah dari Terdakwa yang sampai saat ini masih belum pernah
bercerai.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu kartu penunjukan istri Nomor
Register 535/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Sdri. Desak
Putu Sudeni, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Saksi-3 Istri
sah dari Terdakwa.
-1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Desak Putu Sudeni tanggal
17 Juni 2016 dengan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa
Sdri. Desak Putu Sudeni tidak akan menuntut secara hukum perbuatan
suami Desak Putu Sudeni (Terdakwa), adalah bukti surat yang
menyatakan bahwa Saksi-3 tidak mengadukan perbuatan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang di pergunakan
Terdakwa saat mendatangi penginapan Pink di Gianyar, adalah bukti
foto pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan
perbuatannya dengan Saksi-1.
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-1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang digunakan oleh
Sdi. Luh Ketut Lilia Megawati, SE (Saksi-1), saat mendatangi
Penginapan Pink di Gianyar, adalah bukti foto pakaian yang dikenakan
oleh Saksi-1 sewaktu melakukan perbuatannya dengan Terdakwa.
-1 (satu) lembar gambar foto tempat Kejadian perkara Penginapan
Pink Bukit Jati Gianyar-Bali, adalah bukti foto tempat Terdakwa dengan
Saksi-1 melakukan perbuatannya yang digerebek oleh Polisi dan Saksi2 selaku suami Saksi-1.
Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang
dan surat-surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan
para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa
barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan perbuatan
Terdakwa dan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi
perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai
barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri.
Desak Putu Sudeni (Saksi-3). Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada
tahun 2002 di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari
Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung Nomor 557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai
sekarang Terdakwa dengan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri
yang sah.
3.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati,
SE (Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas
Terdakwa saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung,
namun tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu
dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1
berjualan yaitu toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung.
Pada saat itu Saksi-1 bersetatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa
(Saksi-2). Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di
Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan
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Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 597/capil/1999 tanggal 7 Oktober
1999, dan dari pernikahan nya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak. Hingga saat ini Saksi-1 masih terkait tali perkawinan yang sah
dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan
Saksi-1 saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara
Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana
Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah
tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah
tidak harmonis lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1
menjadi semakin dekat.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul
17.30 Wita pada saat Terdakwa masih ada di Warung Saksi-3, Saksi-1
menelpon Terdakwa namun tidak terangkat oleh Terdakwa. Selanjutnya
pada saat Terdakwa sudah berada di rumah Asrama Kodim, Terdakwa
melihat di HP Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari Saksi-1,
kemudian Terdakwa menelpon balik kepada Saksi-1. Di Telpon Saksi-1
mengatakan kepada Terdakwa ingin curhat mengenai masalah
keluarganya. Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 posisinya ada
dimana dan dijawab oleh Saksi-1 masih ada di toko. Saksi-1 mengajak
Terdakwa untuk bertemu di tempat yang aman. Saat itu Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk bertemu di tempat makan atau pantai agar bisa
leluasa curhat, namun ditolak oleh Saksi-1 karena saksi-1 khawatir
dilihat oleh Saksi-2 ataupun orang lain. Terdakwa kemudian mengajak
Saksi-1 ke penginapan di daerah Bukit Jati Gianyar, namun karena
Saksi-1 tidak mengetahui penginapan tersebut kemudian Terdakwa
menunggu Saksi-1 di perempatan lampu merah Banjarangkan
Klungkung. Terdakwa tetap memendu Saksi-1 sepanjang perjalanan
menuju penginapan pink dengan menggunakan hp.
6.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di perempatan
Banjarangkan Klungkung, kemudian dengan menggunakan sepeda
motor masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan,
Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan posisi di depan sepeda
motor yang dikendarai Saksi-1 menuju ke penginapan Pink..
7.
Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan
Saksi-1 sampai di Penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
memarkir sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginpan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada
nomornya) dan selanjutnya menutup pintu kamar namun tidak terkunci,
sedangkan Jendela dan gorden keadaan tertutup.
8.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar penginapan
tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir tempat tidur
dan Terdakwa membuka bajunya serta mulai bercerita tentang orang
tuanya yang sedang sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga
bercerita tentang ketidakharmonisan rumah tangganya antara Saksi-1
dengan Saksi-2 hingga Saksi-1 menangis.
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9.
Bahwa setelah melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa
mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak Saksi-1.
Kemudian duduk di sebelah Saksi-1 lalu Terdakwa mencium pipi dan
bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka baju bagian atas dan
Saksi-1 membuka jaketnya.
10. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara ribut di bagian
luar kamar, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela kamar namun
tidak kelihatan, dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan pakaian. Beberapa
