PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 41- K / PM.III-14 / AD / X / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Asih.
Serka / 21060253781286.
Basub Unit 1.2 Unit Intel.
Kodim 1610/Klungkung.
Loteng, 31 Desember 1986.
Laki-laki
Indonesia.
Islam.
Asrama Kodim Klungkung
Klungkung.

Galiran

Jl.

Puputan

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Dandim 1610/Klungkung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung
mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / VI / 2017 tanggal 30 Juni 2017.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai
dengan tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 17 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.
b.
Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 17 September 2017 berdasarkan Keputusan
Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 19 / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus
2017.
c.
Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2017
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 26 / IX / 2017 tanggal 12 September 2017.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai
dengan tanggal 2 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/31/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3
Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor : TAP/32/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :
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Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-16/A16/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama Serka Asih NRP
21060253781286.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor :
Kep/27/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Penyerahan
Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor : Sdak/40/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/43/PM.III14/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/51/PM.III14/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/42/PM.III-14/AD/X/2017
tanggal 5 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
6. Penunjukan Panitera Nomor : Taptera/65/PM.III-14/AD/X/2017
tanggal 4 Oktober 2017.
7. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor : Sdak/40/IX/2017 tanggal 27 September 2017 di
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 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
perbuatan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu
telah menikah”
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
Pidana Penjara selama : 6 (enam) Bulan.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
1). Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
tanggal 05 Juli 2008 atas nama Asih dan Suhikmah;
b) 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama
Suhikmah Nomor : B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih
Nomor : 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014;
d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem
atas nama I Made Suarimbawa dan Aan Rodyana Nomor :
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I made
Suarimbawa, S.SN nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni
2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :
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2) Barang-barang :
a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu;
b) 1 (satu) buah Hard Disk;
c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3;
d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang.
Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman berupa Klemensi yang
dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah
berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum
sekacilapapun baik yang bersifat pidana maupun disiplin selama
berdinas dilingkungan TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang cakap berdedikasi dan
loyalitas tinggi serta handal disatuannya terbukti yang bersangkutan
ditempatkan di staff intel dimana tidak semua personil dapat
menduduki jabatan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama
perempuan bernama Aqila Chalwa berusia & (tujuh) tahun, kedua
laki-laki bernama Ahmad Danish Lutfillah berusia 6 (enam) tahun,
dan yang ketiga laki-laki bernama Ahmad Azzamy Yazdan berusia 2
(dua) tahun yang sangat bembutuhkan perhatian dan kasih saying
dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang
membiayai kehidupan keluarga dan biaya sekolah ketiga anaknya.
6. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif
serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik
dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini
berlangsung.
7. Bahwa satuan sangat membutuhkan Terdakwa untuk secepatnya
bisa kembali bertugas di Kesatuan Kodim 1610/Klungkung karena
tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan.
8. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga banyak tingkah laku dan
perbuatannya hanya mengikuti akal pikiran dan emosi sesaat tanpa
memikirkan efek dan akibat dari perbuatannya.
3. Atas Klemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer
menyatakan tetap pada tuntutannya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Kapten Chk Achmad
Farid, S.H. NRP 11080134570185 dengan kawan-kawan
berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor
Sprin/183/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Surat Kuasa dari
Terdakwa tertanggal 24 Juli 2017.
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Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan temat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secara
pasti dalam pertengahan bulan Nopember tahun 2000 Enam belas
dan pada awal bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 Enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas
di Tempat Kost milik Sdr. I Wayan Soma Jalan Matahari Gang Merak
Semarapura Klungkung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah itu telah nikah".
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana
selama 6 (enam) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan
pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki selama 6 (enam)
bulan, setelah tamat pendidikan kemudian ditempatkan di Makorem
163/WSA bagian Tim Intelrem, selanjutnya pada bulan Maret 2007 di
BP kan di Iteldim 1610/Klungkung dan menjadi Organik Kodim
1610/Klungkung, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan
pangkat Serka NRP 21060253781286.
b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Suhikmah (Saksi5) pada tahun 2008 baik secara agama Islam maupun secara
Kedinasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang disahkan oleh
Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
tanggal 05 Juli 2008, dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Royana, S.P. (saksi-2)
sekira bulan Oktober 2016 saat Terdakwa mengikuti rapat gabungan
tentang evaluasi Upsus (Upaya Khusus) bidang pertanian di ruang
rapat Dinas Pertanian Pemkab Klungkung, Saksi-2 bekerja di Kantor
Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sebagai PPL sedangkan
Terdakwa bertugas sebagai anggota Tim Inteldim 1610/Klungkung
untuk Monitoring Daerah.
d. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2, status Saksi-2
adalah sebagai Istri sah dari Sdr. I Made Suarimbawa, S.SN (Saksi1) karena Saksi-2 dan Saksi-1 telah menikah secara sah menurut
Agama Hindu pada tahun 2004 di Karangasem sesuai dengan
Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 dan Kartu Keluarga Nomor
5107071012100277 tanggal 19 Juni 2012 atas nama I Made
Suarimbawa, S.SN, dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
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e. Bahwa dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2
berlanjut dengan saling bertukar nomor Handphone untuk
berkomunikasi dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi-2.
Setelah Saksi-2 memberikan alamat kost di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung selanjutnya sekira akhir bulan Oktober
tahun 2016 Terdakwa datang untuk menemui Saksi-2 di tempat kost
Saksi-2, pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dengan
Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim
1610/Klungkung.
f. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Nopember tahun
2016 siang hari, Terdakwa kembali datang menemui Saksi-2 di
tempat kost Saksi-2 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam
kamar kost Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol di atas tempat tidur
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu mesra dan saling
memberikan rangsangan, setelah sama-sama terangsang kemudan
Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai
telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2
kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah
beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar
lubang kemaluan atau vagina Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-2
melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaiannya kembali kemudian
Terdakwa pulang.
g. Bahwa saat Hari Ulang Tahun Terdakwa yang ke 30 (tiga puluh)
tahun, pada tanggal 31 Desember 2016, Terdakwa datang ke tempat
kost Saksi-2, pada saat berada di tempat kost Saksi-2 kemudian
Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sambil masuk ke
dalam kamar kost dan ngobrol di atas ranjang Saksi-2 saat itu Saksi2 memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Terdakwa, kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil
berciuman namuntidak sampai melakukan hubungan badan karena
Terdakwa harus pergi untuk melaksanakan tugas di Kodim
1610/Klungkung.
h. Bahwa kemudian hubungan badan yang kedua antara Terdakwa
dengan Saksi-2 dilakukan sekira awal bulan Januari 2017 siang hari
di tempat kost Saksi-2 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung. Pada saat itu Terdakwa datang dan langsung masuk ke
dalam kamar kost Saksi-2, berawal dari ngobrol-ngobrol sambil
berbaring di atas ranjang kasur Saksi-2 kemudian Terdakwa dan
Saksi-2 saling berpelukan dan bermesra-mesraan sehingga membuat
Terdakwa dan Saksi-2 terangsang, setelah sama-sama terangsang
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing
sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 naik di atas perut
Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam
kemaluan atau vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggoyangkan
pantatnya, beberapa saat kemudian Terdakwa gantian berada di atas
tubuh Saksi-2, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina
Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya, hingga
beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar
kemaluan Saksi-2.
i. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan
badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat kost Saksi-2 di
Jalan Matahari Gang Merak Semarapura Klungkung, tanpa
sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 telah merekam hubungan badan
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tersebut dengan menggunakan kamera Go Pro merk B Came X 3
yang Saksi-2 beli pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui Online
Shope Toko Pedia, Saksi-2 merekam hubungan badan
yang
dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan cara meletakan
kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut di atas meja TV
menghadap ke tempat tidur Saksi-2 di dalam kamar kost Saksi-2,
kemudian hasil rekaman kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut
Saksi-2 pindahkan ke dalam Hard Disk milik Saksi-2 dan file
foldernya di beri nama “Aku”. Saksi-2 tidak pernah memberikan,
mengcopy, mentransfer dan menyebarkan hasil rekaman tersebut
baik kepada Terdakwa maupun orang lain hanya sebagai koleksi
Saksi-2 saja. Saksi-2 menyimpan Hard Disk yang berisi rekaman
hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2
tersebut di dalam tas Saksi-2 kemudian tas tersebut disimpan di
rumah Saksi-2 di Selat Karangasem.
j. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2017 Suami Saksi-2 yaitu
Saksi-1 menemukan Hard Disk tersebut di dalam tas Saksi-2,
selanjutnya Saksi-1 membuka Hard Disk milik Saksi-2 tersebut dan
menemukan file folder dengan nama “Aku”. Setelah file folder
tersebut dibuka oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengetahui
kalau Saksi-2 telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain
(Terdakwa) dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada
Saksi-2 tentang kebenaran rekaman video yang ada di dalam Hard
Disk tersebut, Saksi-2 mengakui bahwa rekaman video tersebut asli
dan Saksi-2 membenarkan kalau adegan hubungan badan layaknya
suami istri yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah Saksi-2
dengan Terdakwa.
k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian
Saksi-1 selaku Suami Saksi-2 merasa keberatan, kemudian Saksi-1
mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar
Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai
dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tertanggal 30 Juni 2017.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan temat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan Nopember tahun 2000
Enam belas dan pada tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun
2000 Enam belas serta pada awal bulan Januari tahun 2000 Tujuh
belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas sampai
dengan tahun 2000 Tujuh belas di Tempat Kost milik Sdr. I Wayan
Soma Jalan Matahari Gang Merak Semarapura Klungkung, atau
setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“,
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana
selama 6 (enam) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan
pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki selama 6 (enam)
bulan, setelah tamat pendidikan kemudian ditempatkan di Makorem
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163/WSA bagian Tim Intelrem, selanjutnya pada bulan Maret 2007 di
BP kan di Iteldim 1610/Klungkung dan menjadi Organik Kodim
1610/Klungkung, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan
pangkat Serka NRP 21060253781286.
b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Suhikmah (Saksi5) pada tahun 2008 baik secara agama Islam maupun secara
Kedinasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang disahkan oleh
Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
tanggal 05 Juli 2008, dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Royana, S.P. (saksi-2)
sekira bulan Oktober 2016 saat Terdakwa mengikuti rapat gabungan
tentang evaluasi Upsus (Upaya Khusus) bidang pertanian di ruang
rapat Dinas Pertanian Pemkab Klungkung, Saksi-2 bekerja di Kantor
Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sebagai PPL sedangkan
Terdakwa bertugas sebagai anggota Tim Inteldim 1610/Klungkung
untuk Monitoring Daerah.
d. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2, status Saksi-2
adalah sebagai Istri sah dari Sdr. I Made Suarimbawa, S.SN (Saksi1) karena Saksi-2 dan Saksi-1 telah menikah secara sah menurut
Agama Hindu pada tahun 2004 di Karangasem sesuai dengan
Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 dan Kartu Keluarga Nomor
5107071012100277 tanggal 19 Juni 2012 atas nama I Made
Suarimbawa, S.SN, dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
e. Bahwa dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2
berlanjut dengan saling bertukar nomor Handphone untuk
berkomunikasi dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi-2.
Setelah Saksi-2 memberikan alamat kost di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung selanjutnya sekira akhir bulan Oktober
tahun 2016 Terdakwa datang untuk menemui Saksi-2 di tempat kost
Saksi-2, pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dengan
Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim
1610/Klungkung.
f. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Nopember tahun
2016 siang hari, Terdakwa kembali datang menemui Saksi-2 di
tempat kost Saksi-2 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam
kamar kost Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol di atas tempat tidur
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu mesra dan saling
memberikan rangsangan, setelah sama-sama terangsang kemudan
Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian masing-masing sampai
telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2
kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah
beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar
lubang kemaluan atau vagina Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-2
melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaiannya kembali kemudian
Terdakwa pulang.
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g. Bahwa saat Hari Ulang Tahun Terdakwa yang ke 30 (tiga puluh)
tahun, pada tanggal 31 Desember 2016, Terdakwa datang ke tempat
kost Saksi-2, pada saat berada di tempat kost Saksi-2 kemudian
Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sambil masuk ke
dalam kamar kost dan ngobrol di atas ranjang Saksi-2 saat itu Saksi2 memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Terdakwa, kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil
berciuman namuntidak sampai melakukan hubungan badan karena
Terdakwa harus pergi untuk melaksanakan tugas di Kodim
1610/Klungkung.
h. Bahwa kemudian hubungan badan yang kedua antara Terdakwa
dengan Saksi-2 dilakukan sekira awal bulan Januari 2017 siang hari
di tempat kost Saksi-2 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung. Pada saat itu Terdakwa datang dan langsung masuk ke
dalam kamar kost Saksi-2, berawal dari ngobrol-ngobrol sambil
berbaring di atas ranjang kasur Saksi-2 kemudian Terdakwa dan
Saksi-2 saling berpelukan dan bermesra-mesraan sehingga membuat
Terdakwa dan Saksi-2 terangsang, setelah sama-sama terangsang
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing
sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 naik di atas perut
Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam
kemaluan atau vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggoyangkan
pantatnya, beberapa saat kemudian Terdakwa gantian berada di atas
tubuh Saksi-2, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina
Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya, hingga
beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar
kemaluan Saksi-2.
i. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan
badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat kost Saksi-2 di
Jalan Matahari Gang Merak Semarapura Klungkung, tanpa
sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 telah merekam hubungan badan
tersebut dengan menggunakan kamera Go Pro merk B Came X 3
yang Saksi-2 beli pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui Online
Shope Toko Pedia, Saksi-2 merekam hubungan badan
yang
dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan cara meletakan
kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut di atas meja TV
menghadap ke tempat tidur Saksi-2 di dalam kamar kost Saksi-2,
kemudian hasil rekaman kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut
Saksi-2 pindahkan ke dalam Hard Disk milik Saksi-2 dan file
foldernya di beri nama “Aku”. Saksi-2 tidak pernah memberikan,
mengcopy, mentransfer dan menyebarkan hasil rekaman tersebut
baik kepada Terdakwa maupun orang lain hanya sebagai koleksi
Saksi-2 saja. Saksi-2 menyimpan Hard Disk yang berisi rekaman
hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2
tersebut di dalam tas Saksi-2 kemudian tas tersebut disimpan di
rumah Saksi-2 di Selat Karangasem.
j. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2017 Suami Saksi-2 yaitu
Saksi-1 menemukan Hard Disk tersebut di dalam tas Saksi-2,
selanjutnya Saksi-1 membuka Hard Disk milik Saksi-2 tersebut dan
menemukan file folder dengan nama “Aku”. Setelah file folder
tersebut dibuka oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengetahui
kalau Saksi-2 telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain
(Terdakwa) dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada
Saksi-2 tentang kebenaran rekaman video yang ada di dalam Hard
Disk tersebut, Saksi-2 mengakui bahwa rekaman video tersebut asli
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dan Saksi-2 membenarkan kalau adegan hubungan badan layaknya
suami istri yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah Saksi-2
dengan Terdakwa.
k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian
Saksi-1 selaku Suami Saksi-2 merasa keberatan, kemudian Saksi-1
mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar
Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai
dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tertanggal 30 Juni 2017.
l. 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 kost
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 kost bukan berarti perbuatan Terdakwa dan
Saksi-2 tidak ada orang lain yang tahu dan melihatnya karena kamar
kost bukan tempat yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa
saja dapat menyewa, mendatangi dan menggunakan kamar kost
tersebut.
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;
Atau
Kedua

