PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 13 - K / PM.III-14 /AD / II / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sang Kompyang Widana.
Serda / 640515.
Babinsa Ramil 1626-03/Tembuku.
Kodim 1626/Bangli.
Bangli, 26 Desember 1970.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Pukuh Desa Susut Bangli.

Terdakwa ditahan oleh :
1. Dandim 1626/Bangli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12
Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor : Kep/01/XII/2016 tanggal 12 Desember
2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 2
x 30 hari (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan
Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dan Tingkat
II selaku Papera Nomor : Kep/18/XII/2016 dan Kep/05/II/2017 tanggal 3 Februari
2017.
3.
Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar sejak tanggal 16 Februari 2017
sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor:
TAP/05/PM.III-12/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
4.
Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada
tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan
Nomor : TAP/11/PM-14/AD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar
01/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

Nomor : BP-01/A-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/ Wira Satya
selaku Papera Nomor : Kep / 03 / II / 2017 tanggal 3 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / II / 2017 tanggal
9 Februari 2017.

2
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 13 /PM III-14/AD/ II /2017 tanggal 16 Februari 2017.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 13
/PM III-14/ AD / II /2017 tanggal 17 Februari 2017.
c. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/13/PM.III14/AD/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.

4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / II /
2017 tanggal 16 Februari 2017, di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

sidang

serta

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
a.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan Zinah ”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b.

c.

yang

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
-

Pidana Pokok

: Penjara selama 9 ( sembilan )
Bulan dikurangi selama Terdakwa
berada
dalam
penahanan
sementara.

-

Pidana Tambahan

: Dipecat dari dinas Militer ( cq. TNIAD ).

Mohon agar barang bukti berupa :
1)

Surat-surat.
a. 1 ( satu ) lembar fotocopy Kutipan Akta Pernikahan
No. 263/Capil/2004 tanggal 11 Mei 2004 a.n. I Ketut
Diana dan Ni Ketut Kamiasih.
b. 1( satu ) lembar fotocopy Kartu penunjuk isteri No. B214/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n. Ni Ketut
Kamiasih.
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy kartu Keluarga No.
5105021807075547 a.n. I ketut Diana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2)

Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam corak biru.
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- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garisgaris.
Dikembalikan kepada Sdr. Ni Kamiasih ( Saksi-2 ).
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat
menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi , oleh
karena Terdakwa mohon hukuman seringan ringannya dengan alasan
Terdakwa masih mempunyai tanggungan merawat anaknya yang masih
sekolah ,Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sejak bercerai
dengan isterinya tahun 2003, Terdakwa ingin mencari kehidupan yang
baru dan kembali kemasyarakat apabila Terdakwa dipecat menjadi
anggota TNI, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya sangat
mencoreng nama Institusi Militer terutama Angkatan Darat yang
menjadi kebanggaan dan tempat mengabdi Terdakwa selama 27 ( dua
puluh tujuh tahun ) tahun .
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober, tanggal lima
belas bulan November, tanggal dua puluh tiga bulan November dan
tanggal tiga puluh bulan November tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 enam belas dirumah Terdakwa di Dusun
Pukuh Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, setidaktidaknya di tempat-tempat lain yang berada di wilayah hukum Peradilan
Militer III-14, telah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui
yang turut bersalah telah menikah “
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik
dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 743/PSY. Pada bulan
September 2000 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya,
kemudian pada bulan Januari 2001 dipindahkan ke Kodim 162603/Tembuku hingga sekarang dengan pangkat Serda.
b.
Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Susilowati pada
tahun 1997, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun pada
tahun 2003 Terdakwa telah resmi bercerai dengan Sdri. Susilowati
sehingga Terdakwa berstatus duda.
c.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Ketut Kamiasih (Saksi-2)
sekitar bulan November 2015, sedangkan Terdakwa kenal dengan
Saksi-1 Pelda Ketut Diana suami Saksi-2 sejak tahun 2001 dalam
hubungan antara atasan dan bawahan, dan Terdakwa juga sudah
mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1.
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d.
Bahwa sejak bulan Mei 2016 hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Saksi-2
sering pulang larut malam sejak Saksi-2 membuka usaha salon, bahkan
sejak bulan Juni 2016 tidak mau pulang ke rumah dan tidur di tempat
usaha salonnya. Kemudian Saksi-2 datang ke Makodim 1626/Bangli
untuk mengajukan perceraian dengan Saksi-1.
e.
Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi-2 datang ke Koramil 162603/Tembuku untuk menghadap Danramil dengan maksud menanyakan
masalah perceraiannya dengan Saksi-1, namun Danramil sedang tidak
berada di tempat. Kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, lalu
saling bertukar nomor HP.
f.
Bahwa kesempatan berikutnya Saksi-2 sering konsultasi kepada
Terdakwa tentang masalah perceraian karena sebelumnya Terdakwa
pernah mengalami kasus perceraian dengan istri Terdakwa, sehingga
hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat. Pada tanggal 30
Oktober 2016 sekira pukul 20.000 Wita Saksi-2 datang ke rumah
Terdakwa di Dusun Pukuh desa Susut Kecanatan Susut Kabupaten
Bangli dengan alas an konsultasi masalah perceraiannya dengan Saksi1. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa ngobrolngobrol di ruang tamu, selanjutnya masuk ke dalam kamar Terdakwa
kemudian melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya.
g.
Bahwa pada kesempatan berikutnya Terdakwa dan Saksi-2
mengulangi lagi melakukan persetubuhan untuk yang kedua, ketiga dan
keempat kalinya di tempat yang sama di dalam kamar rumah Terdakwa,
yaitu :
- Persetubuhan kedua dilakukan pada tanggal 15 November 2016.
- Persetubuhan ketiga dilakukan pada tanggal 23 November 2016.
- Persetubuhan keempat dilakukan pada tanggal 30 November
2016.
h.
Bahwa setiap persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka
yang dilakukan dengan cara-cara Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama
masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu pintu dikunci. Setelah ngobrolngobrol sebentar selanjutnya diawali dengan saling berciuman bibir, lalu
membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah itu
berciuman lagi diatas tempat tidur, Terdakwa meraba-raba payudara
dan bagian-bagian sensitive lainnya hingga sama-sama terangsang.
Kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang tidur terlentang, lalu
Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina
Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya yang
diimbangi oleh Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga
mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina
Saksi-2 dan sama-sama merasakan kenikmatan.
i.
Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi-2 menginap di
rumah Terdakwa, namun pada kesempatan tersebut Terdakwa dan
Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan karena Saki-2 sedang
menstruasi/datang bulan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1626/Bangli atas nama
Serka I Wayan Sukirawan Tangkas (Saksi-3).
j.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami
Saksi-2 merasa keberatan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai

Putusan Nomor : 13-K/PM.III-14/AD/II/2017 Halaman 4 of 25

5
ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan Saksi-1 kepada
Dandenpom IX/3 tanggal 10 Desember 2016.

