PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 40-K / PM.III-14 / AD / IX / 2017
“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
:

YOSEPH ISAK MANOLAHAVTHIUS
Prada/31140296000393.
Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant.
Yonif Raider 900/SBW.
Soe NTT, 13 Maret 1993.
Laki-laki.
Indonesia.
Khatolik.
Asrama Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW, Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan
sekarang, berdasarkan:
1. Keputusan Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankum Nomor: Kep/6/V/2017 tanggal
31 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua
puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017sampai dengan tanggal 19 Juni 2017
bertempat di Sel Subdenpom IX/3-1 Singaraja.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Pangdam
IX/Udayana selaku Papera, berdasarkan:
a. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/322/VI/2017
tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tangggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, bertempat di
Sel Madenpom IX/3 Denpasar.
b. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/368/VII/2017
tanggal 18 Juli 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tangggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, bertempat
di Sel Madenpom IX/3 Denpasar.
c. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/444/VIII/2017
tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tangggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017,
bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar.
3. Kemudian dilanjutkan penahanannya oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14
Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/28/PM.III-12/AD/IX/2017
tanggal 04 September 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30
(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03
Oktober 2017.
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Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-14/A14/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 atas nama Prada Yoseph Ishak
Manolahavthius NRP.31140296000393.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor:
Kep/46/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penyerahan
Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor: Sdak/38/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/41/PM.III14/AD/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Penunjukan
Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/41/PM.III-14/AD/IX/2017
tanggal 5 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/64/PM.III-14/AD/IX/2017
tanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor: Sdak/38/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta melakukan
zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa:
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
1) Barang-barang :
a) 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna putih milik
Sdri. Dwi Santi;
b) 1 (Satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;
c) 1 (Satu) buah baju kaos dalam/singlet warna merah;
d) 1 (Satu) buah BH ukuran 36/80 warna merah;
e) 1 (Satu) buah celana dalam warna putih;
f) 1 (Satu)buah celana panjang warna putih ukuran 36;
g) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel;
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h) 1 (Satu) buah handphone Merk Oppo CE 0700 warna
putih, milik Prada Yoseph Isak Manolahavthius;
i) 1 (Satu) buah kaos olahraga warna abu-abu bertuliskan
Adidas;
j) 1 (Satu) buah celana pendek warna merah;
k) 1 (Satu) buah celana dalam warna hitam;
l) 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
Dikembalikan kepada yang berhak.
2) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Suwari
tanggal 29 Mei 2017;
b) 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Seri AI NO.
157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Suwari
dan Dwi Santi;
c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga NO.
5108060101070349 tanggal 27 September 2011 atas
nama Suwari;
d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No.
Reg T-205/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No.
Reg : PD IX/LIV/1/190/2004 tanggal 28 Mei 2004;
f) 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Pondok Melati,
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal,
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oleh
karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang seringanringannya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi
oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan
menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas
bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, pada tanggal tujuh bulan April
tahun dua ribu tujuh belas, pada tanggal Delapan bulan April tahun
dua ribu tujuh belas, pada tanggal lima belas bulan Appril tahun dua
ribu tujuh belas, pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu
tujuh belas, pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh
belas, dan pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu
tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di
dalam kamar Penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali dan di dalam kamar Penginapan
Puri Rena di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng,
Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
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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”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013 melalui tes Secata di Korem 161/Wira Sakti, setelah lulus tes
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata Gel II TA. 2013 di
Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja dan pada tahun 2014
Terdakwa mengikuti Jur Taif di Dodiklatpur Pulaki Rindam
IX/Udayana, setelah lullus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada,
selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Batalyon Raider 900/SBW,
kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan
Raider di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Bandung Jawa Barat,
selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan
Raider 900/SBW dan ditugaskan di Kompi Bant Yonif Raider
900/SBW, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali,
hingga terjadiya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi
Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant di Yonif Raider 900/SBW dengan
pangkat Prada NRP 31140296000393.
2. Bahwa Terdakwa bersetatus bujangan kenal dengan Sdri. Dwi
Santi (Saksi-2) sejak tahun 2013 saat Terdakwa sedang mengikuti
Pendidikan Pertama Tamtama (Diktama) TNI AD di Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali dan Saksi-2 ikut serta dalam
mengadakan kantin untuk siswa dari perkumpulan ibu-ibu Persit di
Secata A Rindam IX/Udayana, Kubujati Singaraja. Saksi-2 adalah
istri sah dari Sertu Suwari (Saksi-1) Ba Kelas I Tin II Kisis II Rindam
IX/Udayana pelatih Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menikah pada
tanggal 11 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri AI NO.
157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Kuswari dan dwi
Santi. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
dan sampai sekarang Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sebagai
pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke Secata
Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, bali untuk mengunjungi
keluarga Terdakwa yang sedang mengikuti Pendidikan Pertama
Tamtama (Diktama) TNI AD Gel II TA. 2016.Terdakwa bertemu
dengan Saksi-2 yang pada saat itu sedang melayani pembeli di
kantin Secata Rindam IX/Udayana, selesai jam kunjungan Terdakwa
kembali ke Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW. Selanjutnya
setelah beberapa hari berlalu kemudian Terdakwa menambahkan
meminta pertemanan dengan Saksi-2 melalui Facebook dan Saksi-2
menerima permintaan pertemanan Terdakwa, selanjutya Terdakwa
meberikan Nomor handphone serta Nomor WhatsApp milik Terdakwa
kepada Saksi-2. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering
berkomunikasi baik melalui Facebook, WhatsApp maupun video call
yang dalam komunikasi tersebut Terdakwa sering menggoda dan
merayu Saksi-2 serta menyatakan rasa suka dan cintanya kepada
Saksi-2, oleh karena bujuk rayu Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2
menerima cinta Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira siang hari Terdakwa
menghubungi Saki-2 melalui chat aplikasi WhatsApp. Terdakwa
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mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Penginapan Pondok Melati di
Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali, kemudian
tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2, Saksi-2
dengan mengendarai mobil jenis Avansa warna hitam pergi dari
asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali menuju
ke Penginapan Pondok Melati Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali, begitu juga dengan Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru pergi dari
Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW yang sama-sama menuju ke
Penginapan Pondok Melati.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2
sampai di Penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali, selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 melakukan cek in di kamar yang letaknya berada di deretan
paling depan (kamar penginapan tidak dilengkapi dengan nomor)
yang pada saat itu Penginapan Pondok Melati di jaga oleh Sdri. Ni
Putu Artasik (Saksi-3) sekaligus sebagai pemilik penginapan. Setelah
Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berada di dalam kamar
penginapan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan
persetubuhan untuk yang pertama kalinya. Persetubuhan tersebut
dilakukan dengan cara-cara diawali dengan Saki-2 duduk di tempat
tidur di sebelah Terdakwa yang pada saat itu mengenakan baju olah
raga warna abu-abu bertuliskan adidas, celana pendek warna merah,
celana dalam warna hitam dan alas kaki/sandal warna coklat,
selanjutnya terdakwa mencium kening dan bibir Saksi-2 sambil
Terdakwa merebahkan Saksi-2 kemudian terdakwa melepas baju
Saksi-2, hingga Saksi-2 telanjang bulat dan pada saat yang
bersamaan Saksi-2 melepas baju terdakwa, lalu terdakwa melepas
sendri celana yang Terdakwa gunakan. Setelah Terdakwa dan Saksi2 sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa
menghisap payudara Saksi-2 sambil Terdakwa memasukan jari
telunjuknya ke vagina Saksi-2 dan menggerakannya dengan gerakan
keuar masuk, sedangkan tangan Saksi-2 meremas-remas penis
Terdakwa lalu Saksi-2 mencium dan menghisap penis Terdakwa,
setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membungkus
seluruh penisnya dengan menggunakan tissue super magig man,
yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi-2 atas permintan Terdakwa.
Setelah mebungkus penisnya kurang lebih selama 10 menit lalu
tissue tersebut Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa memasukkan
penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa
menggerakkan pinggulnya dengan cara naik turun dan Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa
dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan. Setelah selesai
melakukan hubungan badan, kemudian sekira pukul 14.30
WitaTerdakwa dan Saksi-2 langsung cek out/keluar dari Penginapan
Pondok Melati dan kembali pulang dengan mengendarai kendaraan
masing-masing.
6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan untuk yang
pertamakalinya tersebut, kemudian pada kesempatan berikutnya
tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi
lagi melakukan persetubuhan hingga beberapa kali di dua tempat
yaitu di Penginapan Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih
Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali dan di Penginapan Puri
Rena yang juga beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali dengan cara yang sama seperti pada saat
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terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 untuk yang
pertama kalinya, yaitu:
a. Pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
b. Pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Pengnapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
c. Pada tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan Pondok
Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling depan yang tidak
ada nomornya).
d. Pada tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai
dengan pukul 11.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
e. Pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai
dengan pukul 20.00 Wita di dalam kamar Penginapan Puri Rena
yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali.
f. Pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 20.30 Wita di alam kamar Penginapan Puri Rena
yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali.
7. Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi2, dilakukan atas suka sama suka dan baik Terdakwa maupun Saksi2 selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 mulai curiga dengan perubahan sikap
Saksi-2 yang setiap kali Saksi-1 ingin melihat Handphone milik Saksi2, Saksi-2 tidak mengijinkannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal
26 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Asrama Secata
Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali saat Saksi-2 sedang
tidur, Saksi-1 kemudian mengambil Handphone milik Saksi-2 yang
seang di chas di lemari paling bawah, kemudian Saksi-1 membuka
Handphone tersebut dan menemuka rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 yang pada intinya rekaman tersebut
membicarakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 akan mengulangi suatu
perbuatan perbuatan hubungan badan di tempat yang sama sesuai
dengan Berita Acara Pemindahan Rekaman HP menjadi Transkip
Pembicaraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam
IX/Udayana Denpasar Lettu Cpm David Christanto, S.H. NRP
11080088041280 tertanggal 16 Juni 2017.
9. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira
pukul 06.30 Wita bertempat di Asrama Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati Singaraja, Bali saat Saksi-2 pulang mengantar anak-anak
sekolah, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang
rekaman pembicaraan
yang ada di Handphone milik Saksi-2
tersebut, awalnya Saksi-2 tidak mau mengakuinya, hingga kemudian
setalah ditanya lebih dalam lagi oleh Saksi-1 akhirnya Saksi-2
6