: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
mengatakan telah mengerti.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun
Penasehat Hukumnnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

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

: I Made Suarimbawa, S.SN, suami dari Aan Rodyana, S.P membuat
laporan pengaduan ke Denpom IX/3 Denpasar, Laporan Polisi Nomor
LP-07/A-07/VI/2017/Idik tanggal 30 Juni 2017 tentang perbuatan
Terdakwa dengan istrinya.

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.
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Menimbang

: Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan,
I Made Suarimbawa, S.SN selaku pengadu tidak mencabut
pengaduannya, dan tetap pada tuntutannya agar perbuatan
Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
Dengan demikian pengaduan sebagai 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 (I
Made Suarimbawa, S.SN) 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-1
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Made Suarimbawa, S.SN.
: Juwuk Legi, 10 Oktober 1977.
: Swasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Juwuk Legi, Desa Duda Timur,
Kecamatan Selat, Kab. Karangasem.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Aan Rodyana sekira tahun
2002 di Yogyakarta pada saat Saksi kuliah di ISI Yogyakarta dan
Sdri. Aan Rodyana kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
setelah berpacaran kurang lebih dua tahun kemudian tahun 2004
Saksi dan Sdri. Aan Rodyana menikah secara agama Hindu di
Karangasem sesuai dengan Akta Perkawinan dari Dinas
Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem Nomor
: 301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten
Karangasem atas nama Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si NIP.
600004424.
3.
Bahwa dari hasil pernikahan tersebut sampai saat ini sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Wayan
Ndalasatnaya yang berumur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua
bernama Ni Made Vitta Varasyana berumur 5 (lima) tahun dan
sampai saat ini masih berstatus suami istri yang sah serta Kartu
Keluarga Nomor : 510707101200277 dengan Kepala Keluarga
adalah Saksi sendiri.
4.
Bahwa Sdri. Aan Rodyana bekerja sebagai Aparatur Sipil
Negara di Dinas Pertanian Pemkab Klungkung, yang jarak jarak
kantornya dengan tempat tinggal dengan Saksi lebih kurang 40 Km
yang setiap hari dijalani oleh Sdri. Aan Rodyana dengan
menggunakan sepeda motor karena beda kabupaten dengan alamat
rumah.
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5.
Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2017 anak Saksi yang kedua
menemukan coklat di dalam tas Sdri. Aan Rodyana istri Saksi,
setelah ditanyakan kepada Sdri. Aan Rodyana bahwa coklat tersebut
buat anak-anak, tetapi dari kejadian tersebut Saksi menaruh curiga
terhadap Sdri. Aan Rodyana dan sempat meminta HPnya namun
tidak bisa dibuka karena ada passwordnya.
6.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2017 saat Sdri.
Aan Rodyana berangkat kerja Saksi menemukan Hard Disk di dalam
tasnya dan saat Saksi membuka Hard Disk tersebut menggunakan
Laptop di dalamnya terdapat folder dengan nama “Aku”, saat folder
tersebut dibuka ternyata ada video yang sedang melakukan adegan
hubungan badan layaknya suami istri antara Sdri. Aan Rodyana
dengan seorang laki-laki yang belum Saksi kenal.
7.
Bahwa Saksi menduga video tersebut direkam dengan
menggunakan sebuah kamera disebuah tempat kost, namun Saksi
sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan kamera tersebut.
8.
Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada
Sdri. Aan Rodyana tentang kebenaran video tersebut awalnya Sdri.
Aan Rodyana tidak mau jujur mengakui perbuatannya tersebut.
9.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Aan Rodyana kos di
Klungkung karena sehari-hari setiap pagi kurang lebih pukul 06.00
Wita Sdri. Aan Rodyana berangkat kerja begitu juga pulang kerja
sore hari sekira pukul 16.00 Wita sampai dirumah di Br. Dinas Juwuk
Legi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kab. Karangasem.
10.
Bahwa setelah diadakan rapat keluarga yang dihadiri antara
lain Sdr. I Wayan Putu Sutarjana, S.H. dan Sdr., I Wayan Suastika,
ST. selaku saudara kandung Saksi setelah itu Sdri. Aan Rodyana
mengakui perbuatannya, namun setelah Saksi adakan rapat keluarga
dan memperlihatkan video tersebut baru kemudian Sdri. Aan
Rodyana mengakui bahwa benar ada hubungannya dengan laki-laki
yang bernama Serka Asih (Terdakwa) yang berdinas di Kodim
1610/Klungkung.
11.
Bahwa Saksi hanya melihat sekilas video tersebut karena
Saksi tidak kuat melihatnya dan Saksi menduga Sdri. Aan Rodyana
telah melakukan hubungan badan tersebut setiap Saksi tidak ada di
Bali, karena Saksi sempat pergi ke Austarlia, Kalimantan untuk
expedisi dalam hal pekerjaan Saksi sebagai seorang pelukis.
12.
Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi berusaha untuk
memperbaiki situasi di dalam keluarga Saksi karena Saksi masih
berharap supaya Sdri. Aan Rodyana bisa merubah kelakuannya serta
beberapa hari kemudian setelah Sdri. Aan Rodyana mengakui
perbuatannya tersebut Saksi mengantar dan membantu Sdri. Aan
Rodyana untuk mengambil barang-barang di tempat kostnya di
Klungkung, yang tempat tersebut adalah tempat perbuatan asusila
yang dilakukan oleh Sdri. Aan Rodyana dengan Terdakwa.
13.
Namun pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita,
Sdri. Aan Rodyana pergi meninggalkan rumah dan Hp tanpa
memberikan kabar, baru pada tanggal 26 Juni 2017 ada kabar bahwa
Sdri. Aan Rodyana sampai di rumah orangtuanya di Yogyakarta atau
Mertua Saksi.
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14.
Bahwa akibat Sdri. Aan Rodyana sejak tanggal 22 Juni
2017 pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar, baru pada
tanggal 26 Juni 2017 ada kabar bahwa Sdri. Aan Rodyana sampai di
rumah orangtuanya di Yogyakarta atau Mertua Saksi, Saksi
bertambah curiga kalau Sdri. Aan Rodyana kembali melakukan
perbuatannya dengan Terdakwa maka akhirnya Saksi pada tanggal
30 Juni 2017 melaporkan perbuatan Sdri. Aan Rodyana dan
Terdakwa tersebut kepada pihak Polisi Militer agar bisa diselesaikan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa sejak pernikahan sampai dengan terjadinya kasus ini
Saksi merasakan kehidupan rumahtangganya dengan Sdri. Aan
Rodyana tetap harmonis.
16. Bahwa sejak kembalinya Sdri. Aan Rodyana dari rumah
orangtuanya di Yogjakarta sampai dengan saat ini Sdri. Aan Rodyana
tidak mau kembali lagi bersatu dengan Saksi, kos di Klungkung dan
ingin bercerai.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Pangkat/NRP
Kesatuan
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Wayan Putu Sutarjana, S.H.
: Juwuk Legi, 15 Januari 1986.
: Aggota Polres Karangasem.
: Brigadir Polisi/86011013.
: Polres Karangasem.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Juwuk Legi, Desa Duda Timur,
Kecamatan Selat, Kab. Karangasem.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
maupun famili dengan Terdakwa namun dengan Saksi-1 dan Sdri.
Aan Rodyana Saksi mengenalnya dan ada hubungan keluarga
sebagai kakak dan kakak ipar.
2.
Bahwa menurut Saksi berdasarkan pengakuang dari Sdri. Aan
Rodyana saat dilakukan rapat keluarga bahwa perbuatan tindak
pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Aan
Rodyana terjadi di tempat kos-kosan tepatnya di daerah Klungkung
namun mengenai waktunya Saksi tidak tahu.
3.
Bahwa sebelum terjadinya hubungan khusus sampai melakukan
hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri.
Aan Rodyana, status dari kedua belah pihak sudah sama-sama
berkeluarga dan sudah sama-sama mempunyai anak.
4.
Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan badan layaknya
suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. Aan Rodyana dari bukti
Hard Disk milik Sdri. Aan Rodyana yang ditemukan oleh Saksi-1 di
dalam kamar Sdri. Aan Rodyana sekitar bulan Pebruari 2017 sekitar
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pagi hari serta berdasarkan pengakuan dari Sdri. Aan Rodyana
sendiri.
5.
Bahwa tanggapan Saksi terhadap terjadinya hubungan badan
layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Aan