Menimbang

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan
eksepsi/keberatan.

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a)
KUHP .

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan

Bahwa terhadap dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP,
Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap
Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana
yang baru bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang
dirugikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP.
Menimbang :

Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa atas nama
Terdakwa atas nama Sang Kompyang pangkat Serda Nrp. 640515
anggota Ramil 1626-03/ Tembuku
sudah dilengkapi dengan Surat
pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Peltu Ketut
Diana selaku suami dari Sdri. Ni Ketut Kamiasih sebagaimana telah
dituangkan dalam surat pernyataan pengaduan yang dibuat pada
tanggal 10 Desember 2016.

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa
pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu enam bulan
sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga
pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 10 Desember 2016
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari
Saksi-1 telah memenuhi syarat formal.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 4 KUHP menyatakan
bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam
persidangan belum dimulai .

Menimbang:

Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut oleh karena itu sebelum
pemeriksaan dalam persidangan dimulai khususnya terhadap
pemeriksaan Saksi yang dirugikan dalam hal ini pemeriksaan terhadap
Pelda Ketut Diana sebagai pengadu, dalam persidangan menyatakan
tidak akan mencabut pengaduannya / tetap melanjutkan supaya
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku . Oleh karena
Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.
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Menimbang

:

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

: Ketut Diana.
: Pelda/626657.
: Klungkung, 27 Desember 1966.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Desa Aan Dsn. Peken, Kec.Banjarakan
Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak enam tahun yang lalu
yaitu sejak Terdakwa sebagai anggota Koramil 1626-03/Tembuku,
namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan
bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 ( Sdri. Ni Ketut Kamiasih )
pada tahun 2000 pada saat Saksi-2 bekerja di showroom motor di
Klungkung , setelah kenal kemudian Saksi menikah pada tahun 2000 di
Catatan sipil sesuai akte perkawinan Nomor : 263/Capil/2004 tanggal 11
Mei 2004 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Komang
Ari Andika Putra berumur 15 tahun.
3. Bahwa Saksi-2 mempunyai usaha salon di dekat rumah kira-kira
berjarak 500 meter sehingga sehari- hari Saksi-2 berada disalon sampai
jam 20.00 wita namun sekira bulan Mei 2016 sering pulang larut malam
yaitu jam 22.00 /23.00 wita dan Saksi pernah datang ke salon ternyata
tidak ada kapstamer kemudian Saksi berusaha mengingatkan agar
jangan pulang larut malam, akan tetapi tidak digubris oleh Saksi-2
sehingga rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis dan timbul keributan.
4. Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2016 Saksi-2 mulai tidur di tempat
salon di Ds. Peken desa Aan Banjarangkan - Klungkung dan tidak mau
pulang, karena tingkah laku Saksi -2 yang menurut Saksi menunjukkan
keanehan selanjutnya Saksi membawa Saksi-2 ke Rumah Sakit Jiwa
bangle untuk dilakukan pengecekan setelah dicek ternyata hasinya
Saksi-2 sehat dan normal.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi-2 datang ke Makodim
Bangli menghadap Pasimin dan Pasipers untuk mengajukan cerai
namun tidak ditanggapi dan menyuruh Saksi-2 agar berusahan membina
dan mempertahankan keluarga dengan Saksi, atas pengajuan cerai
saksi-2, Saksi tidak menyetujui dan tetap ingin mempertahankan rumah
tangga dengan Saksi-2.
6. Bahwa alasan Saksi-2 mengajukan cerai adalah karena kurang
kasih sayang dari Saksi dan merasa dibenci oleh keluarga besar Saksi
padahal menurut Saksi , Saksi sudah memenuhi semua kebutuhan yang
Saksi-2 butuhkan termasuk gaji dan kebutuhan biologis tidak ada
masalah.
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7. Bahwa atas permintaan cerai Saksi-2 tersebut Saksi merasa curiga,
dan selama lima bulan Saksi berusaha mengintai gerak-gerik Saksi-2
kemanapun perginya akhirnya pada malam hari sekira pukul 20.00 wita
bulannya Saksi lupa Saksi-2 pergi menemui Terdakwa didepan Koramil
1626-03/Tembuku selama lima menit kemudian Saksi-2 pergi ke Ds.
Sama Tembuku Bangli tempat kelahirannya .
8. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2016 malam harinya
Saksi melihat sepeda motor Saksi-2 berada di rumah Terdakwa di Desa
Pukkuh Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Kemudian kejadian
tersebut Saksi laporkan kepada Kasdim 1626/Bangli, lalu Kasdim mohon
petunjuk kepada Dandim dimana Dandim memberikan petunjuk agar
menunggu kedatangan beliau dari dinas luar.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul
21.00 wita Saksi melihat Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa,
lalu Saksi melapor kepada Dandim 1626/ Bangli kemudian Saksi
menghubungi Kasdim 1626/ Bangli melalui HP . Selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1626/Bangli di rumah
Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa dan
Saksi mengetahui bahwa Terdakwa statusnya duda cerai dengan
isterinya dan mempunyai dua orang anak yang satu ikut Terdakwa dan
yang satunya ikut isterinya.