7
mengakui kalau Saksi-2 dan Terdakwa telah beberapa kali bertemu
dan melakukan persetubuhan di penginapan tanpa sepengetahuan
Saksi-1.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan
dengan Saksi-2 dan telah berulang kali melakukan persetubuhan
maka Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa sangat
keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang
berlaku, sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-2 kepada
Dandenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 29 Mei 2017.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Lima belas bulan
Maret tahun dua ribu tujuh belas, pada tanggal Tujuh bulan April
tahun dua ribu tujuh belas, pada tanggal Delapan bulan April tahun
dua ribu tujuh belas, pada tanggal Lima belas bulan April dua ribu
tujuh belas, pada tanggal Empat belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh
belas, pada tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas,
dan pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas
atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di dalam
kamar Penginapan Pondok Melati di desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali dan di dalam kamar Penginapan
Puri Rena di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng,
Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan
tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013 melalui tes Secata di Korem 161/Wira Sakti, setelah lulus tes
kemudian Terdakwa mengikuti Pedidikan Secata Gel IITA. 2013 di
Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja dan pada tahun 2014
Terdakwa mengikuti Pendidikan Jur Taif di Dodiklatpur Pulaki Rindam
IX/Udayana, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada,
selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Batalyon Raider 900/SBW,
kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan
Raider di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Bandung Jawa Barat,
selanjutnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan
Yonif Raider 900/SBW dan ditugaskan di Kompi Bant Yonif Raider
900/SBW, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali,
hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi
Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant di Yonif Raider 900/SBW dengan
Pangkat Prada NRP 31140296000393.
2. Bahwa Terdakwa bersetatus bujangan dengan Sdri. Dwi Santi
(Saki-2) sejak tahun 2013 saat Terdakwa sedang mengikuti
Pendidikan Pertama Tamtama (Diktama) TNI AD di Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali dan Saksi-2 ikut serta dalam
mengadakan kantin untuk siswa dari perkumpulan ibu-ibu Persit di
Secata A Rindam IX/Udayana, Kubujati, Singaraja. Saksi-2 adalah
istri sah dari Sertu Suwari (Saki-1) BA Kelas I Ton II Kisis II Rindam
IX/Udayana pelatih Terdakwa, Saki-1 dan Saksi-2 menikah pada
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tanggalo 11 Juni 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Seri AI No.
157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Suwari dan Dwi
Santi. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
dan sampai sekarang Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sebagai
pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke Secata
Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali untuk mengunjungi
keluarga Terdakwa yang sedang mengikuti Pendidikan Pertama
Tamtama (Diktama). TNI AD Gel II TA. 2016. Terdakwa bertemu
dengan Saksi-2 yang pada saat itu sedang melayani pembeli di
kantin Secata Rindam IX/Udayana, selesai jam kunjungan Terdakwa
kembali ke Kompi Banyuan Yonif Raider 900/SBW. Selanjutnya
setelah beberapa hari berlalu kemudian Terdakwa menambahkan
meminta pertemanan dengan Saksi-2 melalui Facebook dan Saksi-2
menerima permintaan pertemanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa
meberikan nomor Handphone dan nomor WhatsApp milik Terdakwa
kepada Saksi-2. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering
berkomunikasi baik melalui Facebook, WhatsApp maupun video call
yang dalam komunikasi tersebut Terdakwa sering menggoda dan
merayu Saksi-2 serta menyatakan rasa suka dan cintanya kepada
Saksi-2, oleh karena bujuk rayu Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2
menerima cinta Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira siang hari Terdakwa
menghubungi Sakksi-2 melalui chat aplikasi WhatsApp. Terdakwa
mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Penginapan Pondok Melati di
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali, kemudian
tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2, Saksi-2
dengan mengendarai mobil jenis Avanza warna hitam pergi dari
asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali menuju
ke Penginapan Pondok Melati Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali, begitu juga dengan Terdakwa dengan
mengendarai sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru pergi dari
Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW yang sama-sama menuju ke
Penginapan Pondok Melati.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2
sampai di penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali,selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 melakukan cek in di kamar yang letaknya berada di deretan paling
depan (kamar penginapan tidak dilengkapi nomor) yang pada saat itu
Penginapan Pondok Melati dijaga oleh Sdri. Ni Putu Artasik (Saksi-3)
sekaligus sebagai pemilik penginapan. Setelah Terdakwa dan Saksi2 sama-sama berada di dalam kamar penginapan, kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk yang pertama
kalinya. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara diawali
dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur di sebelah Terdakwa yang
pada saat itu mengenakan baju olah raga warna abu-abu bertuliskan
adidas, celana pendek warna merah, celana dalam warna hitam dan
alas kaki/sendal warna coklat, selanjutnya Terdakwa mencium dan
bibir Saksi-2 sambil Terdakwa merebahkan Saksi-2 kemudian
terdakwa melepas baju Saksi-2, hingga Saksi-2 telanjang bulat dan
pada saat yang bersamaan Saksi-2 melepas baju terdakwa, lalu
terdakwa melepas sendri celana yang Terdakwa gunakan. Setelah
Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dalam keadaan telanjang,
kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 sambil Terdakwa
memasukan jari telunjuknya ke vagina Saksi-2 dan menggerakannya
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dengan gerakan keuar masuk, sedangkan tangan Saksi-2 meremasremas penis Terdakwa lalu Saksi-2 mencium dan menghisap penis
Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa
membungkus seluruh penisnya dengan menggunakan tissue super
magig man, yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi-2 atas
permintan Terdakwa. Setelah mebungkus penisnya kurang lebih
selama 10 menit lalu tissue tersebut Terdakwa buang selanjutnya
Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2,
kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara naik
turun dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina
Saksi-2 hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan
kepuasan. Setelah selesai melakukan hubungan badan, kemudian
sekira pukul 14.30 WitaTerdakwa dan Saksi-2 langsung cek
out/keluar dari Penginapan Pondok Melati dan kembali pulang
dengan mengendarai kendaraan masing-masing.
6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan untuk yang
pertamakalinya tersebut, kemudian pada kesempatan berikutnya
tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi
lagi melakukan persetubuhan hingga beberapa kali di dua tempat
yaitu di Penginapan Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih
Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali dan di Penginapan Puri
Rena yang juga beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali dengan cara yang sama seperti pada saat
terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 untuk yang
pertama kalinya, yaitu:
a. Pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
b. Pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Pengnapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
c. Pada tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan Pondok
Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling depan yang tidak
ada nomornya).
d. Pada tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai
dengan pukul 11.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati yang beralamat di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali (di kamar deretan paling
depan yang tidak ada nomornya).
e. Pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai
dengan pukul 20.00 Wita di dalam kamar Penginapan Puri Rena
yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali.
f. Pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 20.30 Wita di alam kamar Penginapan Puri Rena
yang beralamat di Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali.
7. Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi2, dilakukan atas suka sama suka dan baik Terdakwa maupun Saksi2 selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.
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8. Bahwa kemudian Saksi-1 mulai curiga dengan perubahan sikap
Saksi-2 yang setiap kali Saksi-1 ingin melihat Handphone milik Saksi2, Saksi-2 tidak mengijinkannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal
26 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Asrama Secata
Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, Bali saat Saksi-2 sedang
tidur, Saksi-1 kemudian mengambil Handphone milik Saksi-2 yang
seang di chas di lemari paling bawah, kemudian Saksi-1 membuka
Handphone tersebut dan menemuka rekaman pembicaraan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 yang pada intinya rekaman tersebut
membicarakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 akan mengulangi suatu
perbuatan perbuatan hubungan badan di tempat yang sama sesuai
dengan Berita Acara Pemindahan Rekaman HP menjadi Transkip
Pembicaraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam
IX/Udayana Denpasar Lettu Cpm David Christanto, S.H. NRP
11080088041280 tertanggal 16 Juni 2017.
9. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira
pukul 06.30 Wita bertempat di Asrama Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati Singaraja, Bali saat Saksi-2 pulang mengantar anak-anak
sekolah, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang
rekaman pembicaraan
yang ada di Handphone milik Saksi-2
tersebut, awalnya Saksi-2 tidak mau mengakuinya, hingga kemudian
setalah ditanya lebih dalam lagi oleh Saksi-1 akhirnya Saksi-2
mengakui kalau Saksi-2 dan Terdakwa telah beberapa kali bertemu
dan melakukan persetubuhan di penginapan tanpa sepengetahuan
Saksi-1.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan
dengan Saksi-2 dan telah berulang kali melakukan persetubuhan
maka Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa sangat
keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang
berlaku, sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-2 kepada
Dandenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 29 Mei 2017.
11. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 menyadari meskipun tidak ada
orang lain yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Saksi-2, namun keberadaan Terdakwa dalam satu kamar penginapan
berduaan bersama perempuan lain yang bukan istrinya adalah
perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena
bertentangan dengan adat istiadat ketimuran yang masih menjunjung
tinggi norma-norma kesusilaan dan meskipun persetubuhan tersebut
dilakukan di kamar penginapan maupun hotel bukan berarti
perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada orang lain yang tahu
dan melihatnya karena kamar penginapan maupun hotel bukan
kamar yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat
menyewa dan menggunakan kamar penginapan maupun hotel
tersebut. Demikian juga Perbuatan Terdakwa yang telah sengaja
berduaan dengan perempuan lain bukan istrinya sudah barang tentu
untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu
persetubuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa
dengan Saksi-2.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.
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Atau
Kedua

: Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang

: Bahwa terhadap surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa
menghendaki agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan
Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 KUHP.
Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang
didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak,
yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari
suami/isteri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP
ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang

: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, pengaduan hanya
boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak
mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di
Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di
luar Indonesia.

Menimbang

: Bahwa Sertu Suwari selaku suami Saksi Dwi Santi mengetahui
isterinya telah berzina dengan Terdakwa Prada Yoseph Isak
Manolahavthius adalah pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2017 sekira
pukul 22.30 Wita, ketika Sertu Suwari secara diam-diam membuka
rekaman yang ada di HP isterinya (Saksi Dwi Santi) yang saat itu
sedang tidur, yang ternyata dalam rekaman tersebut ada
pembicaraan antara Sdri. Dwi Santi dengan Terdakwa yang
mengarah ke perbuatan zina. Setelah rekaman tersebut ditanyakan
kepada Sdri. Dwi Santi, Sdri. Dwi Santi mengakui bahwa Sdri. Dwi
Santi telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan
Terdakwa. Mendengar pengakuan Sdri. Dwi Santi tersebut, besok
paginya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita,
Sertu Suwari melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi
tersebut kepada Paurpam Secata Rindam IX/Udayana, dan
selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Sertu Suwari selaku
suami Sdri. Dwi Santi mengadukan secara tertulis perbuatan
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi tersebut kepada Dansubdenpom IX/3-1
Singaraja untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya
dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina
yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji
perkawinan. Sedang teman berzina si isteri/suami yang telah
mengingkari janji perkawinan tersebut bertindak sebagai pelaku
peserta zina.

Menimbang

: Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan mulai
dilaksanakan tanggal 19 September 2017, Sertu Suwari selaku
pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan menyatakan tetap pada
pengaduannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum
yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian pengaduan sebagai
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syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam
tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74
KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini
suami yang tercemar (Sertu Suwari) terhadap Isterinya. Sedangkan
Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku Peserta.
Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I

: Nama lengkap: SUWARI; Pangkat/NRP: Sertu/31970712970376;
Jabatan: Ba Kelas I Ton II Kisis II; Kesatuan: Secata A Rindam
IX/Udayana Tempat, tanggaI lahir: Tulungagung, Jawa Timur, 08
Maret 1976; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Secata A Rindam
IX/Udayana, Kel. Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengikuti
Pendidikan Secata Tahun 2013 di Secata A Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja, dalam hubungan Terdakwa sebagai siswa
Secata, dan Saksi sebagai Pelatih, dan Saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2001 Saksi menikah secara agama Islam
dengan Sdri. Dwi Santi bertempat di rumah orangtua Sdri. Dwi Santi
di Lumajang, Jawa Timur. Pernikahan Saksi dengan Sdri. Dwi Santi
tersebut kemudian dicatatkan di KUA Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang
tanggal 11 Juni 2003. Setelah menikah Saksi dan Sdri. Dwi Santi
tinggal di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja.
Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang
anak, yaitu: anak pertama perempuan bernama Rike Sheren Mei
Yudha Pertiwi, umur 16 tahun; dan anak kedua laki-laki atas nama
Putra Dimas Alkar Hardi Digantara, umur 11 tahun. Selama ini,
sebelum terjadinya perkara ini, kehidupan rumah-tangga Saksi
dengan Sdri. Dwi Santi berjalan harmonis.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi
dengan pasti tahun 2017, Saksi mulai curiga dengan perubahan
sikap/tingkah laku Sdri. Dwi Santi yang setiap kali Saksi ingin melihat
handphone milik Sdri. Dwi Santi selalu tidak diijinkan, sehingga Saksi
bertambah penasaran untuk berusaha melihat isi HP Sdri. Dwi Santi.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira
pukul 22.30 Wita, ketika Sdri. Dwi Santi dan anak-anak Saksi sedang
tidur di Kamar rumah Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja, Saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk
mengecek HP Sdri. Dwi Santi, dengan cara Saksi mengambil HP
Sdri. Dwi Santi yang saat itu sedang di cas di lemari paling bawah,
lalu Saksi membuka HP tersebut dan mendengarkan rekaman
pembicaraan di HP tersebut antara Sdri. Dwi Santi dengan laki-laki
lain yang bernama Yoseph Isak (Terdakwa), yang intinya rekaman
tersebut membicarakan bahwa Sdri. Dwi Santi dan Terdakwa
tersebut akan mengulangi lagi persetubuhan di tempat yang sama.
5. Bahwa sebelumnya Saksi sudah memasang aplikasi perekam
otomatis pada HP Sdri. Dwi Santi tanpa sepengetahuan Sdri. Dwi
Santi. Pemasangan aplikasi perekam otomatis pada HP Sdri. Dwi
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Santi tersebut sebenarnya hanya iseng saja, namun ketika Saksi
mencoba membuka isi aplikasi perekam otomatis tersebut, ternyata
Saksi melihat ada rekaman pembicaraan antara Sdri. Dwi Santi
dengan seseorang yang tertulis dalam rekaman tersebut bernama
Yoseph Isak. Dalam HP Sdri. Dwi Santi tersebut terdapat banyak
rekaman pembicaraan antara Sdri. Dwi Santi dengan laki-laki lain,
ada yang menggunakan nama samaran dan ada pula yang
menggunakan nama asli, namun suaranya mirip dengan suara
Yoseph Isak.
6. Bahwa setelah mendengar suara rekaman pembicaraan Sdri.
Dwi Santi dengan Terdakwa tersebut, Saksi tidak langsung
menanyakan kepada Sdri. Dwi Santi yang sedang tidur bersama
dengan anak Saksi, karena khawatir akan ribut dan mengganggu
anak-anak Saksi, sehingga Saksi menunggu setelah Sdri. Dwi Santi
bangun untuk mempersiapkan makan saur Puasa Ramadhan 2017.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.30
Wita, setelah Saksi selesai melaksanakan makan saur Puasa
Ramadhan 2017, Saksi lalu menanyakan kepada Sdri. Dwi Santi
tentang rekaman pembicaraan Sdri. Dwi Santi dengan Terdakwa
yang Saksi temukan di dalam HP Sdri. Dwi Santi. Atas pertanyaan
Saksi tersebut, Sdri. Dwi Santi menyangkal dan tidak mau mengakui.
Pada waktu itu Saksi ingin menginterogasi lebih dalam dan agak
menekan Sdri. Dwi Santi. Namun oleh karena anak-anak Saksi
belum berangkat ke sekolah, dan Saksi tidak ingin pertengkaran
antara Saksi dengan Sdri. Dwi Santi dilihat oleh anak-anak Saksi,
Saksi menahan terlebih dahulu pertanyaan Saksi sampai dengan
anak-anak Saksi berangkat ke sekolah.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 06.30
Wita, setelah Sdri. Dwi Santi pulang dari mengantar anak- anak Saksi
ke sekolah, Sdri. Dwi Santi langsung masuk ke kamar dan langsung
tidur seperti menghindar dari Saksi. Melihat hal demikian Saksi
langsung menghampiri Sdri. Dwi Santi ke dalam kamar, lalu Saksi
langsung menjambak rambut Sdri. Dwi Santi dan menyeret Sdri. Dwi
Santi keluar kamar, dan meminta Sdri. Dwi Santi berterus terang
mengenai perbuatan yang telah Sdri. Dwi Santi lakukan dengan
Terdakwa. Setelah Terdakwa bersikap agak keras, Sdri. Dwi Santi
pun mengakui bahwa Sdri. Dwi Santi telah beberapa kali bertemu
dengan Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 2
(dua) kali bertempat di Penginapan yang terletak di belakang Markas
Kibant Yonif Raider 900/SBW Air Sanih, Singaraja.
9. Bahwa setelah mendengar pengakuan Sdri Dwi Santi tersebut,
selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi melaporkan permasalahan
perselingkuan Sdri. Dwi Santi dengan Terdakwa tersebut kepada
Kaurpam Secata Rindam IX/Udayana, hingga kemudian pada hari
Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita Saksi membuat
Surat Pengaduan ke Dan Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk
menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku.
10. Bahwa sebelumnya isteri Saksi tidak pernah selingkuh, isteri
Saksi hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, yang kadang-kadang
jika ada siswa yang melaksanakan pendidikan di Secata Rindam
IX/Udayana Sdri. Dwi Santi dan Ibu-Ibu Persit yang lain diperintahkan
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membuka kantin untuk siswa maupun keluarganya yang datang
menengok siswa.
11. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah berselingkuh dan setia pada
isteri dan anak-anak, sehingga dengan adanya perbuatan Sdri. Dwi
Santi yang telah berselingkuh dengan Terdakwa tersebut, Saksi
merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh Sdri. Dwi Santi. Selain
itu Saksi juga merasa malu kepada satuan, tetangga, dan
masyarakat di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Saksi berharap
agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan
dipecat dari satuan.
Atas keterangan Saksi-I
membenarkan seluruhnya.
Saksi – II