Rodyana adalah menyerahkan semuanya kepada kakak Saksi
(Saksi-1) karena Saksi-1 yang menjalani semuanya dan juga yang
memutuskan semuanya.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-3
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Suhikmah.
: Denpasar, 27 September 1982.
: Swasta.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Kampung Islam Kepaon, Ds. Pemogan
Kec. Denpasar Selatan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan
Sdri. Aan Rodyana, sedangkan dengan Terdakwa Saksi
mengenalnya sekira akhir bulan Desember 2006 di Masjid Agung
Sudirman Denpasar pada saat Saksi masih kuliah di Universitas
Terbuka (UT) Denpasar kemudian berlanjut menjalin hubungan
pacaran dan menikah pada tangal 05 Juli 2008 di Kampung Islam
Kepaon, pernikahan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan ijin untuk menikah kepada Komandan Kodim
1610/Klungkung, setelah mendapat ijin untuk menikah kemudian
Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam
sesuai dengan Akta Nikah (Kutipan Akte Perkawinan) yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan
Nomor : 131/07/VII/2008 pada tanggal 05 Juli 2008, selain itu Saksi
juga sudah memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B-57/VI/2009
tanggal 08 Juni 2009 dan Kartu Keluarga No. 5171012411080010
tanggal 19 Nopember 2014, sehingga pernikahan Saksi dan
Terdakwa sah baik secara Agama, Kesatuan TNI maupun Negara.
2.
Bahwa dari hasil pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa
telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan
bernama Aqila Chalwa, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Agustus
2009 berusia 7 (tujuh) tahun, kedua laki-laki bernama Ahmad Danish
Lutfillah, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2011 berusia 6
(enam) tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Ahmad Azzamy
Yadzan, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Nopember 2014 berusia 2
(dua) tahun.
3.
Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai dengan
terjadinya permasalahan ini tetap harmonis.
4.
Bahwa Saksi membenarkan kalau suami Saksi (Terdakwa)
telah menjalin hubungan dekat dengan Sdri. Aan Rodyana, Saksi
mengetahui pada saat Sdri. Aan Rodyana menghubungi Saksi
melalui telepon pada tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00
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Wita yang intinya “Sdri. Aan Rodyana meminta maaf karena telah
menggangu rumah tangga Saksi dan suami Saksi (Terdakwa)”,
karena Saksi belum puas dengan permintaan maaf Sdri. Aan
Rodyana melalui telepon kemudian keesokan harinya tanggal 21
Pebruari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita Saksi dan Sdri. Aan Rodyana
bertemu secara langsung di Klungkung. Dari hasil pertemuan
tersebut Sdri. Aan Rodyana kembali meminta maaf kepada Saksi
atas hubungan dekat dengan Terdakwa dan Sdri. Aan Rodyana juga
berjanji tidak akan menggangu Terdakwa begitu juga sebaliknya,
mengenai kapan, dimana dan sejauh mana Sdri. Aan dan Terdakwa
menjalin hubungan dekat, Saksi tidak mengetahuinya.
5.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Aan
Rodyana pergi bersama-sama, Saksi juga tidak pernah melihat
Terdakwa dan Sdri. Aan Rodyana bermesraan maupun saat berada
bersama di dalam kamar.
6.
Bahwa atas perbuatan perzinahan yang diduga dilakukan oleh
Terdakwa dengan Sdri. Aan Rodyana, Saksi tidak menuntut apapun
dan Saksi berharap Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman
dan berharap supaya Terdakwa masih berdinas dan mengabdi di
lingkungan TNI AD karena anak-anak Saksi masih balita dan masih
butuh perhatian dari Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-4
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
NIP
Jabatan
Instansi
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Aan Rodyana, S.P.
: Yogyakarta, 10 Pebruari 1981.
: ASN Golongan III C.
: 198102102010012022.
: PPL.
: Dinas Pertanian Pemkab Klungkung.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Juwuk Legi, Desa Duda Timur,
Kecamatan Selat, Kab. Karangasem.
(alamat kost Jl. Jempiring, Desa Adat
Kemonin, Semarapura, Klungkung).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober
2016, pada saat itu ada rapat gabungan tentang evaluasi Upsus
(Upaya khusus) bidang pertanian di ruang rapat Dinas pertanian
Pemkab Klungkung, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Made Suarimbawa, S.N.
(Saksi-1) pada tahun 2002 dan sebagai suami yang menikah di
Karangasem pada tanggal 16 Desember 2004 secara Agama Hindu,
sesuai dengan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Catatan
Sipil dan KB Kabupaten Karangasem Nomor : 301/CS/2005 tanggal 2
Maret 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem atas nama Drs. I Gusti
Ngurah Suwetha, M.Si NIP. 600004424.
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3.
Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, yang pertama bernama I Wayan Ndalasatnaya berumur 12
(dua belas) tahun dan yang kedua bernama Ni Made Vitta Varasyana
berumur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini masih berstatus suami
istri yang sah serta Kartu Keluarga Nomor : 510707101200277
dengan Kepala Keluarga adalah Saksi-1.
4.
Bahwa setelah kelahiran anak yang kedua hubungan Saksi
dengan Saksi-1 Saksi rasakan kurang harmonis dikarenakan Saksi-1
sibuk dengan urusannya sendiri sebagai seniman dan sering keluar
kota bahkan sampai keluar negri sehingga perhatian Saksi-1 kepada
Saksi sangat kurang.
5.
Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa kemudian
sekira awal bulan Nopember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi
melalui chat Wattshap menanyakan keberadaan Saksi selanjutnya
Saksi menjawab kalau Saksi sedang istirahat siang di kosan Saksi di
Jalan Matahari, Gang Merak, Klungkung. Sekira pukul 12.00 Wita
Terdakwa datang ke tempat kost Saksi, Terdakwa datang dengan
menggunakan pakaian preman lalu masuk ke dalam kamar kost
Saksi dan berbincang-bincang dengan Saksi di dalam kamar.
6.
Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa merayu Saksi untuk
melakukan hubungan badan tetapi Saksi sempat menolak namun
Terdakwa mengatakan bahwa tidak akan ada yang tau, selanjutnya
Terdakwa mencium bibir Saksi setelah sama-sama terangsang
kemudian Terdakwa membuka pakaian sampai telanjang bulat
setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka pakaian
sampai telanjang.
7.
Setelah sama-sama telanjang tanpa pakaian kemudian
Terdakwa berbaring di atas tempat tidur sedangkan posisi Saksi di
atas badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan
Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi kurang lebih
selama 5 (lima) menit kemudian berubah posisi dimana posisi
Terdakwa berada di atas badan Saksi dan memasukan kembali
kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil
menggerakan pantatnya turun naik.
8.
Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di luar kemaluan vagina Saksi, saat
melakukan hubungan badan tersebut jendela ditutup gorden, pintu
kamar terkunci dan diluarkamar kost dalam keadaan sepi, hubungan
badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi dilakukan atas
dasar suka sama suka dan sama-sama mendapatkan kenikmatan,
setelah
melakukan
hubungan
badan
selanjutnya
Saksi
membersihkan diri kekamar mandi begitu juga Terdakwa dan setelah
selesai Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor dengan menggunakan
sepeda motor masing-masing.
9.
Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan
oleh Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar kost Saksi di Jl.
Matahari, Gang Merak, Klungkung direkam oleh Saksi dengan
menggunakan alat atau kamera Go Pro milik Saksi tanpa
sepengetahuan Terdakwa. Saksi meletakan kamera Go Pro yang
Saksi beli pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui Online Shope Toko
Pedia tersebut di atas meja kecil dalam ruangan kamar kost Saksi
dan mengarahkan kanera tersebut ke tempat tidur Saksi. Saksi
merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan
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Saksi tidak atas perintah atau keinginan siapa-siapa dan tidak ada
maksud untuk menyebarkan atau menyerahkan hasil rekaman
tersebut kepada orang lain hanya sebatas untuk koleksi pribadi saja.

10. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan
oleh Saksi dengan Terdakwa diulangi lagi untuk yang kedua kalinya
pada akhir bulan Januari 2017 dengan cara – cara yang dan Saksi
rekam juga tanpa sepengetahuan Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 saat Terdakwa datang
menemui Saksi di tempat kos, Saksi membuat kejutan kepada
Terdakwa karena pada tanggal tersebut adalah hari ulang tahun
Terdakwa dengan cara Saksi menyediakan kue ulang tahun dan saat
itu kami hanya cium pipi kanan pipi kiri dan bercerita apa adanya
saja tidak melakukan hubungan badan.
12. Bahwa Saksi kos sudah setahun terakhir sebelum kenal dengan
Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk istirahat karena terlalu
jauh pulang ke rumah di Klungkung.
13. Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi memindahkan isi
memori kamera Go Pro tersebut ke dalam Hard Disk, di dalam
kamera Go Pro tersebut terdapat foto-foto Saksi waktu bertugas PPL
di Dinas Pertanian dan Video hubungan badan layaknya suami istri
antara Saksi dan Terdakwa, Saksi satukan dengan nama file “Aku”
tapi tidak pernah Saksi transfer, mengcopy, menyebarkan atau
memberikan kepada orang lain termasuk kapada Terdakwa, Hard
Disk tersebut hanya Saksi simpan di dalam tas.
14. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2016 suami Saksi (Saksi-1)
menemukan Hard Disk hasil rekaman hubungan badan layaknya
suami istri antara Saksi dengan Terdakwa, setelah Saksi-1
mengetahui perbuatan Saksi yang telah melakukan hubungan badan
dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengadakan rapat dengan
keluarga, tapi Saksi masih diberikan kesempatan untuk tidak
mengulangi perbuatan, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi untuk
tinggal di rumah di Selat Karangasem dan tidak kost lagi di tempat
tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2017 Saksi-1 mengantar Saksi
untuk mengambil semua barang-barang Saksi di tempat kost di jalan
Matahari, Gang Merak, Klungkung agar dibawa pulang ke rumah
Saksi-1 termasuk HP dan kamera Go Pro diambil oleh Saksi-1,
sedangkan Daster dan kaos singlet hitam yang Saksi gunakan saat
melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sesuai dengan
rekaman video dibuang oleh Saksi atas permintaan Saksi-1 saat
perjalanan pulang dari Klungkung ke Selat Karangasem.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2016 Saksi
menemui Istri Terdakwa (Saksi-3) setelah menghubunginya lewat
telpon untuk meminta maaf karena Saksi sudah mempunyai
hubungan dekat dengan suami Saksi-3 dan semenjak saat itu Saksi
sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa dan Saksi
juga sudah mengganti Nomor HP atas perintah suami Saksi (Saksi-1)
agar Terdakwa maupun Saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan
Terdakwa.
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17. Bahwa selanjutnyapada tanggal 22 Juni 2017, Saksi
meninggalkan rumah Saksi di Karangasem karena Saksi habis
bertengkar dengan Saksi-1, Saksi pergi tidak memberitahu siapasiapa serta tidak membawa HP hanya dompet dan baju yang melekat
pada badan. Saksi pergi ke tempat kost Saksi dengan menggunakan
sepeda motor, kemudian Saksi memesan tiket pesawat ke
Yogyakarta dan baru mendapat tiket pada tanggal 25 Juni 2017
sekitar jam 16.00 Wita, jeda waktu antara tanggal 22 Juni 2017
sampai Saksi berangkat tanggal 25 Juni 2017 Saksi hanya berada di
tempat kost Saksi menenangkan diri, sedangkan Saksi pulang ke
Yogyakarta dengan maksud untuk bertukar pikiran dengan orang tua
tentang masalah yang sedang dihadapi.
18. Bahwa karena Saksi dan Saksi-1 sering cekcok dalam rumah
tangga maka Saksi tidak tahan untuk tinggal di rumahnya di
Karangasem sehingga sampai sekarang Saksi tinggal di tempat kost
Saksi dan berniat bercerai dengan Suami (Saksi-1).
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.
Saksi-5
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