menit kemudian ada orang yang mengetok pintu kamar lalu Terdakwa
membuka kunci pintu kamar dan Terdakwa kaget saat mengetahui
orang yang mengetuk pintu adalah Polisi. Pihak kepolisian menanyakan
dimana perempuannya, dan dijawab Saksi-1 di dalam kamar mandi,
Polisi kemudian mengetuk pintu kamar mandi dan Saksi-1 keluar
selanjutnya ditanyakan identitasnya.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu kamar, Terdakwa
kaget karena melihat ada banyak Anggota Polisi yang datang ke kamar
yang disewa Terdakwa. Selanjutnya Polisi melakukan pengecekan ke
seluruh sudut kamar, hingga akhirnya Polisi menemukan Saksi-1 yang
sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian Polisi
menanyakan tentang kebenaran apakah Saksi-1 berasal dari
Kelungkung, awalnya Saksi mengelak dan mengatakan kalau Saksi-1
berasal dari Gianyar, namun setelah Polisi memberitahukan bahwa
Saksi-2 (suami Saksi-1) sebelumnya telah melakukan pengintaian
terhadap Saksi-1, akhirnya Saksi-1 mengakui kalau dirinya memang
benar berasal dari Klungkung.
12. Bahwa benar setelah mendapat kebenaran tentang identitas
Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan
Saksi-1 ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
dengan membawa 1 (satu) buah sprei warna pink dan 1 (satu) buah
handuk garis-garis yang ada di dalam kamar penginapan yang disewa
oleh Terdakwa dengan Saksi-1, serta dilakukan pengecekan terhadap
celana dalam yang di pakai oleh Saksi-1.
13. Bahwa benar keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan
tersebut diketahui oleh Saksi-2 suami Saksi-1 sekira pukul 17.30 Wita
saat Saksi-2 pulang dari bekerja namun, Saksi-2 tidak melihat Saksi-1
berada di rumah, sehingga Saksi-2 mencari Saksi-1 ke toko milik Saksi1, namun ternyata toko milik Saksi-1 sudah tutup. Selanjutnya Saksi-2
kembali pulang ke rumah dan membuka HP dengan tujuan untuk
mengecek posisi sepeda motor yang dibawa Saksi-1 dengan cara
membuka aplikasi GPS, Saksi-2 melihat bahwa sepeda motor Saksi-1
menuju ke arah daerah Samplangan Gianyar dan berhenti di sebuah
rumah. Melihat hal tersebut Saksi-2 kemudian mengajak Sdr. I Komang
Sugianta (Saksi-4) adik Saksi-2 untuk pergi ke alamat yang di tunjukkan
melalui GPS tersebut guna mencari kepastian akan keberadaan Saksi-1.
14. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-4 pergi mencari
Saksi-1 mengikuti petunjuk dari GPS, akhirnya sekira pukul 19.00 Wita
Saksi-2 dan Saksi-4 sampai di Penginapan Pink tempat dimanasepeda
motor Saksi-1 berada. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 mengecek
keberadaan Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 sedang berada di dalam
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kamar penginapan tersebut. Selanjutnya saksi-2 menyuruh Saksi-4
untuk menunggu di depan Penginapan Pink sedangkan Saksi-2 pergi
melapor ke Polsek Gianyar. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-4
berada di Penginapan Pink, Saksi-6 kebetulan sedang berjalan di depan
penginapan merasa curiga sehingga Saksi-6 menghubungi Sdr. I Made
Sujata (saksi-5) sebagai pemilik dari Penginapan Pink agar segera
datang ke penginapan karena ada hal yang mencurigakan dan beberapa
saat kemudian Saksi-5 tiba di penginapan.
15. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-7
dan Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi Polsek Gianyar pergi ke
Penginapan Pink. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-7,
Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota Polisi lainnya sampai di Penginapan
Pink, selanjutnya Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 beserta 6 (enam) Anggota
Polisi lainnya meminta ijin kepada Saksi-5 sebagai pemilik penginapan
untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang
sedang berada di dalam kamar penginapan Saksi-5.
16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhdap
Terdakwa dan Saksi-1 di Polsek Gianyar, diketahui bahwa Terdakwa
adalah anggota TNI AD, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya
Saksi-8 melaporkan kepada AKP I Made Tama, S.H. selaku Kanit
Reskrim dan selanjutnya dilaporkan kepada kesatuan Terdakwa yaitu
Kodim 1610/Klungkung.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut,
Saksi-2 selaku suami Saksi-1 melaporkan terdakwa ke Denpom IX/3
Denpasar dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai
hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh
Saksi-2 tertanggal 17 Juni 2016. Bahwa Saksi-3 yang merupakan Istri
Terdakawa tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa terkait
dengan penggrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam
kamar Penginapan Pink, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15
Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita seorang Polisi Wanita (POLWAN) dari
Polres Gianyar datang ke warung Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk
pergi ke kantor Kodim 1610/Klungkung. Setelah Saksi-3 sampai di
kantor Kodim 1610/Klungkung, barulah Saksi-3 mengetahui akan
permasalahan perselingkuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan
Saksi-1 hingga terjadinya penggrebekan di sebuah kamar penginapan,
namun Saksi-3 selaku istri Terdakwa tidak menuntut atas perbuatan
Terdakwa tersebut. Sedangkan Saksi-2 selaku suami Saksi-1
mengadukan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan
tanggal 17 Juni 2016 yang ditujukan ke Denpom IX/3 Denpasar.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma –
norma yang berlaku dikehidupan militer, masyarakat, agama, budaya.
.
19. Bahwa benar keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan
tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa mengingat bahwa Saksi1 adalah istri sah dari Saksi-2.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya
mengakibatkan Saksi-2 melaporkannya ke Polisi Militer agar diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku.
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21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa seorang
prajurit TNI tidak boleh dan tidak pantas berada dalam satu kamar
dengan seorang perempuan dewasa apalagi dengan seorang istri sah
orang lain.
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya karena
memanfaatkan ketidak harmonisan hubungan keluarga Saksi-1 dengan
Saksi-2 sebagai suami istri dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menaggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.