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama Iengkap: DWI SANTI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat,
tanggal lahir: Lumajang, Jawa Timur, 07 September 1981; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Asrama Secata A Rindam IX/Udayana, Kel.
Bayuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Suwari sejak tahun 1999 di
Denpasar, dan kemudian Saksi menikah dengan Sertu Suwari pada
tahun 2001. Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun
2014 di Secata A Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja, kenal biasa
hanya melihat wajah Terdakwa selaku siswa Secata yang pernah ke
kantin Saksi di Secata A Rindam IX/Udy, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2001 Saksi menikah secara agama Islam
dengan Pratu (sekarang Sertu) Suwari bertempat di rumah orangtua
Saksi di Lumajang, Jawa Timur. Pernikahan Saksi dengan Pratu
Suwari tersebut kemudian dicatatkan di KUA Kec. Pronojiwo, Kab.
Lumajang tanggal 11 Juni 2003. Setelah menikah Saksi dan Pratu
Suwari tinggal di Asrama Secata A Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2
(dua) orang anak, yaitu: anak pertama perempuan bernama Rike
Sheren Mei Yudha Pertiwi, umur 16 tahun; dan anak kedua laki-laki
atas nama Putra Dimas Alkar Hardi Digantara, umur 11 tahun.
Sebelum terjadinya perkara ini, kehidupan rumah-tangga Saksi
dengan Pratu Suwari berjalan harmonis.
3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata
di Secata A Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, dan pada saat
itu Saksi bersama ibu-ibu Persit Secata membuka kantin untuk Siswa
Secata.
4. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke Kantin
Saksi di Secata A Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, yang
katanya untuk menjenguk keluarga Terdakwa yang saat itu sedang
mengikuti Pendidikan Secata di Secata A Rindam IX/Udayana, dan
pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi yang menjaga Kantin
Persit.
5. Bahwa beberapa kemudian masih dalam bulan Februari 2017
Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi melalui Facebook,
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kemudian Saksi menerima permintaan pertemanan Terdakwa
tersebut melalui Facebook, lalu Terdakwa memberikan nomor HP
serta nomor Whats App (WA) Terdakwa kepada Saksi, dan
selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi, baik melalui
Facebook, WA maupun telepon langsung.
6. Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2017 tersebut
Terdakwa mulai berani merayu Saksi dengan mengatakan bahwa
Terdakwa sudah lama memperhatikan Saksi sejak masih menjadi
siswa Secata, Saksi orangnya baik, pendiam, dan cantik, hingga
kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan cintanya kepada
Saksi melalui Facebook dan WA. Atas rayuan Terdakwa tsb Saksi
sudah mengatakan bahwa Saksi sudah bersuami dan sudah tua,
namun Terdakwa tetap memuji-muji Saksi, sehingga Saksi merasa
tersanjung dan kemudian muncul perasaan suka dan cinta kepada
Terdakwa, karena Terdakwa orangnya masih muda dan tampan.
7. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga menjalin komunikasi
dengan teman sekampung dan seangkatan Terdakwa yang bernama
Prada Pieth Nubruyon Polly melalui HP. Pada waktu itu Prada Pieth
Nubruyon Polly juga mengungkapkan perasaan sukanya pada Saksi,
namun Saksi tidak menanggapi, karena Saksi tidak tertarik pada
Prada Pieth Nubruyon.
8. Bahwa pada sekira akhir bulan Februari atau awal Maret 2017
Saksi janjian bertemu dengan Terdakwa di Desa Pemaron, Kab.
Buleleng, lalu Saksi berangkat dari rumah Saksi di Asrama Secata A
Rindam IX/Udy menggunakan mobil Toyota Avanza milik suami Saksi
(Sertu Suwari) menuju Desa Pemaron. Setelah sampai di tempat
yang dituju pada sekira pukul 09.30 Wita, Saksi melihat Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor berhenti menunggu Saksi di
pinggir Jalan Desa Pemaron, lalu Saksi berhenti tidak jauh dari
tempat Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Desa Pemaron, kemudian
Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza yang dikemudikan
Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol di dalam mobil
sambil Terdakwa sekali-sekali mencium bibir Saksi dan meraba-raba
tubuh Saksi. Setelah mengobrol sambil berciuman selama sekira
dua jam di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan Desa Pemaron
tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 11.30 Wita Saksi dan
Terdakwa pulang ke tempat masing-masing menggunakan
kendaraan masing-masing.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa dan
Saksi sepakat untuk bertemu di Penginapan Pondok Melati yang
beralamat di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng,
Bali, kemudian sekira pukul 13.30 Wita dengan menggunakan
kendaraan masing-masing Terdakwa dan Saksi berangkat menuju ke
Penginapan Pondok Melati, setelah sampai di Penginapan
selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan cek in, setelah cek in
kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar penginapan
(tanpa nomor) yang posisi kamar tersebut berada di bagian depan.
Setelah berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mencium
kening dan bibir Saksi sambil Terdakwa membuka pakaian Saksi
sehingga Saksi telanjang. Setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama
telanjang, Terdakwa lalu menghisap payudara Saksi sambil
Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Saksi dan
memainkannya dengan gerakan keluar masuk, sedangkan tangan
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Saksi meremas-remas penis Terdakwa, lalu Saksi mencium dan
menghisap penis Terdakwa.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama terangsang,
kemudian Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina
Saksi dan menggerakkannya dengan cara mendorong naik turun
hingga Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan puncak
kenikmatan. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama
kalinya dengan Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 14.30 Wita
Saksi dan Terdakwa langsung cek out (keluar) dari Penginapan
Pondok Melati dan selanjutnya pulang kembali ke tempat tinggal
masing-masing dengan mengendarai kendaraan masing-masing.
11. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Saksi dan Terdakwa menjadi sering melakukan
persetubuhan, hingga seluruhnya sebanyak sekira 9 (sembilan) kali
yang semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan caracara yang serupa dengan persetubuhan yang pertama, namun
dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu sebagai berikut :
a. Pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar paling depan / kamar yang sama dengan kamar
yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan yang pertama);
b. Pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Pengnapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
c. Pada tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
d. Pada tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai
dengan pukul 11.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama). Pada saat itu Saksi dan Terdakwa
melakukan persetubuhan sebanyak dua kali;
e. Pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai
dengan pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
f. Pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
12. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan layaknya suami istri, Terdakwa pernah menggunakan
Tissue Super Magig Man yang dibeli oleh Saksi atas permintaan
Terdakwa. Tissue tersebut Saksi beli di salah satu Apotek yang
berada di Desa Kubutambahan, Kab. Buleleng, yang kemudian
Terdakwa gunakan dengan cara yaitu sebelum Terdakwa dan Saksi
melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu membungkus
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seluruh penisnya dengan tissue super magig man selama kurang
lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian tissue tersebut Terdakwa buang,
lalu Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan.
13. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi bersama Sertu
Suwari berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan apapun.
Saksi berpaling pada Terdakwa karena Terdakwa selalu merayu dan
mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi,
sehingga Saksi menerima dan membalas cinta Terdakwa dengan
menerima Terdakwa dalam kehidupan Saksi.
14. Bahwa selain Terdakwa, teman satu angkatan Terdakwa yang
bernama Prada Pieth Nubruyon Polly juga pernah menyampaikan
cintanya kepada Saksi melalui HP.
Pada waktu itu sekira
pertengahan bulan April 2017 Saksi mulai kenal dekat dengan Prada
Pieth melalui aplikasi instagram, dan sekira 2 (dua) minggu kemudian
aplikasi instagram tersebut diblokir oleh Prada Pieth Nubruyon Polly,
lalu Prada Pieth memberikan nomor Whats App nya kepada Saksi,
sehingga sejak itu komunikasi antara Saksi dengan Prada Pieth
Nubruyon Polly terjalin melalui aplikasi WhatsApp.
15. Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Prada Pieth Nubruyon Polly
melalui telepon aplikasi WhatsApp, dalam pembicaraan antara Saksi
dengan Prada Pieth Nubruyon Polly tersebut, Saksi pernah menyuruh
Prada Pieth Nubruyon Polly untuk datang ke rumah Saksi, dengan
mengatakan: “Ayo kamu kesini, ke rumah”, kemudian dijawab oleh
Prada Pieth Nubruyon Polly: “Nggak berani”, lalu dijawab oleh Saksi:
“Nggak berani kamu, pengecut memang kamu”. Selain percakapan
tersebut, Saksi juga pernah berbicara mengenai perasaan Prada
Pieth Nubruyon Polly terhadap Saksi melalui telepon, dimana saat itu
Saksi bertanya kepada Prada Pieth Nubruyon Polly: “Kamu cinta ama
Saya apa cuma nafsu?”, dijawab oleh Prada Pieth Nubruyon Polly:
”Dua-duanya, ya cinta, ya nafsu”. Namun semua percakapan Saksi
dan Prada Pieth Nubruyon Polly tersebut hanya bercanda saja dan
tidak berlanjut ke hubungan yang lebih dekat. Hubungan Saksi
dengan Prada Pieth Nubruyon Polly hanya sebatas hubungan
pertemanan biasa, dan antara Saksi dengan Prada Pieth Nubruyon
Polly tidak pernah bertemu langsung serta tidak pernah melakukan
hubungan badan.
16. Bahwa setelah suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan
Terdakwa, suami Saksi lalu memulangkan Saksi ke rumah orangtua
Saksi hingga sekarang Saksi dan suami Saksi telah berpisah rumah
dan sekarang suami Saksi sedang mengurus perceraiannya dengan
Saksi.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di
persidangan karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan
Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang
telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai
agamanya, yaitu sebagai berikut :
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Saksi – III

: Nama Iengkap: NI PUTU ARTASIK; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir: Kediri, Jawa Timur, 15 April 1959; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu;
Tempat tinggal: Br. Dinas Sanih, Desa Bukti, Kec. Kubutambahan,
Kab. Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak kenal
dengan Sdri. Dwi Santi, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Dwi Santi.
2. Bahwa Saksi memiliki sebuah penginapan yang bernama
Penginapan Pondok Melati yang terletak di Desa Air Sanih Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng. Selaku pemilik penginapan, Saksi
juga bertempat tinggal langsung di penginapan tersebut, dan Saksi
sendiri yang menjaga penginapan dari pagi hari sekira pukul 07.00
Wita sampai dengan malam hari pukul 21.00 Wita. Sedangkan untuk
malam hari yang menjaga adalah karyawan Saksi atas nama Sdr.
Made Sukra yang menjaga penginapan mulai dari pukul 21.00 Wita
sampai dengan pukul 07.00 Wita pagi. Namun penginapan Pondok
Melati milik Saksi tersebut tidak memiliki buku daftar tamu
pengunjung, sehingga Saksi tidak mempunyai data siapa saja yang
sudah berkunjung ke penginapan Saksi.
3. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa
datang ke Penginapan Pondok Melati milik Saksi yang terletak di
Desa Air Sanih Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada waktu itu
Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX
warna biru. Beberapa menit kemudian juga datang ke penginapan
tersebut seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri.
Dwi Santi dengan mengendarai mobil jenis Avanza warna hitam, dan
selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi melakukan cek in di kamar
yang berada di deretan paling depan. Beberapa saat kemudian
sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi cek out
(keluar) dari Penginapan Pondok Melati.
4. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi sudah sekira
empat kali datang ke Penginapan Pondok Melati yang terletak di
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Akan tetapi
hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi dengan pasti.
Namun yang pasti Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi datang pada tahun
2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita, dan
setiap datang Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi tidak sampai bermalam.
5. Bahwa selain Penginapan Pondok Melati milik Saksi, di Desa Air
Sanih juga ada penginapan lain yang letaknya tidak jauh dari
Penginapan Pondok Melati milik Saksi, yaitu antara lain Penginapan
Pepaya, Penginapan Tara, dan ada satu penginapan lagi yang tidak
ada namanya.
Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV

: Nama lengkap: NI WAYAN SUTAMI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggaI lahir: Gianyar, 16 Januari 1973; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat
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tinggal: Br. Dinas Sanih, Desa Bukti, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Dwi Santi.
2. Bahwa Saksi dan suami Saksi atas nama Sdr. Gede memiliki
sebuah penginapan yang bernama Penginapan Puri Rena yang
terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.
3. Bahwa Saksi selaku pemilik penginapan bertempat tinggal
langsung di penginapan tersebut, dan Saksi sendiri yang menjaga
penginapan dari pagi hari mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan
malam hari pukul 21.00 Wita, sedangkan untuk jaga malam
diteruskan oleh karyawan penginapan Puri Rena.
4. Bahwa Penginapan Puri Rena milik Saksi tidak memiliki buku
daftar tamu yang berkunjung ke penginapan milik Saksi, sehingga
Saksi tidak ingat secara pasti siapa saja yang pernah berkunjung ke
penginapan milik Saksi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa
yang saat itu mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru
datang ke penginapan Puri Rena milik Saksi. Beberapa menit
kemudian datang lagi seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui
bernama Sdri. Dwi Santi yang saat itu mengendarai mobil Avanza
warna hitam. Setelah Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi sama-sama
berada di penginapan, kemudian Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi
melakukan cek in di kamar nomor 1 yang ada di bagian depan
penginapan. Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.00 Wita,
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi cek out (keluar) dari Penginapan Puri
Rena milik Saksi.
6. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul
17.00 Wita, Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi datang lagi ke penginapan
Puri Rena milik Saksi, dan kemudian mereka cek in untuk kedua
kalinya di Penginapan Puri Rena milik Saksi.
Namun kapan
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi cek out (keluar) dari penginapan Puri
Rena, Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa selain Penginapan Puri Rena milik Saksi, terdapat 16
penginapan lainnya yang letaknya tidak jauh dari Penginapan Puri
Rena, yaitu antara lain: Penginapan Pepaya, Penginapan Tara,
Penginapan Puri Sani, Penginapan Cilik Beec Garden, Penginapan
Tara Beec, Penginapan Puri Sanih, penginapan SS Bungalo Inn,
Penginapan Damai, Penginapan Melati Hotel, Penginapan Pondok
Indah, Pengiinapan Bugenvil Villa, Penginapan Krisna, Penginapan
Mimpi, Penginapan Simpatik, Penginapan Sehati, dan Penginapan
Pondok Cinta.
Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
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1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013 melalui Dik Secata Gel.II Tahun 2013 di Secata Rindam
IX/Udayana, Kubujati, Singaraja, dilanjutkan Dikjur Taif di Dodiklatpur
Pulaki Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2014. Setelah lulus
dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP.31140296000393,
Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW. Pada bulan Februari
sampai dengan Juni 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Raider di
Pusdiklat Pasus Kopasus Batujajar, Jawa Barat. Setelah selesai Dik
Raider Terdakwa kembali berdinas di Yonif Raider 900/SBW
ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW, Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan
pangkat Prada berdinas di Kibant Yonif Raider 900/SBW sebagai
Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant di Yonif Raider 900/SBW
hingga sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suwari sejak Terdakwa
mengikuti Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AD Tahun
2013 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja. Pada waktu
itu Sertu Suwari sebagai Pelatih Ton 1 Kompi 2 Secata Rindam
IX/Udy, sedangkan Terdakwa sebagai salah seorang siswa Secata
Rindam IX/Udayana Tahun 2013.
3. Bahwa pada tahun 2013 ketika Terdakwa masih mengikuti
Dikmata PK TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja, setelah kegiatan berjalan sekira 3 (tiga) bulan,
pihak Sekolah Secata Rindam IX/Udayana mengadakan kegiatan
kantin malam yang dilaksanakan oleh Ibu-ibu Persit pada setiap satu
minggu sekali. Sejak saat itu Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Dwi
Santi selaku istri Sertu Suwari yang saat itu sebagai salah satu Ibu
Persit yang ikut menjaga kantin malam. Pada waktu sebagai siswa
Dikmata, Terdakwa sudah merasa tertarik pada kecantikan Sdri. Dwi
Santi. Namun selama melaksanakan pendidikan Dikmata hingga
Terdakwa lulus dan ditugaskan di Yonif Raider 900/SBW, Terdakwa
tidak pernah dan tidak berani menyatakan ketertarikan Terdakwa
pada Sdri. Dwi Santi, dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dwi
Santi hanya sebatas hubungan siswa atau mantan siswa dengan IbuIbu Persit yang menyelenggarakan kantin malam bagi siswa Dikmata
saja, dan Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri.
Dwi Santi.
4. Bahwa pada bulan Februari 2017, ketika Terdakwa datang lagi ke
Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, untuk mengunjungi
saudara sekampung Terdakwa yang sedang melaksanakan Dikmata
PK TNI AD Gel II TA.2016 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujaati,
Singaraja, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Dwi Santi yang saat
itu sedang melayani pembeli di Kantin Secata Rindam IX/Udayana.
Namun oleh karena saat itu pengunjungnya sedang ramai, Terdakwa
tidak sempat berbicara dengan Sdri. Dwi Santi.
Setelah jam
kunjungan selesai, Terdakwa pulang kembali ke satuan Terdakwa di
Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW yang tidak jauh dari Secata
Rindam IX/Udayana.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menambahkan akun
Facebook milik Sdri. Dwi Santi pada akun Facebook milik Terdakwa,
dan saat itu Sdri. Dwi Santi menerima permintaan pertemanan dari
Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Dwi Santi
dengan menggunakan aplikasi Messenger, lalu Terdakwa
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mengatakan kepada Sdri. Dwi Santi: “Selamat siang buk, ini Saya
dengan Om Yoseph, Saya mau minta tolong kalau nanti ada
kunjungan orang tua, tolong diinfokan ke Saya, agar Saya bisa
mejenguk Saudara Saya”, yang dijawab Sdri. Dwi Santi: “Oh....iya
Om, nanti bila ada jadwal kunjungan kembali Saya beritahukan”.
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, ketika Terdakwa dan Sdri.
Dwi Santi sedang chat di Messanger, Sdri. Dwi Santi mengatakan:
“Masa sih ini om Yoseph.., Saya takut ini orang iseng mau ngerjain
Saya”, yang dijawab Terdakwa: “Benar Bu, ini saya”. Kemudian
untuk meyakinkan Sdri. Dwi Santi, Terdakwa lalu menelepon Sdri.
Dwi Santi dengan video call, sehingga Sdri. Dwi Santi menjawab:
“Ohh..Ya”.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi menjadi sering
berkomunikasi melalui aplikasi messanger, telpon seluler, video call,
maupun melalui Whats App tanpa sepengetahuan suami Sdri. Dwi
Santi. Oleh karena seringnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri.
Dwi Santi, maka hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Santi menjadi
semakin dekat.
8. Bahwa oleh karena sudah cukup lama Terdakwa merasa tertarik
pada Sdri. Dwi Santi, maka pada akhir bulan Februari 2017 Terdakwa
memberanikan diri untuk menyampaikan perasaan cintanya kepada
Sdri. Dwi Santi melalui chat aplikasi Whats App dengan mengatakan:
“Bu.. saya sudah lama memperhatikan ibu, ibu orangnya baik, tidak
sombong, dan saya suka sama ibu”, yang dijawab oleh Sdri. Dwi
Santi: “Kok bisa, saya sudah tua, sudah bersuami, dan status saya
sudah berkeluarga”. Namun Terdakwa mengatakan: “Ya.. Saya
sudah lama tahu ibu, ibu orangnya tidak sombong, cantik.., itulah
yang membuat saya suka dan cinta sama ibu.
Apakah ibu
mempunyai perasaan yang sama, bagaimana bu..?”, yang dijawab
oleh Sdri. Dwi Santi: “Sudah, gak usah bahas itu, kita bahas lain kali
aja”.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa dan
Sdri. Dwi Santi sepakat untuk bertemu di Desa Pemaron, Kab.
Buleleng, Bali. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda
motor Jupiter MX warna biru berangkat dari Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih menuju Desa Pemaron, Buleleng. Sedangkan
Sdri. Dwi Santi dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam juga
berangkat menuju Desa Pemaron, Buleleng.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi bertemu di Desa
Pemaron, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di
pinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang
dikendarai Sdri. Dwi Santi yang juga diparkir di pinggir jalan tidak jauh
dari sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam
mobil Sdri. Dwi Santi, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang
dengan Sdri. Dwi Santi, antara lain Terdakwa mengatakan kepada
Sdri. Dwi Santi: “Bagaimana bu, apakah ibu suka sama saya?” yang
dijawab Sdri. Dwi Santi: “Kalau Saya tidak suka, tidak sayang, dan
tidak cinta kepada kamu, untuk apa selama ini saya mau meladeni
kamu chat dan mau ketemuan sama kamu”. Mendengar jawaban
Sdri. Dwi Santi tersebut Terdakwa merasa puas, dan selanjutnya
Terdakwa kembali pulang ke Asrama Kibant Yonif Raider 900/SBW
Air Sanih, Singaraja, dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX
warna biru, dan Sdri. Dwi Santi juga kembali pulang ke rumahnya.
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11. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Asrama Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih Singaraja, Terdakwa langsung melanjutkan
chatingan dengan Sdri. Dwi Santi melalui aplikasi WhatsApp, hingga
kemudian pada suatu hari Sdri. Dwi Santi mau diajak bertemu
kembali dengan Terdakwa, namun waktu dan tempatnya masih
dipikirkan oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 siang, Terdakwa chatingan
melalui aplikasi Whats App dengan Sdri. Dwi Santi dengan
mengatakan: “Bisa ketemuan nggak hari ini?”, dijawab oleh Sdri. Dwi
Santi: “Bisa, tapi aku nggak bisa lama-lama ya Om”. Kemudian
Terdakwa menjawab: “Kalau begitu kita ketemuan sekarang di
Penginapan Pondok Melati”, yang dijawab Sdri. Dwi Santi: “Ya..”,
sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Jupiter
MX warna biru, berpakaian baju olahraga warna abu-abu bertuliskan
adidas, celana pendek warna merah, celana dalam warna hitam, dan
sendal kulit warna coklat langsung berangkat dari Asrama Kibant
Yonif Raider 900/SBW pergi menuju ke Penginapan Pondok Melati
yang terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng, Bali. Sedangkan Sdri. Dwi Santi dengan menggunakan
mobil jenis Avanza warna hitam berangkat dari Asrama Secata
Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, juga sama-sama menuju ke
Penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng, Bali.
13. Bahwa setelah sampai di Penginapan Pondok Melati di Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng pada sekira pukul 13.30
Wita, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi melakukan cek in di
kamar nomor 1 yang letaknya berada pada deretan depan. Setelah
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi berada di dalam kamar penginapan
dengan kondisi jendela tertutup gorden warna biru, kemudian Sdri.
Dwi Santi duduk di tempat tidur di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa
mencium bibir Sdri. Dwi Santi sambil Terdaka merebahkan tubuh
Sdri. Dwi Santi, kemudian Terdakwa melepas kancing baju Sdri. Dwi
Santi hingga Sdri. Dwi Santi telanjang bulat, sedangkan Sdri. Dwi
Santi juga berusaha melepas baju Terdakwa, lalu Terdakwa melepas
sendiri celana yang Terdakwa gunakan.
Setelah sama-sama
telanjang bulat, selanjutnya Sdri. Dwi Santi meremas-remas dan
menghisap penis Terdakwa dengan menggunakan mulutnya hingga
Terdakwa terangsang, dan beberapa menit kemudian dengan dibantu
Sdri. Dwi Santi, Terdakwa lalu memasukkan penisnya yang sudah
tegang ke dalam vagina Sdri. Dwi Santi, kemudian Terdakwa
menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun hingga kemudian
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri. Dwi
Santi.
14. Bahwa setelah merasa puas menyalurkan nafsu sexualnya,
kemudian pada sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan Sdri. Dwi
Santi langsung cek out (keluar) dari Penginapan Pondok Melati, dan
selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi pulang kembali ke tempat
tinggal masing-masing dengan mengendarai kendaraan masingmasing.
15. Bahwa Penginapan Pondok Melati yang terletak di Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut kondisi
ruangannya cukup luas dengan ukuran sekira 5x4 meter, terdapat
kasur, kamar mandi, televisi, AC, serta jendela yang tertutup gorden
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warna biru, lantai keramik warna putih, dan dinding tembok warna
hijau muda.
16. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi menjadi sering
melakukan persetubuhan lagi hingga seluruhnya sebanyak sekira 8
(delapan) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan
cara yang serupa, dan dilakukan di dua penginapan yang sama-sama
terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,
Bali, secara bergantian, yaitu sebagai berikut :
a. Pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar paling depan / kamar yang sama dengan kamar
yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan
persetubuhan yang pertama);
b. Pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Pengnapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
c. Pada tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
d. Pada tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai
dengan pukul 11.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama). Pada saat itu Saksi dan Terdakwa
melakukan persetubuhan sebanyak dua kali;
e. Pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai
dengan pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada
malam tersebut rencananya Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi akan