tersebut

di

atas

Terdakwa

: I Wayan Suastika, ST.
: Juwuk Legi, 11 Pebruari 1975.
: Anggota DPRD Karangasem.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jalan Serma Natih Amlapura Karangasem.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2.
Bahwa Saksi mengetahui tindakan asusila yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Sdri. Aan Rodyana (Saksi-4) dari adik kandung
Saksi yang bernama I Made Suarimbawa (Saksi-1) sekirabulan
Pebruari 2017 pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah orang tua
Saksi di Dusun Juwuk Legi, Desa Duda Timur, selat, Karangasem,
saat itu Saksi-1 menceritakan kalau istrinya
telah melakukan
tindakan asusila dengan seorang oknum TNI AD yang bernama
Serka Asih (Terdakwa) anggota Kodim 1610/Klungkung.
3.
Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi-1 kemudian
Saksi melakukan rapat dengan keluarga besar untuk memproses
masalah tersebut ke ranah hukum, tetapi karena adik kandung Saksi
(Saksi-1) sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang
masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya, akhirnya
keluarga besar memutuskan agar Sdri. Aan Rodyana (Saksi-4) bisa
merubah sikap dan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.
4.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2017 setelah
menonton HUT Amlapura di Karangasem, Sdri. Aan Rodyana (Saksi2) pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan kepada
suami (Saksi-1) maupun keluarga serta meninggalkan 2 (dua) buah
Handphone dan sampai saat ini Saksi-2 belum kembali ke rumahnya.
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5.
Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui status Terdakwa,
Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah oknum TNI AD dari
Saksi-1 setelah melapor ke Polsek Karangasem.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas

Terdakwa

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun Saksi tidak ada keterangannya untuk hadir, sehingga
berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas
persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan
Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan
sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :
Saksi-6
Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Wayan Soma.
: Klungkung, 31 Desember 1957.
: Guru SD 2 Tangkas-Klungkung.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Menu No. 29 Klungkung.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili atau
saudara dengan Terdakwa.
2.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Aan Rodyana, S.P (Saksi-4)
sejak bulan Pebruari 2016 pada saat Saksi-4 pertama kalinya
menyewa di tempat kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Merak
Barat Klungkung dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat
ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dengan listrik dan air.
3.
Bahwa menurut Saksi, Saksi-4 tinggal sendirian di tempat kost
Saksi tapi tidak mengetahui status dari Saksi-4 karena Saksi lupa
menanyakannya, Saksi hanya mengetahui kalau Saksi-4 bekerja di
Kantor Pertanian Klungkung pindahan dari Karangasem.
4.
Bahwa Saksi-4 sudah pindah kos sejak awal Januari 2017 tapi
Saksi tidak mengetahui alasan dan alamat kos Saksi-4 yang baru,
karena pada saat Saksi-4 pindah kos, Saksi-4 hanya menyampaikan
lewat telepon kepada Saksi selaku tuan rumah (pemilik kos).
5.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada laki-laki
yang bukan suami dari Saksi-4 yang pernah datang ke tempat kos
Saksi-4 karena Saksi tinggal di tempat lain yaitu di Jl. Menu No. 29
Klungkung yang jaraknya kurang lebih setenagh kilo dari tempat kos
Saksi yang disewa oleh Saksi-4.
6.
Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui atau
mendengar adanya perbuatan zinah antara Terdakwa dengan Saksi4, Saksi baru mengetahui dan mendengar adanya perbuatan zinah
antara Terdakwa dengan Saksi-4 setelah penyidik menyampaikan
dan menjelaskan kepada Saksi saat Saksi dimintai keterangan oleh
penyidik pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 11.00
Wita.
Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor : 41-K/PM.III-14/AD/X/2017

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan
menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

pada

pokoknya

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana
selama 6 (enam) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan
pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki selama 6 (enam)
bulan, setelah tamat pendidikan kemudian ditempatkan di Makorem
163/WSA bagian Tim Intelrem, selanjutnya pada bulan Maret 2007 di
BP kan di Iteldim 1610/Klungkung dan menjadi Organik Kodim
1610/Klungkung, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan
pangkat Serka NRP 21060253781286.
2.
Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Suhikmah (Saksi3) pada tahun 2008 di Kampung Islam Kepaon Denpasar, setelah
mendapat ijin untuk menikah kemudian Saksi dan Terdakwa
melangsungkan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan Akta
Nikah (Kutipan Akte Perkawinan) yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
pada tanggal 05 Juli 2008, selain itu Saksi juga sudah memiliki Kartu
Penunjukan Istri (KPI) Nomor B-57/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dan
Kartu Keluarga No. 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014,
sehingga pernikahan Saksi dan Terdakwa sah baik secara Agama,
Kesatuan TNI maupun Negara.
3. Bahwa sampai sekarang Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing-masing atas nama Sdri. Akila Alwa umur 8
(delapan) tahun, yang kedua bernama Sdr. Ahmad Danis Lutfilah
umur 6 (enam) tahun, yang ketiga bernama Sdr. Ahmad Azami
Yasdan umur 2 (dua) tahun, istri Terdakwa (Saksi-5) dan ketiga anak
Terdakwa tinggal di Kampung Islam Kepaon Denpasar, sedangkan
Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 1610/Klungkung.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Rodyana, S.P (Saksi-4)
sejak bulan Oktober 2016 pada saat Terdakwa bertugas sebagai Tim
Inteldim untuk monitoring wilayah dan mengikuti rapat di Kantor
Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Saksi-4 bekerja sebagai
Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.
5. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 saling
bertukar nomor HP, selanjutnya Terdakwa selaku Tim Inteldim sering
komunikasi tentang kegiatan PPL pertanian dengan Saksi-4, dari
komunikasi tersebut kemudian Terdakwa sempat menanyakan
tempat tinggal Saksi-4 dan di jawab oleh Saksi-4 kalau Saksi-4
tinggal di jalan Matahari Klungkung, selanjutnya sekira akhir Oktober
2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui HP untuk datang ke
tempat kos Saksi-4, kemudian Terdakwa datang dan ngobrol dengan
Saksi-4 setelah itu Terdakwa kembali ke Kantor Kodim
1610/Klungkung.
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Nopember 2016 siang hari
Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung atas permintaan Saksi-4, setelah
Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-4 kemudian Terdakwa masuk
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ke dalam kamar kost Saksi-4, awalnya Terdakwa dan Saksi-4 hanya
ngobrol di atas tempat tidur kost Saksi-4, setelah itu kemudian Saksi4 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, kemudian
Terdakwa dan Saksi-4 saling cumbu mesra dan saling memberi
rangsangan, setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-4
membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat,
selanjutnya Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-4 dan memasukan
kemaluannnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4
sambil menggoyangkanpantat naik turun, hingga beberapa menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan
Saksi-4, setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali
menggunakan pakaian sambil ngobrol dan selanjutnya Terdakwa
pamitan pulang.
7. Bahwa hubungan badan yang kedua antara Terdakwa dan Saksi4 terjadi siang hari pada awal Januari 2017 di tempat kost Saksi-4 di
Jalan Matahari Gang Merak Semarapura Klungkung atas undangan
Saksi-4, setelah Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kost
Saksi-4 kemudian Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol sambil berbaring di
atas ranjang kasur selanjutnya saling memeluk dan mesra-mesraan
hingga Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang. Kemudian
Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama membuka pakaian sampai
telanjang bulat selanjutnya Saksi-4 naik ke atas perut Terdakwa dan
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan
Saksi-4, setelah itu kemudian Saksi-4 menggoyangkan pantatnya,
beberapa saat kemudian Terdakwa gantian berada di atas perut
Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai mengeluarkan air
mani atau sperma di luar kemaluan Saksi-4, setelah itu Terdakwa
dan Saksi-4 ngobrol sambil memakai pakaian masing-masing,
selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.
8. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan
Saksi-4, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-4 sudah
berkeluarga, namun setelah hubungan badan pada bulan Januari
2017 Saksi-4 baru mengatakan kalau Saksi-4 sudah berkeluarga dan
sudah mempunyai anak dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah
bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Suami Saksi-4
(Saksi-1).
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 mempunyai kamera
Go Pro dan Terdakwa pernah melihat kamera Go Pro Saksi-4 berada
di atas meja kecil kamar kost Saksi-4 namun Terdakwa tidak
mengetahui kalau Saksi-4 merekam hubungan badan yang dilakukan
antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah
menyimpan hasil rekaman kamera Go Pro milik Saksi-4 tersebut.
10. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 istri Terdakwa pernah bertemu
(Saksi-3) dengan Saksi-4 di Klungkung, pada saat itu Saksi-3 dan
Saksi-4 saling memaafkan dan Saksi-4 berjanji tidak melakukan
hubungan lagi dengan Terdakwa dan semenjak saat itu Terdakwa
sudah tidak pernah lagi komunikasi maupun bertemu dan melakukan
hubungan badan lagi dengan Saksi-4.
11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak
akan mengulanginya lagi dan akan berdinas dengan sungguh –
sungguh serta membina mahligai rumahtangga dengan baik.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan berupa :
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1). Barang-barang :
a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu;
b) 1 (satu) buah Hard Disk;
c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3;
d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang.
2) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
tanggal 05 Juli 2008 atas nama Asih dan Suhikmah;
b) 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama
Suhikmah Nomor : B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih
Nomor : 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014;
d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem
atas nama I Made Suarimbawa dan Aan Rodyana Nomor :
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I made
Suarimbawa, S.SH nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni
2012.
Menimbang