11. Menurut Saksi tindakan Terdakwa sebagai rekan kerja telah
menghianati Saksi dan tidak dibenarkan karena membuat aib keluarga
sedangkan tindakan Saksi -2 sangat tercela apalagi sebagai seorang
isteri prajurit sangat hina karena telah menghianati Saksi sebagai
suaminya.
Atas keterangan dari Saksi , Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ni Ketut Kamiasih.
: Swasta.
: Bangli, 15 Maret 1978.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Sama Undisan Ds. Jehem Kec.
Tembuku Kab. Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pelda I Ketut Diana) pada
tahun 2000 di bangle hubungan dengan Saksi-1adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2000 di Desa Aan Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak laki-laki bernama I Komang Ari Andika Putra umur 16
tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2015
di Koramil 1626-03/Tembuku Bangli namun hanya hubungan sebatas
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kenal saja , kemudian sejak bulan Oktober 2016 Saksi dan Terdakwa
menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi
akan menghadap Danramil untuk minta tanda tangan surat
kesanggupan dan perjanjian perceraian kepada Saksi-1 namun tidak
ada yang Saksi temui kemudian Saksi minta no. Hp Terdakwa, satu
minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan minta informasi
tentang Saksi-1 dan mulai saat itu Saksi mulai dekat dan curhat kepada
Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 17.00
wita Saksi memaksa datang kerumah Terdakwa dengan alasan pusing
memikirkan perceraian Saksi yang yang tidak jelas dan Saksi butuh
seseorang untuk curhat sehingga Saksi minta kepada Terdakwa supaya
diijinkan menginap dirumahnya namun Terdakwa marah dan
menolaknya dengan alasan takut karena Saksi masih terikat perkawinan
dan belum cerai denganSaksi-1 namun Saksi tetap memaksa akhirnya
dengan berat hati Terdakwa menerimanya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bermalam dirumah Terdakwa dan
melakukan hubungan suami isteri yang pertama yaitu dengan cara-cara
Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu
pintu dikunci. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar selanjutnya diawali
dengan pemanasan saling berciuman bibir, lalu membuka pakaian
masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah itu berciuman lagi di atas
kasur, Terdakwa meraba-raba payudara dan bagian-bagian sensitif
lainnya yaitu vagina dan paha dengan posisi saya dibawah terlentang
hingga sama-sama terangsang. Kemudian memasukkan kemaluannya
yang sudah tegang ke vagina Saksi sampai masuk kedalam dengan
menggoyangkan pantatnya naik turun sambil bibirnya menghisap kedua
puting payudara Saksi bergantian begitu juga dengan Saksi
mengimbangi dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul hingga
mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina
Saksi dan sama-sama merasakan kenikmatan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Saksi kembali memaksa
Terdakwa untuk datang kerumahnya dan menginap dirumah Terdakwa
kemudian Saksi melakukan hubungan suami isteri yang kedua kali,
ketiga tanggal 23 November 2016
Saksi menyuruh Terdakwa
mengantar Saksi membeli perlengkapan salon kemudian Saksi
menginap dirumahnya dan melakukan hubungan suami isteri.
7 . Bahwa pada tanggal 23 Nopember Saksi mengatakan kepada
Terdakwa kalau kondisi drop kemudian menyuruh Terdakwa untuk
menemani belanja perlengkapan salon setelah belanja Saksi memaksa
untuk menginap dirumah Terdakwa kemudian melakukan hubungan
suami isteri .
8.
Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 10.30 Wita
Saksi menghubungi Terdakwa kemudian sekira pukul 20.45 Wita
datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan “ kenapa
datang kerumah”. Saksi menjawab “ Tidak apa-apa “ kemudian saksi
menginap dan terjadi hubungan suami isteri yang empat.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 8 dan 9 Desember 2016 Saksi
menginap di rumah Terdakwa karena pikiran Saksi kacau, dimana
Putusan Nomor : 13-K/PM.III-14/AD/II/2017 Halaman 8 of 25

9
sebelumnya Saksi dimarahi oleh ibu Saksi sehingga pada saat itu
aktifitas sehari-hari dilakukan dari rumah Terdakwa, pagi hari berangkat
ke salon dan pada malam harinya Saksi menginap di rumah Terdakwa
namun akhirnya pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 23.00
Wita Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel
Kodim 1626/Bangli, lalu Saksi dibawa ke Makodim 1626/Bangli.
10.
Bahwa Saksi melakukan hubungan suami isteri awalnya Saksi
yang memaksa namun kemudian dilakukan atas dasar suka sama suka
dan Saksi merasakan kenikmatan serta perhatian dari Terdakwa yang
tidak pernah Saksi dapatkan dari Saksi-1.
11.
Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri antara Saksi
dan Terdakwa sudah mengetahui status masing-masing
bahwa
Terdakwa adalah duda yang mempunyai dua anak dan status Saksi
adalah isteri dari Saksi-1.
12.
Bahwa Saksi dalam proses bercerai dengan Saksi-1 dan akan
membina rumah tangga kembali dengan Terdakwa apapun yang terjadi
dengan Terdakwa sebab Saksi juga merasa bersalah atas kejadian ini
selain itu Saksi merasa sudah cocok dan nyaman mendapat perhatian
dari Terdakwa.
Atas keterangan dari Saksi , Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Wayan Sukirawan Tangkas.
: Serka/31950581300775.
: Ba Sub 2.1 Unit Intel Kodim 1626/Bangli.
: Kodim 1626/Bangli.
: Klungkung, 22 Juli 1975.
: Laki-laki..
: Indonesia.
: Hindu.
: Ds. Tusan Kawan Kec. Banjarangkan Kab.
Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena
sama-sama berdinas di Kodim 1626/Bangli, namun tidak ada hubungan
keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Ni Ketut Kamiasih)
karena merupakan istri dari ( Saksi-1 ) Pelda I Ketut Diana yang juga
merupakan anggota Kodim 1626/Bangli.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita
Saksi sedang melaksanakan piket Unit Intel di Kodim 1626/bangli,
kemudian Saksi dipanggil oleh Kasdim dan menyampaikan kepada
Saksi bahwa akan dilakukan penagkapan terhadap Terdakwa karena
diduga Saksi-2 sedang berada di rumah Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 22.45 Wita Saksi dibawah pimpinan Kasdim
berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil
dinas Kasdim dan mobil Saksi sendiri. Setelah sampai di rumah
Terdakwa, Saksi melihat ada sepeda motor Scoopy milik Saksi-2 parkir
di halaman rumah Terdakwa.
Putusan Nomor : 13-K/PM.III-14/AD/II/2017 Halaman 9 of 25