bermalam di penginapan dengan memanfaatkan suami Sdri. Dwi
Santi yang sedang pergi. Namun setelah selesai bersetubuh,
Terdakwa merasa takut untuk tidak ikut apel malam di satuan
Kibant Yonif Raider 900/SBW, sehingga pada sekira pukul 20.15
wita, Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi meninggalkan penginapan
untuk pulang menuju ke tempat tinggal masing-masing
menggunakan kendaraan masing-masing;
f. Pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.
17. Bahwa kamar Penginapan Puri rena yang juga terletak di Desa
Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali tersebut kondisi
ruangannya lebih luas dengan ukuran sekira 5x5 meter, terdapat
kasur, kamar mandi, televisi, AC, serta jendela yang tertutup gorden
warna coklat, lantai keramik warna merah, dan dinding tembok warna
coklat muda.
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18. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Sdri.
Dwi Santi yang telah bersuami dan suaminya adalah mantan pelatih
Terdakwa sendiri, karena Terdakwa merasa suka dengan kecantikan
Sdri. Dwi Santi, dan setiap kali Terdakwa melihat Sdri. Dwi Santi,
Terdakwa selalu bernafsu untuk menyetubuhi Sdri. Dwi Santi.
Persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Santi tersebut selalu
dilakukan pada saat jam istirahat siang ataupun diluar jam dinas.
19. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi melakukan
persetubuhan di kamar Penginapan Pondok Melati Indah maupun
Penginapan Puri Rena, yang melakukan transaksi pembayaran ke
kasir adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdri. Dwi
Santi, dengan cara Sdri. Dwi Santi memberikan uang untuk sewa
kamar kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan
harga sewa kamar di Penginapan Pondok Melati Indah sebesar
Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan harga sewa kamar di
Penginapan Puri Rena sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu
rupiah), dan selanjutnya sisa uang pembayaran sewa kamar tersebut
oleh Sdri. Dwi Santi diberikan kepada Terdakwa.
20. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Sdri. Dwi Santi,
Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Dwi Santi sebesar
Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa
gunakan untuk biaya sewa kamar penginapan, uang untuk beli pulsa
HP sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang
untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa sebesar Rp.950.000,(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa
meminjam uang kepada Sdri. Dwi Santi sebesar Rp.2.000.000,-(dua
juta rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Sdri.
Dwi Santi seluruhnya sebesar Rp.6.650.000,-(enam juta enam ratus
lima puluh ribu rupiah).
21. Bahwa pada sekira akhir bulan Mei 2017 Terdakwa dipanggil
oleh Dankibant Yonif Raider 900/SBW untuk ditanyai masalah
hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Santi sesuai pengaduan Sertu
Suwari selaku suami Sdri. Dwi Santi, hingga Terdakwa mengakui
terus terang hubungannya dengan Sdri. Dwi Santi, dan selanjutnya
Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Singaraja untuk diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa sejak masih berstatus pelajar SMA (sebelum mendaftar
Secata), Terdakwa sudah biasa bersetubuh dengan wanita. Setelah
masuk menjadi prajurit TNI, Terdakwa mengetahui kalau bersetubuh
dengan keluarga besar TNI tanpa ikatan perkawinan yang sah akan
dipecat dari dinas TNI.
23. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa pernah
melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari pimpinan
yang berwenang selama 10 (sepuluh) hari, dan atas pelanggaran
tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin militer sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan berupa:
1. Barang-barang :
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a. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna putih milik Sdri.
Dwi Santi, yang didalamnya terdapat rekaman pembicaraan Sdri.
Dwi Santi dengan Terdakwa;
b. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;
c. 1 (satu) buah baju kaos dalam/singlet warna merah;
d. 1 (satu) buah BH ukuran 36/80 warna merah;
e. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
f. 1 (satu)buah celana panjang warna putih ukuran 36;
Tersebut huruf b s/d f adalah milik Sdri. Dwi Santi yang sering
digunakan Sdri. Dwi Santi ketika bertemu dengan Terdakwa;
g. 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel.
h. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo CE 0700 warna putih,
milik Terdakwa yang sering digunakan Terdakwa untuk
berkomunikasi dengan Sdri. Dwi Santi;
i. 1 (satu) buah kaos olahraga warna abu-abu bertuliskan
Adidas;
j. 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
k. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
l. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;
Tersebut huruf i s/d l adalah milik Terdakwa yang sering atau
pernah digunakan Terdakwa ketika bertemu dengan Sdr. Dwi
Santi.
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Dansubdenpom
IX/3-1 Singaraja yang dibuat oleh Sertu Suwari pada tanggal 29
Mei 2017, yang menuntut agar perbuatan Prada Yoseph,
kesatuan Yonif 900/Raider, yang telah melakukan persetubuhan
dengan isteri pengadu diproses sesuai prosedur hukum yang
berlaku; adalah bukan barang bukti yang dapat membuktikan
kesalahan Terdakwa, akan tetapi surat tersebut merupakan
syarat agar perkara Terdakwa dapat dituntut di pengadilan,
sehingga surat tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;
b. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.
Pronojiwo Nomor: 157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas
nama Suwari dan Dwi Santi;
c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Kec./Kab.
Buleleng, Bali, Nomor: 5108060101070349 tanggal 27
September 2011 atas nama Suwari;
d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari
Ajendam IX/Udayana No. Reg.: T-205/VIII/2003 tanggal 25
Agustus 2003 atas nama Pratu Suwari dan Dwi Santi;
e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No.
Reg.: PD IX/LIV/1/190/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama
Pratu Suwari dan Dwi Santi;
Surat-surat tersebut huruf b s/d e menunjukkan bahwa Sdri. Dwi
Santi adalah berstatus sebagai isteri Sertu Suwari;
f. 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Pondok Melati,
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
g. 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Puri Rena, Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.;
Foto tersebut huruf f dan g adalah menunjukkan tempat
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi melakukan persetubuhan;
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h) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Rekaman HP
mennjadi Transkip Pembicaraan tanggal 16 Juni 2017 atas nama
Prada Yoseph Isak Manolahavthius dengan Sdri. Dwi Santi;
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai
barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir,
sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka
setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta
hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2013 melalui Dik Secata Gel.II Tahun 2013 di Secata Rindam
IX/Udayana, Kubujati, Singaraja, dilanjutkan Dikjur Taif di Dodiklatpur
Pulaki Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2014. Setelah lulus
dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP.31140296000393,
Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW. Pada bulan Februari
sampai dengan Juni 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Raider di
Pusdiklat Pasus Kopasus Batujajar, Jawa Barat. Setelah selesai Dik
Raider Terdakwa kembali berdinas di Yonif Raider 900/SBW
ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW, Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan
pangkat Prada berdinas di Kibant Yonif Raider 900/SBW sebagai
Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant di Yonif Raider 900/SBW
hingga sekarang.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 Sertu Suwari (Saksi-I) menikah
secara agama Islam dengan Sdri. Dwi Santi (Saksi-II) bertempat di
rumah orangtua Saksi Dwi Santi
di Lumajang, Jawa Timur.
Pernikahan Saksi Sertu Suwari dengan Saksi Dwi Santi tersebut
kemudian dicatatkan di KUA Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang tanggal
11 Juni 2003. Setelah menikah Saksi Sertu Suwari dan Saksi Dwi
Santi tinggal di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi Sertu Suwari
dan Saksi Dwi Santi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak
pertama perempuan bernama Rike Sheren Mei Yudha Pertiwi, umur
16 tahun; dan anak kedua laki-laki atas nama Putra Dimas Alkar
Hardi Digantara, umur 11 tahun. Selama ini, sebelum terjadinya
perkara ini, kehidupan rumah-tangga Saksi Sertu Suwari dengan
Saksi Dwi Santi berjalan harmonis.
3. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Sertu Suwari
sejak Terdakwa mengikuti Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata)
TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja. Pada waktu itu Sertu Suwari sebagai Pelatih Ton 1 Kompi
2 Secata Rindam IX/Udy, sedangkan Terdakwa sebagai salah
seorang siswa Secata Rindam IX/Udayana Tahun 2013.
4. Bahwa benar pada tahun 2013 ketika Terdakwa masih mengikuti
Dikmata PK TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana
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Kubujati, Singaraja, setelah kegiatan berjalan sekira 3 (tiga) bulan,
pihak Sekolah Secata Rindam IX/Udayana mengadakan kegiatan
kantin malam yang dilaksanakan oleh Ibu-ibu Persit pada setiap satu
minggu sekali. Sejak saat itu Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Dwi
Santi (Saksi-II) selaku istri Saksi Sertu Suwari yang saat itu sebagai
salah satu Ibu Persit yang ikut menjaga kantin malam. Pada waktu
sebagai siswa Dikmata, Terdakwa sudah merasa tertarik pada
kecantikan Saksi Dwi Santi.
Namun selama melaksanakan
pendidikan Dikmata hingga Terdakwa lulus dan ditugaskan di Yonif
Raider 900/SBW, Terdakwa tidak pernah dan tidak berani
menyatakan ketertarikan Terdakwa pada Saksi Dwi Santi, dan
hubungan Terdakwa dengan Saksi Dwi Santi hanya sebatas
hubungan siswa atau mantan siswa dengan Ibu-Ibu Persit yang
menyelenggarakan kantin malam bagi siswa Dikmata saja, dan
Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Dwi Santi.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2017, ketika Terdakwa datang
lagi ke Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, untuk
mengunjungi saudara sekampung Terdakwa yang sedang
melaksanakan Dikmata PK TNI AD Gel II TA.2016 di Secata Rindam
IX/Udayana Kubujaati, Singaraja, Terdakwa bertemu lagi dengan
Saksi Dwi Santi yang saat itu sedang melayani pembeli di Kantin
Secata Rindam IX/Udayana.
Namun oleh karena saat itu
pengunjungnya sedang ramai, Terdakwa tidak sempat berbicara
dengan Saksi Dwi Santi. Setelah jam kunjungan selesai, Terdakwa
pulang kembali ke satuan Terdakwa di Kompi Bantuan Yonif Raider
900/SBW yang tidak jauh dari Secata Rindam IX/Udayana.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menambahkan
akun Facebook milik Saksi Dwi Santi pada akun Facebook milik
Terdakwa, dan saat itu Saksi Dwi Santi menerima permintaan
pertemanan dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menghubungi
Saksi Dwi Santi dengan menggunakan aplikasi Messenger, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dwi Santi: “Selamat siang buk,
ini Saya dengan Om Yoseph, Saya mau minta tolong kalau nanti ada
kunjungan orang tua, tolong diinfokan ke Saya, agar Saya bisa
mejenguk Saudara Saya”, yang dijawab Saksi Dwi Santi: “Oh....iya
Om, nanti bila ada jadwal kunjungan kembali Saya beritahukan”.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2017, ketika Terdakwa
dan Saksi Dwi Santi sedang chat di Messanger, Saksi Dwi Santi
mengatakan: “Masa sih ini om Yoseph.., Saya takut ini orang iseng
mau ngerjain Saya”, yang dijawab Terdakwa: “Benar Bu, ini saya”.
Kemudian untuk meyakinkan Saksi Dwi Santi, Terdakwa lalu
menelepon Saksi Dwi Santi dengan video call, sehingga Saksi Dwi
Santi menjawab: “Ohh..Ya”.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi menjadi
sering berkomunikasi melalui aplikasi messanger, telpon seluler,
video call, maupun melalui Whats App tanpa sepengetahuan suami
Saksi Dwi Santi, yang bernama Saksi Sertu Suwari. Oleh karena
seringnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dwi Santi, maka
hubungan Terdakwa dengan Saksi Dwi Santi menjadi semakin dekat.
9. Bahwa benar oleh karena sudah cukup lama Terdakwa merasa
tertarik pada Saksi Dwi Santi, maka pada akhir bulan Februari 2017
Terdakwa memberanikan diri untuk menyampaikan perasaan
cintanya kepada Saksi Dwi Santi melalui chat aplikasi Whats App
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dengan mengatakan: “Bu.. saya sudah lama memperhatikan ibu, ibu
orangnya baik, tidak sombong, dan saya suka sama ibu”, yang
dijawab oleh Saksi Dwi Santi: “Kok bisa, saya sudah tua, sudah
bersuami, dan status saya sudah berkeluarga”. Namun Terdakwa
mengatakan: “Ya.. Saya sudah lama tahu ibu, ibu orangnya tidak
sombong, cantik.., itulah yang membuat saya suka dan cinta sama
ibu. Apakah ibu mempunyai perasaan yang sama, bagaimana bu..?”,
yang dijawab oleh Saksi Dwi Santi: “Sudah, gak usah bahas itu, kita
bahas lain kali aja”.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa
dan Saksi Dwi Santi sepakat untuk bertemu di Desa Pemaron, Kab.
Buleleng, Bali. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda
motor Jupiter MX warna biru berangkat dari Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih menuju Desa Pemaron, Buleleng. Sedangkan
Saksi Dwi Santi dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam juga
berangkat menuju Desa Pemaron, Buleleng.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi bertemu di
Desa Pemaron, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya
di pinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil
yang dikendarai Saksi Dwi Santi yang juga diparkir di pinggir jalan
tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di
dalam mobil Saksi Dwi Santi, selanjutnya Terdakwa berbincangbincang dengan Saksi Dwi Santi, antara lain Terdakwa mengatakan
kepada Saksi Dwi Santi: “Bagaimana bu, apakah ibu suka sama
saya?” yang dijawab Saksi Dwi Santi: “Kalau Saya tidak suka, tidak
sayang, dan tidak cinta kepada kamu, untuk apa selama ini saya mau
meladeni kamu chat dan mau ketemuan sama kamu”. Mendengar
jawaban Saksi Dwi Santi tersebut Terdakwa merasa puas, dan
selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Asrama Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih, Singaraja, dengan mengendarai sepeda motor
Yupiter MX warna biru, dan Saksi Dwi Santi juga kembali pulang ke
rumahnya.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Asrama Kibant Yonif
Raider 900/SBW Air Sanih Singaraja, Terdakwa langsung
melanjutkan chatingan dengan Saksi Dwi Santi melalui aplikasi
WhatsApp, hingga kemudian pada suatu hari Saksi Dwi Santi mau
diajak bertemu kembali dengan Terdakwa, namun waktu dan
tempatnya masih dipikirkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2017 siang, Terdakwa
chatingan melalui aplikasi Whats App dengan Saksi Dwi Santi
dengan mengatakan: “Bisa ketemuan nggak hari ini?”, dijawab oleh
Saksi Dwi Santi: “Bisa, tapi aku nggak bisa lama-lama ya Om”.
Kemudian Terdakwa menjawab: “Kalau begitu kita ketemuan
sekarang di Penginapan Pondok Melati”, yang dijawab Saksi Dwi
Santi: “Ya..”, sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor
jenis Jupiter MX warna biru, berpakaian baju olahraga warna abu-abu
bertuliskan adidas, celana pendek warna merah, celana dalam warna
hitam, dan sendal kulit warna coklat langsung berangkat dari Asrama
Kibant Yonif Raider 900/SBW pergi menuju ke Penginapan Pondok
Melati yang terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng, Bali. Sedangkan Saksi Dwi Santi dengan
menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam berangkat dari
Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, juga sama28
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sama menuju ke Penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
14. Bahwa benar setelah sampai di Penginapan Pondok Melati di
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng pada sekira
pukul 13.30 Wita, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi
melakukan cek in di kamar nomor 1 yang letaknya berada pada
deretan depan. Setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi berada di
dalam kamar penginapan dengan kondisi jendela tertutup gorden
warna biru, kemudian Saksi Dwi Santi duduk di tempat tidur di
sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Dwi Santi
sambil Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Dwi Santi, kemudian
Terdakwa melepas kancing baju Saksi Dwi Santi hingga Saksi Dwi
Santi telanjang bulat, sedangkan Saksi Dwi Santi juga berusaha
melepas baju Terdakwa, lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang
Terdakwa gunakan. Setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi samasama telanjang bulat, Terdakwa lalu menghisap payudara Saksi Dwi
Sanbti sambil Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam
vagina Saksi Dwi Santi dan memainkannya dengan gerakan keluar
masuk, sedangkan tangan Saksi Dwi Santi meremas-remas penis
Terdakwa, lalu Saksi Dwi Santi mencium dan menghisap penis
Terdakwa, hingga Terdakwa dan Saksi Dwi Santi sama-sama
terangsang, kemudian Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke
dalam vagina Saksi Dwi Santi dan menggerakkannya dengan cara
mendorong naik turun hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam kemaluan Sdri. Dwi Santi.
15. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi selesai melakukan
persetubuhan yang pertama kalinya, kemudian pada sekira pukul
14.30 Wita Terdakwa dan Saksi Dwi Santi langsung cek out (keluar)
dari Penginapan Pondok Melati, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi
Dwi Santi pulang kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan
mengendarai kendaraan masing-masing.
16. Bahwa benar Penginapan Pondok Melati yang terletak di Desa
Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut kondisi
ruangannya cukup luas dengan ukuran sekira 5x4 meter, terdapat
kasur, kamar mandi, televisi, AC, serta jendela yang tertutup gorden
warna biru, lantai keramik warna putih, dan dinding tembok warna
hijau muda.
17. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, pada
hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi menjadi sering
melakukan persetubuhan lagi hingga seluruhnya sebanyak sekira 8
(delapan) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan
cara yang serupa, dan dilakukan di dua penginapan yang sama-sama
terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,
Bali, secara bergantian, yaitu sebagai berikut :
a. Pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar paling depan / kamar yang sama dengan kamar
yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Dwi Santi
melakukan persetubuhan yang pertama);
b. Pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Pengnapan
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Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
c. Pada tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama);
d. Pada tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai
dengan pukul 11.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng (kamar yang sama dengan kamar yang digunakan pada
persetubuhan yang pertama). Pada saat itu Saksi Dwi Santi dan
Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak dua kali;
e. Pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai
dengan pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada
malam tersebut rencananya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi akan
bermalam di penginapan dengan memanfaatkan waktu ketika
suami Saksi Dwi Santi (Saksi Sertu Suwari) sedang pergi.
Namun setelah selesai bersetubuh, Terdakwa merasa takut untuk
tidak ikut apel malam di satuan Kibant Yonif Raider 900/SBW,
sehingga pada sekira pukul 20.15 wita, Terdakwa dan Saksi Dwi
Santi meninggalkan penginapan untuk pulang menuju ke tempat
tinggal masing-masing menggunakan kendaraan masing-masing;
f. Pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wita sampai
dengan pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan
Puri Rena, yang letaknya di sebelah Penginapan Pondok Melati
di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.
18. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan
Saksi Dwi Santi yang telah bersuami dan suaminya adalah mantan
pelatih Terdakwa sendiri, karena Terdakwa merasa suka dengan
kecantikan Saksi Dwi Santi, dan setiap kali Terdakwa melihat Saksi
Dwi Santi, Terdakwa selalu bernafsu untuk menyetubuhi Saksi Dwi
Santi. Persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Dwi Santi tersebut
selalu dilakukan pada saat jam istirahat siang ataupun diluar jam
dinas.
19. Bahwa benar setiap kali Terdakwa dan Saksi Dwi Santi
melakukan persetubuhan di kamar Penginapan Pondok Melati Indah
maupun Penginapan Puri Rena, yang melakukan transaksi
pembayaran ke kasir adalah Terdakwa dengan menggunakan uang
milik Saksi Dwi Santi, dengan cara Saksi Dwi Santi memberikan uang
untuk sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),
sedangkan harga sewa kamar di Penginapan Pondok Melati Indah
sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan harga sewa
kamar di Penginapan Puri Rena sebesar Rp.150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah), dan selanjutnya sisa uang pembayaran sewa
kamar tersebut oleh Saksi Dwi Santi diberikan kepada Terdakwa.
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20. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi Dwi
Santi, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Dwi Santi sebesar
Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa
gunakan untuk biaya sewa kamar penginapan, uang untuk beli pulsa
HP sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang
untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa sebesar Rp.950.000,(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa
meminjam uang kepada Saksi Dwi Santi sebesar Rp.2.000.000,-(dua
juta rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa dari
Saksi Dwi Santi seluruhnya sebesar Rp.6.650.000,-(enam juta enam
ratus lima puluh ribu rupiah).
21. Bahwa benar oleh karena merasa curiga dengan perubahan
sikap isterinya (Saksi Dwi Santi), pada hari Jumat tanggal 26 Mei
2017 sekira pukul 22.30 Wita, ketika Saksi Dwi Santi dan anak-anak
sedang tidur di Kamar rumah Asrama Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja, Saksi Sertu Suwari mengecek HP Saksi Dwi
Santi, dengan cara Saksi Sertu Suwari mengambil HP Saksi Dwi
Santi yang saat itu sedang di cas di lemari paling bawah, lalu Saksi
Sertu Suwari membuka HP tersebut dan mendengarkan rekaman
pembicaraan di HP tersebut antara Saksi Dwi Santi dengan laki-laki
lain yang bernama Yoseph Isak (Terdakwa), yang intinya rekaman
tersebut membicarakan bahwa Saksi Dwi Santi dan Terdakwa
tersebut akan mengulangi lagi persetubuhan di tempat yang sama.
22. Bahwa benar sebelumnya Saksi Sertu Suwari sudah memasang
aplikasi perekam otomatis pada HP Saksi Dwi Santi tanpa
sepengetahuan Saksi Dwi Santi. Pemasangan aplikasi perekam
otomatis pada HP Saksi Dwi Santi tersebut sebenarnya hanya iseng
saja, namun ketika Saksi Sertu Suwari mencoba membuka isi
aplikasi perekam otomatis tersebut, ternyata Saksi Sertu Suwari
melihat ada rekaman pembicaraan antara Saksi Dwi Santi dengan
seseorang yang tertulis dalam rekaman tersebut bernama Yoseph
Isak. Dalam HP Saksi Dwi Santi tersebut terdapat banyak rekaman
pembicaraan antara Saksi Dwi Santi dengan laki-laki lain, ada yang
menggunakan nama samaran dan ada pula yang menggunakan
nama asli, namun suaranya mirip dengan suara Yoseph Isak
(Terdakwa).
23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul
03.30 Wita, setelah Saksi Sertu Suwari selesai melaksanakan makan
saur Puasa Ramadhan 2017, Saksi Sertu Suwari lalu menanyakan
kepada Saksi Dwi Santi tentang rekaman pembicaraan Saksi Dwi
Santi dengan Terdakwa yang ditemukan dalam HP Saksi Dwi Santi.
Atas pertanyaan Saksi Sertu Suwari tersebut, Saksi Dwi Santi
menyangkal dan tidak mau mengakui. Pada waktu itu Saksi Sertu
Suwari ingin menginterogasi lebih dalam dan agak menekan. Namun
oleh karena anak-anak belum berangkat ke sekolah, dan Saksi Sertu
Suwari tidak ingin pertengkaran Saksi Sertu Suwari dengan Saksi
Dwi Santi dilihat oleh anak-anaknya, maka Saksi Sertu Suwari
menahan terlebih dahulu pertanyaan Saksi Sertu Suwari sampai
dengan anak-anak berangkat ke sekolah.
24. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 06.30 Wita, setelah
Saksi Dwi Santi pulang dari mengantar anak- anak ke sekolah, Saksi
Dwi Sati langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur, namun Saksi
Sertu Suwari langsung menghampiri Saksi Dwi Santi ke dalam
kamar, lalu Saksi Sertu Suwari langsung menjambak rambut Saksi
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Dwi Santi dan menyeret Saksi Dwi Santi keluar kamar, dan meminta
Saksi Dwi Santi berterus terang mengenai perbuatan yang telah
Saksi Dwi Santi lakukan dengan Terdakwa. Setelah Saksi Sertu
Suwari bersikap agak keras, Saksi Dwi Santi pun mengakui bahwa
Saksi Dwi Santi telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan
telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di
Penginapan yang terletak di belakang Markas Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih, Singaraja.
25. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi Dwi Santi
tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi Sertu Suwari
melaporkan permasalahan perselingkuan Saksi Dwi Santi dengan
Terdakwa tersebut kepada Kaurpam Secata Rindam IX/Udayana,
hingga kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul
09.30 Wita Saksi Sertu Suwari membuat Surat Pengaduan ke Dan
Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk menuntut agar permasalahan
tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
26. Bahwa benar sejak masih berstatus pelajar SMA (sebelum
mendaftar Secata), Terdakwa sudah biasa bersetubuh dengan
wanita. Setelah masuk menjadi prajurit TNI, Terdakwa mengetahui
kalau bersetubuh dengan keluarga besar TNI tanpa ikatan
perkawinan yang sah akan dipecat dari dinas TNI.
27. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa
pernah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari
pimpinan yang berwenang selama 10 (sepuluh) hari, dan atas
pelanggaran tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin militer
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa dalam Surat Dakwaan maupun dalam persidangan, Oditur
selain mengajukan barang bukti berupa barang-barang juga
mengajukan barang bukti berupa surat-surat yang tercantum dalam
huruf a s/d h.
Namun dalam akhir Tuntutannya, tanpa ada
pertimbangan ataupun penjelasan apapun tiba-tiba Oditur Militer
menghilangkan 2 (dua) macam surat seperti yang tercantum dalam
huruf g dan h, yaitu: 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Puri
Rena, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng; dan 5
(lima) lembar Berita Acara Pemindahan Rekaman HP menjadi
Transkip Pembicaraan tanggal 16 Juni 2017 atas nama Prada
Yoseph Isak Manolahavthius dengan Sdri. Dwi Santi. Hal ini
menunjukkan kekurang-cermatan Oditur Militer dalam menyusun
Tuntutannya.
Oleh
karena
itu
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan sendiri mengenai status barang bukti tersebut
dalam putusan ini.
2. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer,
pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer
tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan
Alternatif Pertama.
Namun demikian Majelis Hakim akan
membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut
dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut
oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis
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Hakim mempunyai pertimbangan sendiri
diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang

sebagaimana

akan

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Alternatif Pertama :
1. Seorang pria;
2. Yang turut serta melakukan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
Atau
Dakwaan Alternatif Kedua :
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis
Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling
bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu
Dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana yang juga telah dipilih Oditur
Militer untuk dibuktikan dalam Tuntutannya.

Menimbang

:

Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1.

Unsur Kesatu : “Seorang pria“.

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah
seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih mampu
menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impotent.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013 melalui Dik Secata Gel.II Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana,
Kubujati, Singaraja, dilanjutkan Dikjur Taif di Dodiklatpur Pulaki Rindam
IX/Udayana sampai dengan tahun 2014. Setelah lulus dan dilantik dengan
Pangkat Prada NRP.31140296000393, Terdakwa berdinas di Yonif Raider
900/SBW. Pada bulan Februari sampai dengan Juni 2016 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Raider di Pusdiklat Pasus Kopasus Batujajar, Jawa
Barat. Setelah selesai Dik Raider Terdakwa kembali berdinas di Yonif
Raider 900/SBW ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW,
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Pada saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat
Prada berdinas di Kibant Yonif Raider 900/SBW sebagai Tamunisi Cuk 2
Ru 3 Ton Morse Kibant di Yonif Raider 900/SBW hingga sekarang.
b. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wita,
Terdakwa dan Saksi Dwi Santi melakukan persetubuhan yang pertama
kalinya bertempat di Penginapan Pondok Melati di Desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng, dengan cara bahwa setelah Terdakwa dan
Saksi Dwi Santi berada di dalam kamar penginapan dengan kondisi jendela
tertutup gorden warna biru, kemudian Saksi Dwi Santi duduk di tempat tidur
di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Dwi Santi sambil
Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Dwi Santi, kemudian Terdakwa
melepas kancing baju Saksi Dwi Santi hingga Saksi Dwi Santi telanjang
bulat, sedangkan Saksi Dwi Santi juga berusaha melepas baju Terdakwa,
lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang Terdakwa gunakan. Setelah
Terdakwa dan Saksi Dwi Santi sama-sama telanjang bulat, Terdakwa lalu
menghisap payudara Saksi Dwi Sanbti sambil Terdakwa memasukkan jari
telunjuknya ke dalam vagina Saksi Dwi Santi dan memainkannya dengan
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gerakan keluar masuk, sedangkan tangan Saksi Dwi Santi meremas-remas
penis Terdakwa, lalu Saksi Dwi Santi mencium dan menghisap penis
Terdakwa, hingga Terdakwa dan Saksi Dwi Santi sama-sama terangsang,
kemudian Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi
Dwi Santi dan menggerakkannya dengan cara mendorong naik turun
hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan
Sdri. Dwi Santi.
c. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi menjadi sering melakukan
persetubuhan lagi hingga seluruhnya sebanyak sekira 8 (delapan) kali yang
dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan cara yang serupa.
d.

Bahwa benar dengan memiliki penis dan mampu menyetubuhi
Saksi Dwi Santi dengan sempurna hingga mampu mengeluarkan
sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Dwi Santi,
menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang masih
mampu menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impotent.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Seorang pria”, telah terpenuhi.
2.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina“.

Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan “zina” adalah
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita
yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang
wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.
Sedang yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si
pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang
harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah
dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi
keduanya atau salah seorang dari mereka.
Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya
pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku
tindak pidana ‘zina’ atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa
dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya
bertindak sebagai ‘Pelaku Peserta Zina’. Namun demikian, baik ‘Pelaku
Zina’ maupun ‘Pelaku Peserta Zina’ sama-sama dipidana sebagai
‘Petindak’.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan
alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada tahun 2013 ketika Terdakwa masih mengikuti
Dikmata PK TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja, setelah kegiatan berjalan sekira 3 (tiga) bulan, pihak Sekolah
Secata Rindam IX/Udayana mengadakan kegiatan kantin malam yang
dilaksanakan oleh Ibu-ibu Persit pada setiap satu minggu sekali. Sejak saat
itu Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Dwi Santi (Saksi-II) selaku istri Saksi
Sertu Suwari yang saat itu sebagai salah satu Ibu Persit yang ikut menjaga
kantin malam. Pada waktu sebagai siswa Dikmata, Terdakwa sudah
merasa tertarik pada kecantikan Saksi Dwi Santi.
Namun selama
melaksanakan pendidikan Dikmata hingga Terdakwa lulus dan ditugaskan
di Yonif Raider 900/SBW, Terdakwa tidak pernah dan tidak berani
menyatakan ketertarikan Terdakwa pada Saksi Dwi Santi, dan hubungan
Terdakwa dengan Saksi Dwi Santi hanya sebatas hubungan siswa atau
mantan siswa dengan Ibu-Ibu Persit yang menyelenggarakan kantin malam
bagi siswa Dikmata saja, dan Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi
dengan Saksi Dwi Santi.
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b. Bahwa benar pada bulan Februari 2017, ketika Terdakwa datang lagi
ke Secata Rindam IX/Udayana Kubujati, Singaraja, untuk mengunjungi
saudara sekampung Terdakwa yang sedang melaksanakan Dikmata PK
TNI AD Gel II TA.2016 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujaati, Singaraja,
Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Dwi Santi yang saat itu sedang
melayani pembeli di Kantin Secata Rindam IX/Udayana. Namun oleh
karena saat itu pengunjungnya sedang ramai, Terdakwa tidak sempat
berbicara dengan Saksi Dwi Santi. Setelah jam kunjungan selesai,
Terdakwa pulang kembali ke satuan Terdakwa di Kompi Bantuan Yonif
Raider 900/SBW yang tidak jauh dari Secata Rindam IX/Udayana.
c. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menambahkan akun
Facebook milik Saksi Dwi Santi pada akun Facebook milik Terdakwa, dan
saat itu Saksi Dwi Santi menerima permintaan pertemanan dari Terdakwa
tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dwi Santi dengan
menggunakan aplikasi Messenger, lalu Terdakwa mengatakan kepada
Saksi Dwi Santi: “Selamat siang buk, ini Saya dengan Om Yoseph, Saya
mau minta tolong kalau nanti ada kunjungan orang tua, tolong diinfokan ke
Saya, agar Saya bisa mejenguk Saudara Saya”, yang dijawab Saksi Dwi
Santi: “Oh....iya Om, nanti bila ada jadwal kunjungan kembali Saya
beritahukan”.
d. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2017, ketika Terdakwa dan
Saksi Dwi Santi sedang chat di Messanger, Saksi Dwi Santi mengatakan:
“Masa sih ini om Yoseph.., Saya takut ini orang iseng mau ngerjain Saya”,
yang dijawab Terdakwa: “Benar Bu, ini saya”. Kemudian untuk meyakinkan
Saksi Dwi Santi, Terdakwa lalu menelepon Saksi Dwi Santi dengan video
call, sehingga Saksi Dwi Santi menjawab: “Ohh..Ya”.
e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi menjadi
sering berkomunikasi melalui aplikasi messanger, telpon seluler, video call,
maupun melalui Whats App tanpa sepengetahuan suami Saksi Dwi Santi,
yang bernama Saksi Sertu Suwari. Oleh karena seringnya Terdakwa
berkomunikasi dengan Saksi Dwi Santi, maka hubungan Terdakwa dengan
Saksi Dwi Santi menjadi semakin dekat.
f. Bahwa benar oleh karena sudah cukup lama Terdakwa merasa tertarik
pada Saksi Dwi Santi, maka pada akhir bulan Februari 2017 Terdakwa
memberanikan diri untuk menyampaikan perasaan cintanya kepada Saksi
Dwi Santi melalui chat aplikasi Whats App dengan mengatakan: “Bu.. saya
sudah lama memperhatikan ibu, ibu orangnya baik, tidak sombong, dan
saya suka sama ibu”, yang dijawab oleh Saksi Dwi Santi: “Kok bisa, saya
sudah tua, sudah bersuami, dan status saya sudah berkeluarga”. Namun
Terdakwa mengatakan: “Ya.. Saya sudah lama tahu ibu, ibu orangnya tidak
sombong, cantik.., itulah yang membuat saya suka dan cinta sama ibu.
Apakah ibu mempunyai perasaan yang sama, bagaimana bu..?”, yang
dijawab oleh Saksi Dwi Santi: “Sudah, gak usah bahas itu, kita bahas lain
kali aja”.
g. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa dan
Saksi Dwi Santi sepakat untuk bertemu di Desa Pemaron, Kab. Buleleng,
Bali. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX
warna biru berangkat dari Kibant Yonif Raider 900/SBW Air Sanih menuju
Desa Pemaron, Buleleng.
Sedangkan Saksi Dwi Santi dengan
mengendarai mobil Avanza warna hitam juga berangkat menuju Desa
Pemaron, Buleleng.
h. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi bertemu di Desa
Pemaron, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir
jalan, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai
Saksi Dwi Santi yang juga diparkir di pinggir jalan tidak jauh dari sepeda
motor Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di dalam mobil Saksi Dwi
Santi, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dwi Santi,
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antara lain Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dwi Santi: “Bagaimana bu,
apakah ibu suka sama saya?” yang dijawab Saksi Dwi Santi: “Kalau Saya
tidak suka, tidak sayang, dan tidak cinta kepada kamu, untuk apa selama ini
saya mau meladeni kamu chat dan mau ketemuan sama kamu”.
Mendengar jawaban Saksi Dwi Santi tersebut Terdakwa merasa puas, dan
selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Asrama Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih, Singaraja, dengan mengendarai sepeda motor Yupiter
MX warna biru, dan Saksi Dwi Santi juga kembali pulang ke rumahnya.
i. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Asrama Kibant Yonif Raider
900/SBW Air Sanih Singaraja, Terdakwa langsung melanjutkan chatingan
dengan Saksi Dwi Santi melalui aplikasi WhatsApp, hingga kemudian pada
suatu hari Saksi Dwi Santi mau diajak bertemu kembali dengan Terdakwa,
namun waktu dan tempatnya masih dipikirkan oleh Terdakwa.
j. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2017 siang, Terdakwa chatingan
melalui aplikasi Whats App dengan Saksi Dwi Santi dengan mengatakan:
“Bisa ketemuan nggak hari ini?”, dijawab oleh Saksi Dwi Santi: “Bisa, tapi
aku nggak bisa lama-lama ya Om”. Kemudian Terdakwa menjawab: “Kalau
begitu kita ketemuan sekarang di Penginapan Pondok Melati”, yang dijawab
Saksi Dwi Santi: “Ya..”, sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda
motor jenis Jupiter MX warna biru, berpakaian baju olahraga warna abu-abu
bertuliskan adidas, celana pendek warna merah, celana dalam warna
hitam, dan sendal kulit warna coklat langsung berangkat dari Asrama Kibant
Yonif Raider 900/SBW pergi menuju ke Penginapan Pondok Melati yang
terletak di Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
Sedangkan Saksi Dwi Santi dengan menggunakan mobil jenis Avanza
warna hitam berangkat dari Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja, juga sama-sama menuju ke Penginapan Pondok Melati di Desa
Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
k. Bahwa benar setelah sampai di Penginapan Pondok Melati di Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng pada sekira pukul 13.30 Wita,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi melakukan cek in di kamar
nomor 1 yang letaknya berada pada deretan depan. Setelah Terdakwa dan
Saksi Dwi Santi berada di dalam kamar penginapan dengan kondisi jendela
tertutup gorden warna biru, kemudian Saksi Dwi Santi duduk di tempat tidur
di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Dwi Santi sambil
Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Dwi Santi, kemudian Terdakwa
melepas kancing baju Saksi Dwi Santi hingga Saksi Dwi Santi telanjang
bulat, sedangkan Saksi Dwi Santi juga berusaha melepas baju Terdakwa,
lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang Terdakwa gunakan. Setelah
Terdakwa dan Saksi Dwi Santi sama-sama telanjang bulat, Terdakwa lalu
menghisap payudara Saksi Dwi Sanbti sambil Terdakwa memasukkan jari
telunjuknya ke dalam vagina Saksi Dwi Santi dan memainkannya dengan
gerakan keluar masuk, sedangkan tangan Saksi Dwi Santi meremas-remas
penis Terdakwa, lalu Saksi Dwi Santi mencium dan menghisap penis
Terdakwa, hingga Terdakwa dan Saksi Dwi Santi sama-sama terangsang,
kemudian Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi
Dwi Santi dan menggerakkannya dengan cara mendorong naik turun
hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan
Sdri. Dwi Santi.
l. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Santi selesai melakukan
persetubuhan yang pertama kalinya, kemudian pada sekira pukul 14.30
Wita Terdakwa dan Saksi Dwi Santi langsung cek out (keluar) dari
Penginapan Pondok Melati, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi
pulang kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan mengendarai
kendaraan masing-masing.
m. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Santi menjadi sering melakukan
persetubuhan lagi hingga seluruhnya sebanyak sekira 8 (delapan) kali yang
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dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan cara yang serupa, dan
dilakukan di dua penginapan yang sama-sama terletak di Desa Air Sanih,
Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, secara bergantian, yaitu di
Penginapan Pondok Melati dan di Penginapan Puri Rena.
n. Bahwa benar setelah mengetahui terjadinya perselingkuhan antara
Saksi Dwi Santi dan Terdakwa, selanjutnya pada saat itu juga hari Sabtu
tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Sertu Suwari langsung
melaporkan permasalahan perselingkuan Saksi Dwi Santi dengan
Terdakwa tersebut kepada Kaurpam Secata Rindam IX/Udayana, dan
selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita
Saksi Sertu Suwari membuat Surat Pengaduan ke Dan Subdenpom IX/3-1
Singaraja untuk menuntut agar permasalahan perselingkuah Terdakwa
dengan Saksi Dwi Santi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
o. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan
Saksi Sertu Suwari tersebut hakekatnya ditujukan kepada Saksi Dwi Santi
selaku isteri (sebagai pelaku utama) yang telah mengkhianati janji
perkawinannya dengan Saksi Sertu Suwari (pengadu), sedangkan
Terdakwa sebagai teman berzina pelaku utama adalah bertindak sebagai
pelaku peserta.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua:
“Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.
3.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin“