: Bahwa mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim akan
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1). Barang-barang :
a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu, adalah alat
komunikas yang dipakai oleh Terdakwa untuk berhubungan
dengan Saksi-4 dan keberadaannya disita oleh Penyidik dari
Terdakwa dan Terdakwa masih membutuhkannya maka Majelis
berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa.
b) 1 (satu) buah Hard Disk, adalah yang menyimpan data hasil
rekaman perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan Saksi-4 yang direkam oleh Saksi-4, yang keberadaannya
disita oleh Penyidik dari Saksi-1, Majelis berpendapat disita untuk
dimusnahkan karena berisi adegan yang tidak sesuai dengan
norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3, yang keberadaannya disita
oleh Penyidik dari Saksi-1, Majelis berpendapat disita untuk
dimusnahkan karena Saksi-1 tidak membutuhkannya lagi.
d)1 (satu) potong kemeja lengan panjang adalah pakaian yang
dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila
dengan Saksi-4 dan keberadaannya disita oleh Penyidik dari
Terdakwa dan Terdakwa masih membutuhkannya maka Majelis
berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa.
2) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
tanggal 05 Juli 2008 atas nama Asih dan Suhikmah adalah surat
yang menyatakan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 sah
menurut hukum.
b) 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama
Suhikmah Nomor : B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 adalah
surat yang menyatakan Saksi-3 adalah istri seorang Tentara
yaitu Terdakwa.
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c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih
Nomor : 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014 adalah
surat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menikah dan
sebagai kepala keluarga dan Saksi-3 sebagai istri serta
mempunyai tiga orang anak.
d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem
atas nama I Made Suarimbawa dan Aan Rodyana Nomor :
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 adalah surat yang
menyatakan bahwa Saksi-1 dengan Saksi-4 telah menikah
sebagai suami istri yang sah menurut hukum.
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I made
Suarimbawa, S.SH nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni
2012. 2014 adalah surat yang menyatakan bahwa Saksi-1 telah
menikah dan sebagai kepala keluarga dan Saksi-4 sebagai istri
serta mempunyai dua orang anak. Masing-masing berupa foto
copy dan sejak semula menyatu dengan berkas maka Majelis
berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara. .
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta 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 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam
IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah Terdakwa lulus dan
dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana
Pulaki selama 6 (enam) bulan, setelah tamat pendidikan kemudian
ditempatkan di Makorem 163/WSA bagian Tim Intelrem, selanjutnya
pada bulan Maret 2007 di BP kan di Iteldim 1610/Klungkung dan
menjadi Organik Kodim 1610/Klungkung, hingga saat ini melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim
1610/Klungkung dengan pangkat Serka NRP 21060253781286.
2.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Suhikmah
(Saksi-3) pada tahun 2008 di Kampung Islam Kepaon Denpasar,
setelah mendapat ijin untuk menikah kemudian Saksi dan Terdakwa
melangsungkan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan Akta
Nikah (Kutipan Akte Perkawinan) yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008
pada tanggal 05 Juli 2008, selain itu Saksi juga sudah memiliki Kartu
Penunjukan Istri (KPI) Nomor B-57/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dan
Kartu Keluarga No. 5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014,
sehingga pernikahan Saksi dan Terdakwa sah baik secara Agama,
Kesatuan TNI maupun Negara.
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3.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 26
Oktober 2016, pada saat itu ada rapat gabungan tentang evaluasi
Upsus (Upaya khusus) bidang pertanian di ruang rapat Dinas
pertanian Pemkab Klungkung, namun tidak ada hubungan keluarga
atau famili.
4.
Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Sdr. I Made Suarimbawa,
S.N. (Saksi-1) pada tahun 2002 dan sebagai suami yang menikah di
Karangasem pada tanggal 16 Desember 2004 secara Agama Hindu,
sesuai dengan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Catatan
Sipil dan KB Kabupaten Karangasem Nomor : 301/CS/2005 tanggal 2
Maret 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem atas nama Drs. I Gusti
Ngurah Suwetha, M.Si NIP. 600004424.
5.
Bahwa benar dari pernikahan Saksi-4 dengan Saksi-1 tersebut
sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Wayan
Ndalasatnaya berumur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua
bernama Ni Made Vitta Varasyana berumur 5 (lima) tahun dan
sampai saat ini masih berstatus suami istri yang sah serta Kartu
Keluarga Nomor : 510707101200277 dengan Kepala Keluarga
adalah Saksi-1.
6.
Bahwa benar setelah kelahiran anak yang kedua hubungan
Saksi-4 dengan Saksi-1 Saksi-4 rasakan kurang harmonis
dikarenakan Saksi-1 sibuk dengan urusannya sendiri sebagai
seniman dan sering keluar kota bahkan sampai keluar negri sehingga
perhatian Saksi-1 kepada Saksi-4 sangat kurang.
7. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Rodyana, S.P.
(saksi-4) sekira bulan Oktober 2016 saat Terdakwa mengikuti rapat
gabungan tentang evaluasi Upsus (Upaya Khusus) bidang pertanian
di ruang rapat Dinas Pertanian Pemkab Klungkung, Saksi-4 bekerja
di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sebagai PPL
sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anggota Tim Inteldim
1610/Klungkung untuk Monitoring Daerah.
8. Bahwa benar, pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-4, status
Saksi-4 adalah sebagai Istri sah dari Sdr. I Made Suarimbawa, S.SN
(Saksi-1) karena Saksi-4 dan Saksi-1 telah menikah secara sah
menurut Agama Hindu pada tahun 2004 di Karangasem sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor
301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 dan Kartu Keluarga Nomor
5107071012100277 tanggal 19 Juni 2012 atas nama I Made
Suarimbawa, S.SN, dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-4
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
9. Bahwa benar, dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-4
berlanjut dengan saling bertukar nomor Handphone untuk
berkomunikasi dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi-4.
Setelah Saksi-4 memberikan alamat kost di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung selanjutnya sekira akhir bulan Oktober
tahun 2016 Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 di tempat kost
Saksi-4, pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dengan
Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim
1610/Klungkung.
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10. Bahwa benar, kemudian sekira pertengahan bulan Nopember
tahun 2016 siang hari, Terdakwa kembali datang menemui Saksi-4 di
tempat kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam
kamar kost Saksi-4 sambil ngobrol-ngobrol di atas tempat tidur
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bercumbu mesra dan saling
memberikan rangsangan, setelah sama-sama terangsang kemudan
Terdakwa dan Saksi-4 melepaskan pakaian masing-masing sampai
telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-4
kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah
beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar
lubang kemaluan atau vagina Saksi-4, setelah Terdakwa dan Saksi-4
melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-4 memakai pakaiannya kembali kemudian
Terdakwa pulang.
11. Bahwa benar, saat Hari Ulang Tahun Terdakwa yang ke 30 (tiga
puluh) tahun, pada tanggal 31 Desember 2016, Terdakwa datang ke
tempat kost Saksi-4, pada saat berada di tempat kost Saksi-4
kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi-4 sambil
masuk ke dalam kamar kost dan ngobrol di atas ranjang Saksi-4 saat
itu Saksi-4 memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Terdakwa,
kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berbaring di atas tempat tidur
sambil berciuman namun tidak sampai melakukan hubungan badan
karena Terdakwa harus pergi untuk melaksanakan tugas di Kodim
1610/Klungkung.
12. Bahwa benar, kemudian hubungan badan yang kedua antara
Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan sekira awal bulan Januari 2017
siang hari di tempat kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang Merak
Semarapura Klungkung. Pada saat itu Terdakwa datang dan
langsung masuk ke dalam kamar kost Saksi-4, berawal dari ngobrolngobrol sambil berbaring di atas ranjang kasur Saksi-4 kemudian
Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan bermesra-mesraan
sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-4 terangsang, setelah samasama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-4 membuka
pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-4
naik di atas perut Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa masuk
ke dalam kemaluan atau vagina Saksi-4 kemudian Saksi-4
menggoyangkan pantatnya, beberapa saat kemudian Terdakwa
gantian berada di atas tubuh Saksi-4, setelah kemaluan Terdakwa
masuk ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya Terdakwa
menggoyangkan pantatnya, hingga beberapa menit kemudian
Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-4.
13. Bahwa benar, pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat kost
Saksi-4 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura Klungkung, tanpa
sepengetahuan Terdakwa, Saksi-4 telah merekam hubungan badan
tersebut dengan menggunakan kamera Go Pro merk B Came X 3
yang Saksi-4 beli pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui Online
Shope Toko Pedia, Saksi-4 merekam hubungan badan
yang
dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dengan cara meletakan
kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut di atas meja TV
menghadap ke tempat tidur Saksi-4 di dalam kamar kost Saksi-4,
kemudian hasil rekaman kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut
Saksi-4 pindahkan ke dalam Hard Disk milik Saksi-4 dan file
foldernya di beri nama “Aku”. Saksi-4 tidak pernah memberikan,
mengcopy, mentransfer dan menyebarkan hasil rekaman tersebut
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baik kepada Terdakwa maupun orang lain hanya sebagai koleksi
Saksi-4 saja. Saksi-4 menyimpan Hard Disk yang berisi rekaman
hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4
tersebut di dalam tas Saksi-2 kemudian tas tersebut disimpan di
rumah Saksi-4 di Selat Karangasem.
14. Bahwa benar, pada tanggal 16 Pebruari 2017 Suami Saksi-4
yaitu Saksi-1 menemukan Hard Disk tersebut di dalam tas Saksi-4,
selanjutnya Saksi-1 membuka Hard Disk milik Saksi-4 tersebut dan
menemukan file folder dengan nama “Aku”. Setelah file folder
tersebut dibuka oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengetahui
kalau Saksi-4 telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain
(Terdakwa) dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada
Saksi-4 tentang kebenaran rekaman video yang ada di dalam Hard
Disk tersebut, Saksi-4 mengakui bahwa rekaman video tersebut asli
dan Saksi-4 membenarkan kalau adegan hubungan badan layaknya
suami istri yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah Saksi-4
dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar atas kejadian ini rumahtangga Saksi-1 dengan
Saksi-4 menjadi renggang dan Saksi-4 sudah tidak mau lagi bersatu
ingin bercerai karena merasa malu terhadap keluarga besar Saksi-1.
16. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4
kemudian Saksi-1 selaku Suami Saksi-4 merasa keberatan,
kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3
Denpasar agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tertanggal 30 Juni
2017.
Menimbang