10

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi mengetuk pintu
rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintu dan Terdakwa
kaget karena melihat Dandim dan Kasdim 1626/ Bangli sedang berada
di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi untuk
mengamankan tas yang berisi peralatan salon milik Saksi-2 sebagai
barang bukti dan dibawa ke kantor Kodim.
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada
perlawanan dan Terdakwa memakai pakaian kaos dan celana pendek
sedangkan Saksi-2 sudah memakai baju lengkap kemudian Terdakwa
dan Saksi-2 dibawa ke Makodim untuk dimintai keterangan.
7. Bahwa menurut Saksi selama kenal dengan Terdakwa dalam dinas
Terdakwa orangnya baik dan loyal dan Saksi tidak mengetahui
penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
Atas keterangan dari Saksi , Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Sang Nyoman Putrayasa.
: Buruh.
: Pukuh, 5 April 1976.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Pukuh Ds. Susut Kec.Susut Kab.
Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak masih kecil
karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, sedangkan dengan
Saksi-2 (Sdri. Ni Ketut Kamiasih) Saksi kenal pada bulan Oktober 2016
ketika Saksi-2 datang ke rumah untuk bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah tiga kali melihat Saksi-2 datang ke rumah
Terdakwa dan pernah bermalam, namun Saksi tidak mengetahui apa
tujuan Saksi-2 bermalam di rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada waktu Saksi-2 datang pertama kali kerumah
Terdakwa, Saksi mendengar antara Terdakwa dan Saksi-2 bertengkar
kemudian Terdakwa menyuruh pulang tetapi Saksi-2 tidak mau dan
tetap tinggal dirumah Terdakwa.
4. Bahwa pada sekira bulan November 2016 Saksi pernah melihat
Terdakwa bersama dengan Saksi-2 masuk kedalam kamar Terdakwa
dan menurut analisa Saksi tujuan Terdakwa dan Saksi-2 adalah untuk
melakukan persetubuhan.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul
23.00 Wita Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota
Intel Kodim 1626/Bangli di rumah Terdakwa di Br. Pukuh Desa Susut
Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
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Atas keterangan dari Saksi , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990 melaui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat
dilantik pangkat Prada ditugaskan di yonif 743/PSY. Pada bulan
September 2000 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya,
kemudian pada bulan Januari 2001 dipindahkan ke Kodim 1626/bangle
dan selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Terdakwa ditempatkan di
Koramil 1626-03/Tembuku hingga sekarang pangkat Serda.
2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda I Ketut Diana (Saksi-1)
sejak tahun 2001 di Kodim 1626/Bangli, namun tidak ada hubungan
keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan, sedangkan
Terdakwa kenal dengan Sdi. Ni Ketut Kamiasih (Saksi-2) sekitar bulan
Oktober 2016 di Koramil 1626-03/Tembuku dan Terdakwa mengetahui
kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1.
3.
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Susilowati pada tahun
1997 dan dikaruniai anak 2 ( dua ) orang yaitu bernama Dewa putu
Aditya Kencana dan Sang Made Rama Astawan namun pada tahun
2014 Terdakwa bercerai dengan Sdri. Susilowati dan status Terdakwa
sekarang duda beranak satu.
4.
Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Saksi-2 datang ke Makoramil
1626-03/Tembuku Bangli hendak menghadap Danramil untuk
menanyakan masalah perceraian Saksi-2 dengan Saksi-1 sebab
menurut Saksi-2 sebelumnya pernah menghadap Pasipers Kodim
1626/Bangli namun tidak pernah ditanggapi .
5.
Bahwa kemudian yang ketiga kalinya Saksi-2 menghadap
Danramil namun tidak ada ditempat dan bertemu dengan Terdakwa
yang sedang piket kemudian Terdakwa jawab kemungkinan besok ada
lalu Saksi-2 meminta no Hp Terdakwa dengan maksud kalau lain waktu
dapat informasi dari Terdakwa tentang keberadaan Danramil.
6.
Bahwa pada keesokan harinya dan hari-hari berikutnya Saksi-2
sering mengirim SMS kepada Terdakwa menanyakan tentang
pengalaman Terdakwa
waktu mengurus perceraian
sehingga
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab, kemudian terjalin
pacaran.
7.
Bahwa pada tanggal 29 Oktober Saksi-2 menanyakan
keberadaan Danramil kepada Terdakwa via sms dan Terdakwa jawab
kalau Danramil masih ada rapat di Kodim 1626/Bangli.
9.
Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul
16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan menanyakan tentang
keberadaan Terdakwa sebab Saksi-2 akan datang ke rumah Terdakwa
untuk minta solusi tentang perceraiannya namun Terdakwa menolaknya
tetapi sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 tetap datang ke rumah Terdakwa,
lalu berbincang-bincang diruang tamu, karena sudah larut malam
Terdakwa mengusulkan agar Saksi-2 pulang, namun Saksi-2 tidak mau
dengan alasan takut karena sudah larut malam. Sehingga akhirnya
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Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa dan pada kesempatan tersebut
Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk yang pertama
kalinya.
10.
Bahwa selang dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 15
Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 menghubungi
Terdakwa yang intinya akan datang kembali kerumah Terdakwa namun
Terdakwa menolaknya tetapi Saksi-2 memaksa datang dengan alasan
biar bisa bangun pagi untuk merias pengantin akhirnya Terdakwa setuju
dan Saksi-2 datang sekira pukul 20.15 Wita kemudian ngobrol setelah
itu melakukan hubungan suami isteri yang ke dua.
11.
Bahwa hubungan suami isteri yang ke tiga dilakukan oleh
Terdakwa pada tanggal23 Nopember 2016 seperti sebelumnya Saksi-2
telpon terlebih dahulu kepada Terdakwa akan menginap kerumah dan
pukul 19.30 Wita Saksi -2 mengajak Terdakwa belanja perlengkapan
salon ke Gianyar kemudian pulang kerumah Terdakwa bersama-sama
kemudian melakukan hubungan suami isteri.
12.
Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 10.30
Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian sekira pukul 20.45 Wita
datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan “ kenapa
datang kerumah”. Saksi-2 menjawab “ Tidak apa-apa “ kemudian terjadi
hubungan suami isteri yang empat.
13.
Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Desember Saksi-2 menginap
dirumah Terdakwa namun tidak melakukan hubungan suami isteri
karena Saksi-2 baru datang bulan.
14.
Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan
suami isteri baik yang pertama maupun yang terakhir dilakukan dengan
cara cara-cara Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam
kamar Terdakwa, lalu pintu dikunci. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar
selanjutnya diwalali dengan pemanasan saling berciuman bibir, lalu
membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah itu
berciuman lagi di atas kasur, Terdakwa meraba-raba payudara dan
bagian-bagian sensitif lainnya yaitu vagina dan paha dengan posisi
Saksi -2 dibawah terlentang hingga sama-sama terangsang. Kemudian
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi -2
sampai masuk kedalam dengan menggoyangkan pantatnya naik turun
sambil bibirnya menghisap kedua puting payudara Saksi-2 bergantian
begitu juga dengan Saksi-2 mengimbangi dengan cara menggoyanggoyangkan pinggul hingga mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan
sperma di dalam vagina Saksi-2 .
15.
Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan
selalu dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Pukuh Desa
Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang dilakukan atas dasar
suka sama suka dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 selalu merasakan
kenikmatan.
16.
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi-2
kembali menginap di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00
Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1626/Bangli.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Makodim 1626/Bangli
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
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17.
Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1
yang merupakan seniornya yang berdinas di Koramil 1626-03/Tembuku.
18.
Bahwa pada saat melakukan hubungan suami isteri Terdakwa
dengan Saksi-2 dilakukan dikamar yang tertutup dan terkunci sehingga
tidak ada orang yang mengetahuinya.
19.
Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri
dengan Saksi-2 karena Terdakwa tertarik pada Saksi-2 sejak mulai
menginap dirumah Terdakwa dan merasa kasihan karena Saksi-2
tidakdiperhatikan oleh Saksi-1.
20.
Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan sangat menyesal
atas kejadian yang dilakukan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada
Saksi-1 dan Saksi-1 menerimanya namun perkara ini supaya tetap
dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.
Menimbang