Unsur ini mengandung pengertian bahwa subjek, dalam hal ini
Terdakwa, sebelumnya telah mengetahui bahwa yang turut bersalah, yaitu
Saksi Dwi Santi telah kawin, atau dengan kata lain telah bersuami dan
berstatus sebagai isteri orang lain, yaitu isteri Sertu Suwari.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan
alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar
sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah kenal dengan
Saksi Sertu Suwari sejak Terdakwa mengikuti Pendidikan Pertama
Tamtama (Dikmata) TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja. Pada waktu itu Saksi Sertu Suwari sebagai Pelatih Ton
1 Kompi 2 Secata Rindam IX/Udy, sedangkan Terdakwa sebagai salah
seorang siswa Secata Rindam IX/Udayana Tahun 2013.
b. Bahwa benar pada tahun 2013 ketika Terdakwa masih mengikuti
Dikmata PK TNI AD Tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja, setelah kegiatan berjalan sekira 3 (tiga) bulan, pihak Sekolah
Secata Rindam IX/Udayana mengadakan kegiatan kantin malam yang
dilaksanakan oleh Ibu-ibu Persit pada setiap satu minggu sekali. Sejak saat
itu Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Dwi Santi selaku istri Saksi Sertu
Suwari yang saat itu sebagai salah satu Ibu Persit yang ikut menjaga kantin
malam. Pada waktu sebagai siswa Dikmata, Terdakwa sudah merasa
tertarik pada kecantikan Saksi Dwi Santi. Namun selama melaksanakan
pendidikan Dikmata hingga Terdakwa lulus dan ditugaskan di Yonif Raider
900/SBW, Terdakwa belum berani menyatakan ketertarikan Terdakwa pada
Saksi Dwi Santi, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Dwi Santi hanya
sebatas hubungan siswa atau mantan siswa dengan Ibu-Ibu Persit yang
menyelenggarakan kantin malam bagi siswa Dikmata saja.
c. Bahwa benar Saksi Dwi Santi telah menikah secara Agama Islam
dengan Saksi Sertu Suwari pada Tahun 2001 bertempat di rumah orangtua
Saksi Dwi Santi di Lumajang, Jawa Timur. Pernikahan Saksi Sertu Suwari
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dengan Saksi Dwi Santi tersebut kemudian dicatatkan di KUA Kec.
Pronojiwo, Kab. Lumajang tanggal 11 Juni 2003. Setelah menikah Saksi
Sertu Suwari dan Saksi Dwi Santi tinggal di Asrama Secata Rindam
IX/Udayana Kubujati, Singaraja. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi
Sertu Suwari dan Saksi Dwi Santi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak
pertama perempuan bernama Rike Sheren Mei Yudha Pertiwi, umur 16
tahun; dan anak kedua laki-laki atas nama Putra Dimas Alkar Hardi
Digantara, umur 11 tahun. Selama ini, sebelum terjadinya perkara ini,
kehidupan rumah-tangga Saksi Sertu Suwari dengan Saksi Dwi Santi
berjalan harmonis. Dengan adanya perkara ini, Saksi Sertu Suwari dan
Saksi Dwi Santi berpisah rumah, yaitu Saksi Dwi Santi dipulangkan ke
rumah orangtuanya di Lumajang, dan saat ini Saksi Sertu Suwari sedang
mengurus perceraiannya dengan Saksi Dwi Santi.
d. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Dwi
Santi, Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi Dwi Santi sudah mempunyai
suami, dan suaminya adalah Sertu Suwari yang notabene anggota TNI AD,
mantan pelatih Terdakwa ketika Terdakwa melaksanakan Dikmata PK di
Secata A Rindam IX/Udayana Tahun 2013, namun Terdakwa tidak peduli
dengan status Saksi Dwi Santi yang sudah bersuami tersebut.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga:
“Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”, telah
terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1)
ke-2a KUHP.

Menimbang

:

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri
Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara
umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga
kepentingan hukum dalam arti 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. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar
kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit
tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku
dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat
dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai
berikut :
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan
nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa
menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI,
maupun sebagai warga negara Indonesia yang harus tunduk dan patuh
pada norma hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya
KUHP.
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Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai
kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam ‘Delapan Wajib TNI’,
yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang
berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi Dwi
Santi sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi
Terdakwa untuk merayu, menggoda, ataupun menyetubuhi Saksi Dwi Santi.
Apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Dwi Santi, yaitu Sertu
Suwari adalah mantan Pelatih dan Pembina Terdakwa ketika Terdakwa
melaksanakan Dikmata PK Tahun 2013 di Secata A Rindam IX/Udayana di
Kubujati, Singaraja, Bali.
Bahwa oleh karena Terdakwa sudah biasa bersetubuh dengan wanita
yang bukan isterinya sejak masih bersekolah di SMA, maka begitu
Terdakwa melihat dan memperhatikan ‘kecantikan’ Sdri. Dwi Santi yang
membuka usaha Kantin di Secata Rindam IX/Udy ketika Terdakwa
melaksanakan Dikmata Tahun 2013, Terdakwa langsung tertarik untuk
menyetubuhinya. Namun oleh karena saat itu Terdakwa masih berstatus
sebagai siswa Secata, Terdakwa tidak berani menyampaikan keinginannya
tersebut.
Bahwa beberapa tahun setelah selesai Dikmata dan kemudian
berdinas di kesatuan Yonif Raider 900 yang tidak jauh dari kesatuan Secata
Rindam IX/Udayana, pada tahun 2017 Terdakwa dapat bertemu lagi
dengan Sdri. Dwi Santi, hingga kemudian Terdakwa berani menyampaikan
keinginan Terdakwa untuk bisa berpacaran dan bersetubuh dengan Sdri.
Dwi Santi.
Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau Sdri. Dwi Santi
adalah isteri Sertu Suwari yang notabene adalah mantan Pembina dan
pelatihnya ketika Terdakwa melaksanakan Dikmata di Secata Rindam
IX/Udy, dan Sdri. Dwi Santi juga sudah mengatakan bahwa ia sudah
bersuami, namun Terdakwa tidak peduli dan Terdakwa tetap merayu Sdri.
Dwi Santi, hingga kemudian Sdri. Dwi Santi mau melayani keinginan
Terdakwa untuk berpacaran dan bersetubuh dengan Terdakwa, dan
bahkan kemudian Sdri. Dwi Santi sendiri yang membayar beaya
penginapan dan memberikan uang kepada Terdakwa setiap selesai
melakukan persetubuhan, karena Sdri. Dwi Santi juga merasa nikmat dan
puas atas persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut.
Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI,
perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI,
apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri atasan yang notabene adalah
mantan pelatih dan Pembina Terdakwa di Secata Rindam IX/Udayana,
perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang, sangat tidak layak dilakukan
oleh seorang prajurit, dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan
disiplin militer.
Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain
telah merusak ketenteraman rumah tangga Sertu Suwari yang terpaksa
akan menceraikan isterinya, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilainilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit, yang pada gilirannya akan dapat
berdampak pada timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama
prajurit TNI.
Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah
prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang
hanya mengikuti nafsu sexualnya saja tanpa mempedulikan berbagai
aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI
maupun sebagai warga negara Indonesia. Prajurit yang demikian jika tetap
dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan kegoncangan
bagi pembinaan disiplin, moral, dan jiwa korsa di lingkungan satuan TNI.
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Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan
untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan
yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
Terdakwa masih muda dan belum begitu memahami dan menghayati
kehidupan disiplin di lingkungan TNI;
Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;

b. Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri atasannya yang
notebene mantan pelatih dan pembinanya ketika Dikmata PK di
Secata Rindam IX/Udayana;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak ketenteraman rumah tangga
Sertu Suwari yang akan menceraikan Sdri. Dwi Santi;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8
wajib TNI, terutama marga ke-5 dan kewajiban ke-3;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara
sesama prajurit TNI.
Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin
dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
perlu dipecat dari dinas militer, sedangkan pidana pokoknya perlu
dikurangi guna memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera
mencari kehidupan di luar kehidupan prajurit.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang :
a.
b.
c.
d.
e.

1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna putih;
1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;
1 (satu) buah baju kaos dalam/singlet warna merah;
1 (satu) buah BH ukuran 36/80 warna merah;
1 (satu) buah celana dalam warna putih;
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f. 1 (satu)buah celana panjang warna putih ukuran 36;
Tersebut huruf a s/d f adalah milik Sdri. Dwi Santi yang disita dari
tangan Sdri. Dwi Santi, sehingga oleh karenanya perlu
dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Dwi Santi.
g. 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel.
h. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo CE 0700 warna putih;
i. 1 (satu) buah kaos olahraga warna abu-abu bertuliskan
Adidas;
j. 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
k. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
l. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;
Tersebut huruf g s/d l adalah milik Terdakwa yang disita dari
tangan Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu dikembalikan
kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Dansubdenpom
IX/3-1 Singaraja yang dibuat oleh Sertu Suwari pada tanggal 29
Mei 2017, yang menuntut agar perbuatan Prada Yoseph,
kesatuan Yonif 900/Raider, yang telah melakukan persetubuhan
dengan isteri pengadu diproses sesuai prosedur hukum yang
berlaku; adalah bukan barang bukti yang dapat membuktikan
kesalahan Terdakwa, akan tetapi surat tersebut merupakan
syarat agar perkara Terdakwa dapat dituntut di pengadilan,
sehingga surat tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, dan oleh
karenanya surat tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang
bukti.
b. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.
Pronojiwo Nomor: 157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas
nama Suwari dan Dwi Santi;
c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Kec./Kab.
Buleleng, Bali, Nomor: 5108060101070349 tanggal 27
September 2011 atas nama Suwari;
d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari
Ajendam IX/Udayana No. Reg.: T-205/VIII/2003 tanggal 25
Agustus 2003 atas nama Pratu Suwari dan Dwi Santi;
e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No.
Reg.: PD IX/LIV/1/190/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama
Pratu Suwari dan Dwi Santi;
Surat-surat tersebut huruf b s/d e menunjukkan bahwa Sdri. Dwi
Santi adalah berstatus sebagai isteri Sertu Suwari;
f. 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Pondok Melati,
Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
g. 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Puri Rena, Desa Air
Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.;
Foto tersebut huruf f dan g adalah menunjukkan tempat
Terdakwa dan Sdri. Dwi Santi melakukan persetubuhan;
h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Rekaman HP
mennjadi Transkip Pembicaraan tanggal 16 Juni 2017 atas nama
Prada Yoseph Isak Manolahavthius dengan Sdri. Dwi Santi;
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Surat-surat tersebut huruf b s/d h ternyata berkaitan erat dengan
perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga
oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer,
sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sedangkan
Terdakwa sekarang sudah berada dalam penahanan sementara,
maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat

: Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan
Terdakwa
tersebut
di
atas,
yaitu:
YOSEPH
ISAK
MANOLAHAVTHIUS, Prada NRP 31140296000393, terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan zina”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4.

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna putih;
2) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;
3) 1 (satu) buah baju kaos dalam/singlet warna merah;
4) 1 (satu) buah BH ukuran 36/80 warna merah;
5) 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
6) 1 (satu)buah celana panjang warna putih ukuran 36;
Tersebut angka 1) s/d 6) dikembalikan kepada Sdri. Dwi Santi.
7) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel;
8) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo CE 0700 warna putih;
9) 1 (satu) buah kaos olahraga warna abu-abu bertuliskan Adidas;
10) 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
11) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
12) 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;
Tersebut angka 7) s/d 12) dikembalikan kepada Terdakwa.
b. Surat-surat :
1) 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pronojiwo
Nomor: 157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Suwari dan Dwi
Santi;
2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Kec./Kab. Buleleng, Bali,
Nomor: 5108060101070349 tanggal 27 September 2011 atas nama
Suwari;
3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam
IX/Udayana No. Reg.: T-205/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama
Pratu Suwari dan Dwi Santi;
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4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg.: PD
IX/LIV/1/190/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Pratu Suwari dan Dwi
Santi;
5) 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Pondok Melati, Desa Air Sanih,
Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
6) 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Puri Rena, Desa Air Sanih, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng.;
7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Rekaman HP mennjadi Transkip
Pembicaraan tanggal 16 Juni 2017 atas nama Prada Yoseph Isak
Manolahavthius dengan Sdri. Dwi Santi;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu
rupiah.
6.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk
NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol
Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa
Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Panitera Pengganti Dede Juhaedi,
S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.
Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Ttd.

Ttd.

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti
Ttd.
Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178
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