Bahwa Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer
mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan,
namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam
putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan.

2.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya
dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa karena penasehat hukum dalam pledoinya menerangkan
bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam pembuktian salah satu
unsurnya sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer oleh karenanya
mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan permohonan
Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman serta tetap dipertahankan
menjadi anggota TNI maka dengan demikian Majelis Hakim akan
menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsurnya dan
mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara Alternatif, yang terdiri dari :
Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2
3. Unsur ke-3

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

/ Atau......

68
Atau
Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 53 ayat (1), yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut
:
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2

: Adanya niat.
: Adanya permulaan pelaksanaan.
Atau

Ketiga : Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2

: Barang Siapa.
: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dalam tuntutannya Oditur Militer membuktikan unsur pasal
284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana
Dakwaan Alternatif kedua. Namun Majelis Hakim tidak sependapat
dengan Oditur Militer, sesuai dengan fakta di persidangan Majelis Hakim
akan membuktikan pasal 281 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan
Alternatif ketiga.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu
“barang siapa”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu
seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam
hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan
pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
–
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku
atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas
perbuatan yang di lakukannya itu.
Dengan kata lain bahwa pelaku
sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah
diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44
KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya
terganggu karena penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van
Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192
bahwa
Ontoereken
baarheid
atau
tidak
dapat
dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti
yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu
Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika
setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan
tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat
/ di hukum……
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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 hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III, di Pusdik POM selama 6
(enam) bulan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri
selama 5 (lima) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan
pangkat Serda NRP 21960083261175 berdinas di Dispam Sandi TNI AD
dan setelah mengikuti pendidikan serta mutasi sampai dengan terjadinya
perkara ini berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Pelda
menjabat sebagai Dansub II Unit Intel.
2. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD
dengan pangkat Pelda, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut
dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain
ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa
sebagai Dansub II Unit Intel ketika melakukan
perbuatan
yang
didakwakan
ini,
menunjukkan
bahwa Terdakwa sehat baik
jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam
dakwaan alternatif ketiga yaitu : Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu:
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan
sengaja “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan
beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan
sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan
menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP
berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan
“terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau di
saksikan oleh umum.
Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya
KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge
Raad) penerbit Rajawali Press halaman 169, menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi
perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang
/ dapat……
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dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat
yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902).
Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang
jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang
menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan
berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang
yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).
Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentarkomentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka
umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan
ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak,
misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.
Bahwa yang dimaksud dengan “ melanggar kesusilaan adalah
melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di masyarakat.
Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan
yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang
kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian
badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan
perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain
( misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan
wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Lilia Megawati,
SE (Saksi-1) sejak tahun 1994 karena Saksi-1 adalah adik kelas
Terdakwa saat masih duduk di bangku sekolah SMA PGRI Klungkung,
namun tidak begitu akrab. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu
dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2016 di toko tempat Saksi-1
berjualan yaitu toko Puja Sari di Jalan Anyelir Pasar Galiran Klungkung.
Pada saat itu Saksi-1 bersetatus istri sah dari Sdr. I wayan Astawa
(Saksi-2). Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1999 di
Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 597/capil/1999 tanggal 7 Oktober
1999, dan dari pernikahan nya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak. Hingga saat ini Saksi-1 masih terkait tali perkawinan yang sah
dengan Saksi-2.
2. Bahwa benar dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa dan
Saksi-1 saling bertukar nomor Hand Phone (HP) selanjutnya antara
Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dimana
Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah
tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menurut Saksi-1 sudah
tidak harmonis lagi, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1
menjadi semakin dekat.
3.
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul
17.30 Wita pada saat Terdakwa masih ada di Warung Saksi-3, Saksi-1
/ menelpon……
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menelpon Terdakwa namun tidak terangkat oleh Terdakwa. Selanjutnya
pada saat Terdakwa sudah berada di rumah Asrama Kodim, Terdakwa
melihat di HP Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari Saksi-1,
kemudian Terdakwa menelpon balik kepada Saksi-1. Di Telpon Saksi-1
mengatakan kepada Terdakwa ingin curhat mengenai masalah
keluarganya. Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 posisinya ada
dimana dan dijawab oleh Saksi-1 masih ada di toko. Saksi-1 mengajak
Terdakwa untuk bertemu di tempat yang aman. Saat itu Terdakwa
mengajak Saksi-1 untuk bertemu di tempat makan atau pantai agar bisa
leluasa curhat, namun ditolak oleh Saksi-1 karena saksi-1 khawatir
dilihat oleh Saksi-2 ataupun orang lain. Terdakwa kemudian mengajak
Saksi-1 ke penginapan di daerah Bukit Jati Gianyar, namun karena
Saksi-1 tidak mengetahui penginapan tersebut kemudian Terdakwa
menunggu Saksi-1 di perempatan lampu merah Banjarangkan
Klungkung. Terdakwa tetap memendu Saksi-1 sepanjang perjalanan
menuju penginapan pink dengan menggunakan hp.
4.
Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan
Saksi-1 sampai di Penginapan Pink, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
memarkir sepeda motor masing-masing di dalam gerbang penginapan.
Selanjutnya Terdakwa menemui penjaga penginapan yaitu Sdr.
Firmansyah (Saksi-6) dan Terdakwa membayar biaya sewa kamar,
kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar ketiga (tidak ada
nomornya) dan selanjutnya menutup pintu kamar namun tidak dikunci,
sedangkan jendela dan gorden keadaan tertutup.
5.
Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar
penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan di pinggir
tempat tidur dan terdakwa mulai bercerita tentang orang tua Terdakwa
yang sedang sakit, selanjutnya secara bergantian Saksi-1 juga bercerita
tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi2 hingga Saksi-1 menangis. Melihat Saksi-1 menangis, selanjutnya
Terdakwa mencoba menenangkan Saksi-1 dengan memegang pundak
Saksi-1. Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dengan mesra,
selanjutnya Terdakwa membuka baju bagian atas dan Saksi-1 membuka
jaketnya.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma –
norma yang berlaku dikehidupan militer, masyarakat, agama, budaya.
.
7.
Bahwa benar keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di penginapan
tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa mengingat bahwa Saksi1 adalah istri sah dari Saksi-2.
8.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya
mengakibatkan Saksi-2 melaporkannya ke Polisi Militer agar diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku.
9.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa seorang
prajurit TNI tidak boleh dan tidak pantas berada dalam satu kamar
dengan seorang perempuan dewasa apalagi dengan seorang istri sah
orang lain.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memegang pundak Saksi-1,
kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1 di kamar penginapan
/ dengan……
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dengan posisi pintu kamar tidak dikunci/diselot memungkinkan orang
lain dapat secara tiba-tiba membuka kamar dan melihat perbuatan
Terdakwa yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau
terangsangnya nafsu birahi orang lain.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam
dakwaan alternatif ketiga yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif
ketiga telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif kesatu dan kedua tidak
perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini,
secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan
Militer.
Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya
hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum
dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai
manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga
kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan
dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak
diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di
lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat
mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang
bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjungjung tinggi
ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan
ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan
Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
perbuatan Asusila dengan Saksi-1 (istri dari Saksi-2 I Wayan Astawa)
menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa
nafsu seksualnya hanya karena tergoda dengan kecantikan Saksi-1.
/ 2. Bahwa.…..
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2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih
mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan
nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan
terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada
umumnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 dan
Saksi-2 menjadi hancur.
Menimbang

:

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa hanya
pidana pokok tanpa ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer
begitu juga dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat
dengan Oditur Militer, namum Hakim Ketua berpendapat lain bahwa
berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan
Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan
atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak
layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan hukuman
pidana penjara : 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan : Dipecat dari
dinas militer. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan
dikhawatirkan akan mengganggu
dan menggoyahkan sendi-sendi
disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI, serta menyulitkan Komandan
dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Majelis 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 terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya.
-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5,
8 Wajib TNI yang ke 3 dan ke 4 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI
khususnya Satuan Kodim 1610/Klungkung.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
/ Menimbang……

68
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1)

Barang-barang :
- 1 (satu) stel baju kemeja garis-garis
- 1 (satu) stel celana panjang levis

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
keberadaanya disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada
Terdakwa.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
keberadaanya disita dari Sdri. Luh Ketut Lilia Megawati (Saksi-1) maka
dikembalikan kepada Sdri. Luh Ketut Lilia Megawati (Saksi-1).
2)

Surat-surat.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perzinahan/asusila atas nama I
Wayan Astawa tanggal 17 Juni 2016
- 1 (Satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama I
Wayan Astawa dan Luh Ketut Lilia Megawati Nomor
597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dari kantor Catatan Sipil
Daerah Tingkat II Klungkung yang di tandatangani oleh Drs.
Anak Agung Gede Rai.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama
Dewa Eka Darma dan Desak Putu Sudeni Nomor 557/Capil/2002
tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Ir. I
Gusti Made Gangga.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu kartu penunjukan istri Nomor
Register 535/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Sdri.
Desak Putu Sudeni.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Desak Putu Sudeni tanggal
17 Juni 2016 dengan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
bahwa Sdri. Desak Putu Sudeni tidak akan menuntut secara
hukum perbuatan suami Desak Putu Sudeni (Terdakwa)
- 1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang di pergunakan
Terdakwa saat mendatangi penginapan Pink di Gianyar.
- 1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang digunakan
oleh Sdri. Luh Ketut Lilia Megawati, SE (Saksi-1), saat
mendatangi Penginapan Pink di Gianyar.
- 1 (satu) lembar gambar foto tempat Kejadian perkara Penginapan
Pink Bukit Jati Gianyar-Bali

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

: Pasal 281 Ke-1 KUHP Jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang –
undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ,
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dewa Eka Darma
Pelda NRP 21960083261175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 3 (tiga) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
-

Barang-barang :
a.
b.
c.
d.

1 (satu) stel baju kemeja garis-garis.
1 (satu) stel celana panjang levis.
1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.

Tersebut huruf a dan b dikembalikan kepada Pelda Eka Darma
(Terdakwa).
Tersebut huruf c dan d dikembalikan kepada Sdri. Luh Ketut Lilia
Megawati (Saksi-1).
-

Surat-surat.
a.
1 (satu) lembar Surat pengaduan perzinahan/asusila
atas nama I Wayan Astawa tanggal 17 Juni 2016.
b.
1 (Satu) lembar foto copy kutifan Akta Perkawinan atas
nama I Wayan Astawa dan Luh Ketut Lilia Megawati Nomor
597/Capil/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dari kantor Catatan Sipil
Daerah Tingkat II Klungkung yang di tandatangani oleh Drs.
Anak Agung Gede Rai.
c.
1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan atas
nama Dewa Eka Darma dan Desak Putu Sudeni Nomor
557/Capil/2002 tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Tenaga Kerja
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang
ditandatangani oleh Ir. I Gusti Made Gangga.
/ d. 1 (satu)…...
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d.
1 (satu) lembar foto copy kartu kartu penunjukan istri
Nomor Register 535/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama
Sdri. Desak Putu Sudeni.
e.
1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Desak Putu
Sudeni tanggal 17 Juni 2016 dengan bermaterai Rp. 6000,(enam ribu rupiah) bahwa Sdri. Desak Putu Sudeni tidak akan
menuntut secara hukum perbuatan suami Desak Putu Sudeni
(Terdakwa)
f.
1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang di
pergunakan Terdakwa saat mendatangi penginapan Pink di
Gianyar.
g.
1 (satu) lembar gambar foto baju dan celana yang
digunakan oleh Sdi. Luh Ketut Lilia Megawati , SE (Saksi-1),
saat mendatangi Penginapan Pink di Gianyar.
h.
1 (satu) lembar gambar foto tempat Kejadian perkara
Penginapan Pink Bukit Jati Gianyar-Bali.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.

Membayar biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR
LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNAWATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP
11040015141281, Penasihat Hukum Terdakwa DANCE KHRISTOF BAYAK, S.H.
LETTU CHK NRP 2196014101074 serta Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN
LAUT (KH) NRP 17838/P dihadapan umum dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
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MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P
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Ttd
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
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