:

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

Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam corak biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis-garis.

Bahwa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata diakui
oleh Terdakwa dan Saksi-2 ( Sdri. Ni Ketut kamiasih ) yang merupakan
barang yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana ternyata
bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian
2)

Surat-surat.
a. 1 ( satu ) lembar fotocopy Kutipan Akta Pernikahan No.
263/Capil/2004 tanggal 11 Mei 2004 a.n. I Ketut Diana dan Ni
Ketut Kamiasih.
b. 1( satu ) lembar fotocopy Kartu penunjuk isteri No. B214/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n. Ni Ketut Kamiasih.
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy kartu Keluarga No.
5105021807075547 a.n. I ketut Diana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
Bahwa bukti surat-surat tersebut telah
dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di
persidangan ternyata diakui oleh Saksi-1 (Pelda I Ketut Diana) dan
Saksi-2 (Ni Ketut kamiasih) yang merupakan bukti
sampai
persidangan berlangsung statusnya masih sah sebagai suami isteri
dan belum bercerai, barang bukti tersebut ternyata bersesuaian
dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan yang didakwakan.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
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dihubungkan yang satu dengan
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

yang

lainnya

maka

diperoleh

1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990 melaui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat
dilantik pangkat Prada ditugaskan di yonif 743/PSY. Pada bulan
September 2000 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya,
kemudian pada bulan Januari 2001 dipindahkan ke Kodim 1626/bangli
dan selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Terdakwa ditempatkan di
Koramil 1626-03/Tembuku hingga sekarang dengan pangkat Serda.
2.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Susilowati
pada tahun 1997, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu
bernama Dewa Putu Aditya Kencana dan Sang Made Rama Astawan
tetapi pada tahun 2013 Terdakwa bercerai dengan Sdri. Susilowati dan
status Terdakwa sekarang duda beranak satu.
3.
Bahwa benar Terdakwa kenal kenal dengan Saksi-1( Pelda I
Ketut Diana ) sejak tahun 2001 dalam hubungan antara atasan dan
bawahan.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sejak bulan November
2015 Terdakwa dan Saksi-2 kenal di Koramil 1626-03/Tembuku Bangli
namun hanya hubungan sebatas kenal saja .
5. Bahwa benar sejak bulan Mei 2016 hubungan rumah tangga
Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis, penyebabnya karena
Saksi-2 sering pulang larut malam sejak Saksi-2 membuka usaha salon,
bahkan sejak bulan Juni 2016 Saksi-2 tidak mau pulang ke rumah dan
tidur di tempat usaha salonya. Kemudian Saksi-2 datang ke Makodim
1626/Bangli untuk mengajukan perceraian dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi -2 akan
menghadap Danramil untuk minta tanda tangan surat kesanggupan dan
perjanjian perceraian kepada Saksi-1 namun Danramail tidak berada
ditempat dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang waktu itu sedang
melaksanakan piket, kemudian Saksi-2 minta no. Hp Terdakwa, satu
minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan minta informasi
tentang Saksi menanyakan tentang prosedur perceraian yang dialami
oleh Terdakwa
7. Bahwa benar kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa sering
komunikasi curhat masalah perceraian Saksi2 yang belum terselesaikan
sehingga hubungan antara Terdakwa semakin dekat sehingga terjadi
hubungan pacaran.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 sekira
pukul 17.00 wita Saksi -2 memaksa datang kerumah Terdakwa dengan
alas an pusing memikirkan perceraian Saksi-2 yang yang tidak jelas dan
Saksi-2 butuh seseorang untuk curhat sehingga Saksi-2 minta kepada
Terdakwa supaya diijinkan menginap dirumahnya namun Terdakwa
marah dan menolaknya dengan alasan takut karena Saksi -2 masih
terikat perkawinan dan belum cerai dengan Saksi-1 namun Saksi-2 tetap
memaksa akhirnya dengan berat hati Terdakwa menerimannya.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bermalam dirumah Terdakwa dan
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cara Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar
Terdakwa, lalu pintu dikunci. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar
selanjutnya diwalali dengan pemanasan saling berciuman bibir, lalu
membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah itu
berciuman lagi di atas kasur, Terdakwa meraba-raba payudara dan
bagian-bagian sensitif lainnya yaitu vagina dan paha dengan posisi
Saksi -2 dibawah terlentang hingga sama-sama terangsang. Kemudian
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi -2
sampai masuk kedalam dengan menggoyangkan pantatnya naik turun
sambil bibirnya menghisap kedua puting payudara Saksi-2 bergantian
begitu juga dengan Saksi-2 mengimbangi dengan cara menggoyanggoyangkan pinggul hingga mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan
sperma di dalam vagina Saksi-2 dan sama-sama merasakan
kenikmatan.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 Saksi-2 kembali
memaksa Terdakwa untuk datang kerumahnya dan menginap dirumah
Terdakwa kemudian Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri yang
kedua kali, dan yang ketiga tanggal 23 November 2016 Saksi-2
menyuruh Terdakwa mengantar Saksi -2membeli perlengkapan salon
kemudian Saksi-2 menginap dirumahnya dan melakukan hubungan
suami isteri.
12. Bahwa benar hubungan suami isteri yang ke tiga dilakukan oleh
Terdakwa pada tanggal23 Nopember 2016 seperti sebelumnya Saksi-2
telpon terlebih dahulu kepada Terdakwa akan menginap kerumah dan
pukul 19.30 Wita Saksi -2 mengajak Terdakwa belanja perlengkapan
salon ke Gianyar kemudian pulang kerumah Terdakwa bersama-sama
kemudian melakukan hubungan suami isteri.
13. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 10.30
Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian sekira pukul 20.45 Wita
datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan “ kenapa
datang kerumah”. Saksi-2 menjawab “ Tidak apa-apa “ kemudian terjadi
hubungan suami isteri yang empat
14. Bahwa benar pada tanggal 8 dan 9 Desember 2016 Saksi-2
menginap di rumah Terdakwa karena pikiran Saksi-2 kacau, dimana
sebelumnya Saksi-2 dimarahi oleh ibu Saksi-2 sehingga pada saat itu
aktifitas sehari-hari dilakukan dari rumah Terdakwa, pagi hari berangkat
ke salon dan pada malam harinya Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa
namun tidak melakukan hubungan suami isteri karena Saksi-2 sedang
datang bulan.
15. Bahwa benar tanggal 10 Desember 2016 Saksi-2 menginap di
rumah Terdakwa,namun pada kesempatan tersebut Terdakwa dan
Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan karena Saksi-2 sedang
menstruasi/datang bulan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1626/Bangli atas nama
Serka I Wayan Sukirawan Tangkas (Saksi-3).
16.
Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri awalnya
Saksi-2 yang memaksa namun kemudian dilakukan atas dasar suka
sama suka dan Saksi -2 maupun Terdakwa merasakan kenikmatan
serta perhatian dari Terdakwa yang tidak pernah Saksi dapatkan dari
Saksi-1sehingga Saksi-2 tertarik dan cocok dengan Terdakwa dan mau
melakukan hubungan suami isteri.
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17.
Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami isteri antara
Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengetahui status masing-masing dan
Terdakwa mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada
ikatan perkawinan tetapi Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 (Pelda I Ketut
Diana) yang berdinas satu sama-sama di Koramil 1626-03 /Tembuku.
18.
Bahwa benar Saksi -2 sekarang dalam proses bercerai dengan
Saksi-1 dan berencana akan membina rumah tangga kembali dengan
Terdakwa apapun yang terjadi sebab Saksi juga merasa bersalah atas
kejadian ini selain itu Saksi merasa sudah cocok dan nyaman mendapat
perhatian dari Terdakwa.
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai
suami Saksi-2 merasa keberatan menuntut agar Terdakwa diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan Saksi-1
kepada Dandenpom IX/3 tertanggal 10 Desember 2016.
Menimbang

Menimbang

:

:

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

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang
didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri
dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan.

2.

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

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
-

Menimbang

:

Unsur ke-1 : Seorang Pria.
Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah
kawin.

Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Oditur Militer , Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa mengenai unsur ke-1 “Seorang Pria”,
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis

Hakim

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas
dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah
dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis
adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
Bahwa dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah
seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik
terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai
jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap
pemberani, jantan dan sebagainya.
Bahwa yang dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini
juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia
mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).
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Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990 melaui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat
dilantik pangkat Prada ditugaskan di yonif 743/PSY. Pada bulan
September 2000 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya,
kemudian pada bulan Januari 2001 dipindahkan ke Kodim 1626/Bangli
dan selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Terdakwa ditempatkan di
Koramil 1626-03/Tembuku hingga sekarang pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas Terdakwa
berjenis kelamin laki-laki atau Pria yang berstatus duda beranak dua.
3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan
tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara,
sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk
bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat unsur kesatu “ Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: “Turut Serta Melakukan
Zinah” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
-

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk
membedakan perbuatan dalam kwalitas sebagai pelaku zinah
sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP
yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

-

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zinah
sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya,
maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284
ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kwalifikasi turut serta, asal saja
perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan
perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

-

Bahwa menurut R.Susilo dalam bukunya kitab Undang-Undang
Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia
Bogor halaman 209, mengartikan “zinah“
adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau
suaminya.
Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah
apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada
paksaan dari salah satu pihak.
Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah
yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya
pasal ini tentunya berarti “Zinah/gendak“.
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Menimbang

:

-

Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku.
Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga
sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2
pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi
sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2
pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya
sebagai yang turut serta pezinah.

-

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang
dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan
seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama
mau.

-

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan
(zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina)
wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk
(kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting
apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat
menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja
dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel
pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai
persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar
pada bulan Oktober 2015 Saksi -2 ( Ni Ketut
Kamiasih ) akan menghadap Danramil untuk minta tanda tangan surat
kesanggupan dan perjanjian perceraian kepada Saksi-1( Pelda I Ketut
Diana ) namun Danramil tidak berada ditempat dan Saksi-2 bertemu
dengan Terdakwa yang waktu itu sedang melaksanakan piket, kemudian
Saksi-2 minta no. Hp Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi-2
menghubungi Terdakwa dan minta informasi tentang tentang prosedur
perceraian yang dialami oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa sering
komunikasi curhat masalah perceraian Saksi2 yang belum terselesaikan
sehingga hubungan antara Terdakwa semakin dekat sehingga terjadi
hubungan pacaran.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 sekira
pukul 17.00 wita Saksi -2 memaksa datang kerumah Terdakwa dengan
alas an pusing memikirkan perceraian Saksi-2 yang yang tidak jelas dan
Saksi-2 butuh seseorang untuk curhat sehingga Saksi-2 minta kepada
Terdakwa supaya diijinkan menginap dirumahnya namun Terdakwa
marah dan menolaknya dengan alasan takut karena Saksi -2 masih
terikat perkawinan dan belum cerai denganSaksi-1 namun Saksi-2 tetap
memaksa akhirnya dengan berat hati Terdakwa menerimannya.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bermalam dirumah Terdakwa dan
melakukan hubungan suami isteri yang pertama yaitu dengan cara caracara Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar
Terdakwa, lalu pintu dikunci. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar
selanjutnya diwalali dengan pemanasan saling berciuman bibir, lalu
membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah itu
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berciuman lagi di atas kasur, Terdakwa meraba-raba payudara dan
bagian-bagian sensitif lainnya yaitu vagina dan paha dengan posisi
Saksi -2 dibawah terlentang hingga sama-sama terangsang. Kemudian
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi -2
sampai masuk kedalam dengan menggoyangkan pantatnya naik turun
sambil bibirnya menghisap kedua puting payudara Saksi-2 bergantian
begitu juga dengan Saksi-2 mengimbangi dengan cara menggoyanggoyangkan pinggul hingga mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan
sperma di dalam vagina Saksi-2 dan sama-sama merasakan
kenikmatan.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 Saksi-2 kembali
memaksa Terdakwa untuk datang kerumahnya dan menginap dirumah
Terdakwa kemudian Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri yang
kedua kali, dan yang ketiga tanggal 23 November 2016 Saksi-2
menyuruh Terdakwa mengantar Saksi -2 membeli perlengkapan salon
kemudian Saksi-2 menginap dirumahnya dan melakukan hubungan
suami isteri.
6.
Bahwa benar hubungan suami isteri yang ke tiga dilakukan oleh
Terdakwa pada tanggal23 Nopember 2016 seperti sebelumnya Saksi-2
telpon terlebih dahulu kepada Terdakwa akan menginap kerumah dan
pukul 19.30 Wita Saksi -2 mengajak Terdakwa belanja perlengkapan
salon ke Gianyar kemudian pulang kerumah Terdakwa bersama-sama
kemudian melakukan hubungan suami isteri.
7.
Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 10.30
Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian sekira pukul 20.45 Wita
datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan “ kenapa
datang kerumah”. Saksi-2 menjawab “ Tidak apa-apa “ kemudian terjadi
hubungan suami isteri yang empat.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 dan 9 Desember 2016 Saksi-2
menginap di rumah Terdakwa karena pikiran Saksi-2 kacau, dimana
sebelumnya Saksi-2 dimarahi oleh ibu Saksi-2 sehingga pada saat itu
aktifitas sehari-hari dilakukan dari rumah Terdakwa, pagi hari berangkat
ke salon dan pada malam harinya Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa
namun tidak melakukan hubungan suami isteri karena Saksi-2 sedang
datang bulan.
9.
Bahwa benar tanggal 10 Desember 2016 Saksi-2 menginap di
rumah Terdakwa,namun pada kesempatan tersebut Terdakwa dan
Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan karena Saksi-2 sedang
menstruasi/datang bulan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1626/Bangli atas nama
Serka I Wayan Sukirawan Tangkas (Saksi-3).
10.
Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri awalnya
Saksi-2 yang memaksa namun kemudian dilakukan atas dasar suka
sama suka dan Saksi -2 maupun Terdakwa merasakan kenikmatan
serta perhatian dari Terdakwa yang tidak pernah Saksi dapatkan dari
Saksi-1sehingga Saksi-2 tertarik dan cocok dengan Terdakwa dan mau
melakukan hubungan suami isteri.
11.
Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami isteri antara
Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengetahui status masing-masing dan
Terdakwa mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada
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ikatan perkawinan tetapi Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 ( Pelda I Ketut
Diana ) sesuai dengan Kutipan Akte Perkawian nomor : 263/Capil/2004
tanggal 11 Mei 2004 yang berdinas satu sama-sama di Koramil 1626-03
/Tembuku.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat unsur kesatu
“Turut Serta Melakukan Zinah” telah
terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: ““Padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin” Majelis Hakim memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata
“dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui
adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya
namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan)
perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah
dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si
pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang
dilakukan.
Yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah perkawinan menurut
Undang-undang perkawinan nomor 27 tahun 1974 bahwa perkawinan
yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masingmasing.
Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk
menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah
dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat
dalam suatu perkawinan yang sah hubungan hukum (perkawinan) ini
diketahui sebelumnya oleh si perlaku (pria).
Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU
Perkawinan bahwa pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja
seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus seijin istri
pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)
Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti
seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan
melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai
suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang
sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya
diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini
hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang
sah).

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara
satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Susilowati
pada tahun 1997, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun
pada tahun 2013 Terdakwa telah resmi bercerai dengan Sdri Susilowati
sehingga Terdakwa berstatus duda.
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2.
Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Saksi- 2 ( Sdri. Ni Ketut kamiasih ) statusnya telah menikah /
terikat perkawinan dengan Saksi-1 ( Pelda I Ketut Diana ) sesuai dengan
Kutipan Akte Perkawian nomor : 263/Capil/2004 tanggal 11 Mei 2004
yang
3.
Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa wanita yang disetubuhi
masih terikat perkawinan namun Terdakwa tetap melakukan
persetubuhan dengan Saksi-2 sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai
29 Nopember 2016 sebanyak tiga kali.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat unsur kesatu “Padahal diketahuinya bahwa yang turut
bersalah telah kawin” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah kawin”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284
ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan
ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan
Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan
dengan Saksi-2 (Sdri. Ni Ketut Kamiasih ) mencerminkan sifat yang
tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum dan terkesan sosok
individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perudang-undangan
serta petunjuk pimpinan TNI AD .
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
istri seniornya (Saksi-1 Pelda I Ketut Diana ) pada hakekatnya karena
tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya pada saat Saksi-2 menginap
dirumah Terdakwa dan melakukan hubungan suami isteri.
3.
Bahwa latar belakang Tedakwa melakukan tindak pidana karena
Terdakwa tertarik pada saat Saksi-2 menginap dirumah Terdakwa dan
Terdakwa melihat bentuk tubuh Saksi-2 yang membuat Terdakwa
terangsang ditambah lagi Saksi-2 juga menciumi Terdakwa terlebih
dulu sehingga sama-sama terangsang kemudian melakukan
persetubuhan .
4.
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak rumah tangga Saksi-1
(Pelda I Ketut Diana) yang sedang mengalami masa-masa keretakan.
5.
Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela bagi keharmonisan
keluarga, dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di Kesatuan
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apabila tidak diberikan sanksi yang tegas maka akan mempersulit
pembinaan prajurit di kesatuan.
Menimbang

:

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan
dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi
dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara
Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Ni Ketut Kamiasih ) tidak ada ikatan
perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya secara berulangkali
serta menikmati hubungan tersebut sehingga sangat bertentangan
dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela bagi keharmonisan
keluarga, dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di Kesatuan
apabila tidak diberikan sanksi yang tegas maka akan mempersulit
pembinaan prajurit di kesatuan.
3.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak keutuhan dan
keharmonisan keluarga TNI serta dapat membahayakan pelaksanaan
tugas pokok satuan dimana akan berpengaruh bagi jiwa dan moril
prajurit, oleh karena itu perlu mendapat sanksi yang tegas agar tidak
ditiru oleh prajurit lain
4.
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru
oleh prajurit yang lain maka Mejelis Hakim akan memberikan sanksi
yang tegas terhadap Terdakwa karena dapat merusak pembinaan
prajurit disatuannya dan menimbulkan ketidakyamanan prajurit.

Menimbang

:

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

Terdakwa pernah mengabdi dilingkungan TNI selama 20 tahun
Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5,
Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Delapan wajib TNI-ke 3 dan ke-4.
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI
khususnya Kodim 1626/Bangli.
Perbuatan Terdakwa dapat membuat resah Prajurit yang tinggal di
Asrama apalagi jika mendapat tugas operasi merasa was-was/ tidak
nyaman meninggalkan keluarganya.
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Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas,
perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata
kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI , oleh karena itu
untuk menimbulkan efek jera ( Different effect ) supaya tidak diikuti oleh
prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan TNI, maka
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk
tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan
Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil
khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang :

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

Menimbang

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi
dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI
merupakan hukuman yang sangat berat dan setelah menilai pengabdian
Terdakwa dilingkungan TNI selama 20 tahun tanpa cacat di institusi militer
dan dipersidangan Terdakwa menyadari kesalahannya dan sanggup
apabila dipisahkan dari Institusi militer karena perbuatan Terdakwa tidak
dapat ditolerir dan dapat merusak kehidupan prajurit lainnya sehingga
permohonan Terdakwa supaya dipidana seringan-ringannya , oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara
dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam
undang-undang , dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada
Terdakwa agar segera dapat membina kehidupan nya di luar dinas militer
dan dapat membina kehidupan rumah tangga yang baik dengan Sdri. Ni
Ketut Kamiasih.

:

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana
tambahan berupa pemecatan dari prajurit TNI dan selama persidangan
Terdakwa berada dalam tahanan , oleh karena
Majelis Hakim
berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1)

Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam corak biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis-garis.
Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan milik Terdakwa
dan Saksi-2 ( Sdri. Ni Ketut kamiasih ) yang dipakai pada waktu
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melakukan tindak pidana dan Terdakwa maupun Saksi-2 masih
membutuhkan barang-barang tersebut untuk kenang-kenangan
sehingga Majelis Hakim berpendapat barang- barang tersebut perlu
ditentukan statusnya.
2)

Surat-surat.
a. 1 ( satu ) lembar fotocopy Kutipan Akta Pernikahan No.
263/Capil/2004 tanggal 11 Mei 2004 a.n. I Ketut Diana dan Ni
Ketut Kamiasih.
b. 1( satu ) lembar fotocopy Kartu penunjuk isteri No. B214/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n. Ni Ketut Kamiasih.
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy kartu Keluarga No.
5105021807075547 a.n. I Ketut Diana.

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

: Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat
(3) dan ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sang Kompyang
Widana, Serda NRP 640515, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“ Turut serta melakukan zinah ”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok

- Pidana tambahan
3.

:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani
penahanan
sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
: Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :
1) Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam corak biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis-garis.
Dikembalikan kepada Saksi-2 ( Sdri. Ni Ketut kamiasih )
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2)

Surat-surat :
a.
1 ( satu ) lembar fotocopy Kutipan Akta Pernikahan No.
263/Capil/2004 tanggal 11 Mei 2004 a.n. I Ketut Diana
dan Ni Ketut Kamiasih.
b. 1( satu ) lembar fotocopy Kartu penunjuk isteri No. B214/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 a.n. Ni Ketut
Kamiasih.
c. 1 ( satu ) lembar fotocopy kartu Keluarga No.
5105021807075547 a.n. I Ketut Diana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

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

kepada

Terdakwa

sebesar

Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari kamis . tanggal 20 April. 2017 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL A.,S.H., LETKOL CHK (K) NRP
11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL
SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H., MAYOR LAUT (KH)
NRP16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer MAYOR CHK (K) DWI CHRISNAWATI,S.H.,M.Sc. serta Panitera Pengganti
LETTU CHK DEDE JUHAEDI,S.Pd.,S.H. dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
FARMA NIHAYATUL A.,S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP16762/P

PANITERA PENGGANTI
Ttd
DEDE JUHAEDI,S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178
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