: 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
Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Klemensi keringanan hukuman yang
pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah
berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum
sekacilapapun baik yang bersifat pidana maupun disiplin selama
berdinas dilingkungan TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang cakap berdedikasi dan
loyalitas tinggi serta handal disatuannya terbukti yang bersangkutan
ditempatkan di staff intel dimana tidak semua personil dapat
menduduki jabatan tersebut.
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4. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama
perempuan bernama Aqila Chalwa berusia & (tujuh) tahun, kedua
laki-laki bernama Ahmad Danish Lutfillah berusia 6 (enam) tahun,
dan yang ketiga laki-laki bernama Ahmad Azzamy Yazdan berusia 2
(dua) tahun yang sangat bembutuhkan perhatian dan kasih saying
dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang
membiayai kehidupan keluarga dan biaya sekolah ketiga anaknya.
6. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif
serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik
dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini
berlangsung.
7. Bahwa satuan sangat membutuhkan Terdakwa untuk secepatnya
bisa kembali bertugas di Kesatuan Kodim 1610/Klungkung karena
tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan.
8. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga banyak tingkah laku dan
perbuatannya hanya mengikuti akal pikiran dan emosi sesaat tanpa
memikirkan efek dan akibat dari perbuatannya.
Menimbang

: Bahwa terhadap Klemensi permohonan keringanan hukum tersebut,
Oditur Militer tetap dalam tuntutan semula.

Menimbang

: Bahwa terhadap Klemensi permohonan keringanan hukum tersebut,
yang pada pokonya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim tidak
akan menanggapinya melainkan akan mempertimbangkannya dalam
penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang

: 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 pendapat sebagai berikut :
Unsur ke satu : “Seorang Pria

Menimbang

:

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
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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).
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 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam
IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah Terdakwa lulus dan
dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti
pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana
Pulaki selama 6 (enam) bulan, setelah tamat pendidikan kemudian
ditempatkan di Makorem 163/WSA bagian Tim Intelrem,
selanjutnya pada bulan Maret 2007 di BP kan di Iteldim
1610/Klungkung dan menjadi Organik Kodim 1610/Klungkung,
hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat
Serka NRP 21060253781286.
2.
Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang
berdinas di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Serka dan
berjenis kelamin laki-laki. Kemudian dalam pemeriksaan identitas
dipersidangan menerangkan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki.
3.
Bahwa benar, sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah
juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga
negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada
hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP,
dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum
Indonesia.
4. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 163/Wira Satya
selaku Papera Nomor : Kep/27/IX/2017 tanggal 22 September
2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai
Terdakwa dalam perkara ini adalah Asih, Serka NRP
21060253781286, dan Terdakwalah orangnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa unsur kesatu yaitu:” Seorang pria” telah terpenuhi.
Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan Zina”.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur kedua tersebut,
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim
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Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta
dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari
perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
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.
Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan
unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan
zinahnya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan,
pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.
Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasalpasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan,
akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi
persetubuhan.
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 “
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
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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 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal
26 Oktober 2016, pada saat itu ada rapat gabungan tentang
evaluasi Upsus (Upaya khusus) bidang pertanian di ruang rapat
Dinas pertanian Pemkab Klungkung, namun tidak ada hubungan
keluarga atau famili.
2.
Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Sdr. I Made
Suarimbawa, S.N. (Saksi-1) pada tahun 2002 dan sebagai suami
yang menikah di Karangasem pada tanggal 16 Desember 2004
secara Agama Hindu, sesuai dengan Akta Perkawinan dari Dinas
Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem
Nomor : 301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005 yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten
Karangasem atas nama Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si NIP.
600004424.
3.
Bahwa benar dari pernikahan Saksi-4 dengan Saksi-1
tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama
bernama I Wayan Ndalasatnaya berumur 12 (dua belas) tahun dan
yang kedua bernama Ni Made Vitta Varasyana berumur 5 (lima)
tahun dan sampai saat ini masih berstatus suami istri yang sah
serta Kartu Keluarga Nomor : 510707101200277 dengan Kepala
Keluarga adalah Saksi-1.
4.
Bahwa benar setelah kelahiran anak yang kedua hubungan
Saksi-4 dengan Saksi-1 Saksi-4 rasakan kurang harmonis
dikarenakan Saksi-1 sibuk dengan urusannya sendiri sebagai
seniman dan sering keluar kota bahkan sampai keluar negri
sehingga perhatian Saksi-1 kepada Saksi-4 sangat kurang.
5. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Rodyana,
S.P. (saksi-4) sekira bulan Oktober 2016 saat Terdakwa mengikuti
rapat gabungan tentang evaluasi Upsus (Upaya Khusus) bidang
pertanian di ruang rapat Dinas Pertanian Pemkab Klungkung,
Saksi-4 bekerja di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
sebagai PPL sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anggota Tim
Inteldim 1610/Klungkung untuk Monitoring Daerah.
6. Bahwa benar, sekira pertengahan bulan Nopember tahun 2016
siang hari, Terdakwa kembali datang menemui Saksi-4 di tempat
kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
Klungkung, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam
kamar kost Saksi-4 sambil ngobrol-ngobrol di atas tempat tidur
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bercumbu mesra dan
saling memberikan rangsangan, setelah sama-sama terangsang
kemudan Terdakwa dan Saksi-4 melepaskan pakaian masingmasing sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa naik ke atas
tubuh Saksi-4 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya
yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-4 sambil
Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor : 41-K/PM.III-14/AD/X/2017

menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah beberapa menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar lubang
kemaluan atau vagina Saksi-4, setelah Terdakwa dan Saksi-4
selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memakai pakaiannya kembali
kemudian Terdakwa pulang.
7.
Bahwa benar, kemudian hubungan badan yang kedua antara
Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan sekira awal bulan Januari
2017 siang hari di tempat kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung. Pada saat itu Terdakwa datang dan
langsung masuk ke dalam kamar kost Saksi-4, berawal dari
ngobrol-ngobrol sambil berbaring di atas ranjang kasur Saksi-4
kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan bermesramesraan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-4 terangsang,
setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-4
membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat,
selanjutnya Saksi-4 naik di atas perut Terdakwa dan setelah
kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan atau vagina Saksi4 kemudian Saksi-4 menggoyangkan pantatnya, beberapa saat
kemudian Terdakwa gantian berada di atas tubuh Saksi-4, setelah
kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya
Terdakwa menggoyangkan pantatnya, hingga beberapa menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan
Saksi-4.
8.
Bahwa benar, saat Hari Ulang Tahun Terdakwa yang ke 30
(tiga puluh) tahun, pada tanggal 31 Desember 2016, Terdakwa
datang ke tempat kost Saksi-4, pada saat berada di tempat kost
Saksi-4 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan
Saksi-4 sambil masuk ke dalam kamar kost dan ngobrol di atas
ranjang Saksi-4 saat itu Saksi-4 memberikan kejutan kue ulang
tahun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-4
berbaring di atas tempat tidur sambil berciuman namun tidak
sampai melakukan hubungan badan karena Terdakwa harus pergi
untuk melaksanakan tugas di Kodim 1610/Klungkung.
9.
Bahwa benar, kemudian hubungan badan yang kedua antara
Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan sekira awal bulan Januari
2017 siang hari di tempat kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang
Merak Semarapura Klungkung. Pada saat itu Terdakwa datang
dan langsung masuk ke dalam kamar kost Saksi-4, berawal dari
ngobrol-ngobrol sambil berbaring di atas ranjang kasur Saksi-4
kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan bermesramesraan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-4 terangsang,
setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-4
membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat,
selanjutnya Saksi-4 naik di atas perut Terdakwa dan setelah
kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan atau vagina Saksi4 kemudian Saksi-4 menggoyangkan pantatnya, beberapa saat
kemudian Terdakwa gantian berada di atas tubuh Saksi-4, setelah
kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya
Terdakwa menggoyangkan pantatnya, hingga beberapa menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan
Saksi-4.
10. Bahwa benar, pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat
kost Saksi-4 di Jalan Matahari Gang Merak Semarapura
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Klungkung, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-4 telah
merekam hubungan badan tersebut dengan menggunakan kamera
Go Pro merk B Came X 3 yang Saksi-4 beli pada tanggal 23
Oktober 2016 melalui Online Shope Toko Pedia, Saksi-4 merekam
hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-4
dengan cara meletakan kamera Go Pro merk B Came X 3 tersebut
di atas meja TV menghadap ke tempat tidur Saksi-4 di dalam
kamar kost Saksi-4, kemudian hasil rekaman kamera Go Pro merk
B Came X 3 tersebut Saksi-4 pindahkan ke dalam Hard Disk milik
Saksi-4 dan file foldernya di beri nama “Aku”. Saksi-4 tidak pernah
memberikan, mengcopy, mentransfer dan menyebarkan hasil
rekaman tersebut baik kepada Terdakwa maupun orang lain hanya
sebagai koleksi Saksi-4 saja. Saksi-4 menyimpan Hard Disk yang
berisi rekaman hubungan badan layaknya suami istri antara
Terdakwa dan Saksi-4 tersebut di dalam tas Saksi-2 kemudian tas
tersebut disimpan di rumah Saksi-4 di Selat Karangasem.
11. Bahwa benar, pada tanggal 16 Pebruari 2017 Suami Saksi-4
yaitu Saksi-1 menemukan Hard Disk tersebut di dalam tas Saksi-4,
selanjutnya Saksi-1 membuka Hard Disk milik Saksi-4 tersebut dan
menemukan file folder dengan nama “Aku”. Setelah file folder
tersebut dibuka oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengetahui
kalau Saksi-4 telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain
(Terdakwa) dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada
Saksi-4 tentang kebenaran rekaman video yang ada di dalam Hard
Disk tersebut, Saksi-4 mengakui bahwa rekaman video tersebut
asli dan Saksi-4 membenarkan kalau adegan hubungan badan
layaknya suami istri yang ada di dalam rekaman video tersebut
adalah Saksi-4 dengan Terdakwa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa unsur kedua yaitu: “ Yang turut serta melakukan zina” telah
terpenuhi.
Unsur ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah
telah kawin”.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ketiga tersebut, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti katakata “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.
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
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diperbolehkan
melakukan
(dalam
hal
ini
hubungan
biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang lakilaki/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).
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.
Suhikmah (Saksi-5) pada tahun 2008 baik secara agama Islam
maupun secara Kedinasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang
disahkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Nomor :
131/07/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008, dari pernikahan antara
Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2.
Bahwa benar, Saksi-4 adalah sebagai Istri sah dari Sdr. I
Made Suarimbawa, S.SN (Saksi-1) karena Saksi-4 dan Saksi-1
telah menikah secara sah menurut Agama Hindu pada tahun 2004
di Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem Nomor 301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005
dan Kartu Keluarga Nomor 5107071012100277 tanggal 19 Juni
2012 atas nama I Made Suarimbawa, S.SN, dari pernikahan antara
Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3.
Bahwa benar dari pernikahan Saksi-4 dengan Saksi-1
tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama
bernama I Wayan Ndalasatnaya berumur 12 (dua belas) tahun dan
yang kedua bernama Ni Made Vitta Varasyana berumur 5 (lima)
tahun dan sampai saat ini masih berstatus suami istri yang sah
serta Kartu Keluarga Nomor : 510707101200277 dengan Kepala
Keluarga adalah Saksi-1.
4.
Bahwa benar setelah kelahiran anak yang kedua hubungan
Saksi-4 dengan Saksi-1 Saksi-4 rasakan kurang harmonis
dikarenakan Saksi-1 sibuk dengan urusannya sendiri sebagai
seniman dan sering keluar kota bahkan sampai keluar negri
sehingga perhatian Saksi-1 kepada Saksi-4 sangat kurang.
5.
Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Rodyana,
S.P. (saksi-4) sekira bulan Oktober 2016 saat Terdakwa mengikuti
rapat gabungan tentang evaluasi Upsus (Upaya Khusus) bidang
pertanian di ruang rapat Dinas Pertanian Pemkab Klungkung,
Saksi-4 bekerja di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
sebagai PPL sedangkan Terdakwa bertugas sebagai anggota Tim
Inteldim 1610/Klungkung untuk Monitoring Daerah.
6.
Bahwa benar atas kejadian ini rumahtangga Saksi-1 dengan
Saksi-4 menjadi renggang dan Saksi-4 sudah tidak maulagi
bersatu ingin bercerai karena merasa malu terhadap keluarga
bersar Saksi-1.
7.
Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4
kemudian Saksi-1 selaku Suami Saksi-4 merasa keberatan,
kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom
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IX/3 Denpasar agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum
yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tertanggal
30 Juni 2017.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Sdri Aan Rodyana, S.P isteri I Made Suarimbawa, S.SN
(Saksi-1) statusnya belum bercerai.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa unsur ketiga yaitu: “Padahal diketahui bahwa yang turut
bersalah telah kawin” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang
merupakan pembuktian yang diperoleh
Hakim berpendapat terdapat cukup
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah
pidana :

diuraikan di atas yang
di persidangan, Majelis
bukti yang syah dan
telah melakukan tindak

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah nikah".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284
ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
Menimbang

Menimbang

:

Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya halhal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada
diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
: 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 dan tidak dapat mengendalikan nafsu sexualnya kepada
wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang
berlaku bagi Terdakwa, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai
warga negara Indonesia.
- 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 Sdri. Aan Rodyana, S.P. yang bukan isterinya.
Apalagi Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri yang telah
dinikahi secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
sehingga seharusnya Terdakwa tidak lagi berbuat yang bertentangan
dengan norma kesusilaan.
- Bahwa bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain
telah
merugikan
Saksi-1
dan
merusak
keharmonisan
rumahtangganya serta bercerai dengan Saksi-4, perbutan Terdakwa
tersebut juga sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang

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

Terdakwa sopan di persidangan.
Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan.
Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan tiga orang anak,
tetapi masih melakukan perbuatan zinah.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rumahtangga Saksi-1
menjadi berantakan.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer
kepada Majelis Hakim dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, oleh
karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang sepadan
dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa
hal yaitu bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan
dengan Saksi-4 tidak semata-mata inisiatif dari Terdakwa namun
Saksi-4 juga mempunyai peran sehingga tindak pidana tersebut
terjadi, hal ini terungkap di fakta persidangan dimana awalnya
Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-4 karena Saksi-4 yang
mengundang Terdakwa untuk datang pada saat Saksi-4 istirahat
siang selanjutnya yang kedua pada saat Terdakwa ulang tahun ke 30
tahun ternyata Saksi-4 mengundang Terdakwa untuk datang dan
Saksi-4 sudah menyiapkan kue ulang tahun dan pada saat Terdakwa
dan Saksi-4 di dalam kamar kost tersebut Saksi-4 curhat kepada
Terdakwa kalau rumah tangganya tidak harmonis karena Saksi-1
sering keluar kota/negeri sehingga komunikasi kurang lancar dan
kurang perhatian sehingga Saksi-4 merasa nyaman pada saat
ketemu Terdakwa dan saat itu ada peluang untuk melakukan
perzinahan, bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh
Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-4 maupun
Terdakwa merasakan kenikmatan. Kemudian inisiatif Saksi-4 untuk
merekam perbuatan perzinahan yang dilakukannya dengan
Terdakwa, menunjukkan bahwa Saksi-4 sangat menginginkan
hubungan suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa. Hal tersebut
merupakan tindakan Saksi-4 yang sangat tercela sebagai seorang
istri dan seorang ibu bagi kedua anaknya yang menginginkan
bersetubuh dengan laki-laki lain selain suaminya, yang mana
perbuatan tersebut Saksi-4 telah mengkhianati janji suci
perkawinannya dengan Saksi-1.

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 Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
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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 penahanan sementara
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
Barang-barang :
a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu dikembalikan kepada
yang berhak yaitu Terdakwa.
b) 1 (satu) buah Hard Disk dirampas untuk dimusnahkan.
c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3 dirampas untuk dimusnahkan.
d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang dikembalikan kepada yang
berhak yaitu Terdakwa.
Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008 tanggal 05 Juli
2008 atas nama Asih dan Suhikmah.
b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama
Suhikmah Nomor : B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih Nomor :
5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014;
d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem atas
nama I Made Suarimbawa dan Aan Rodyana Nomor : 301/CS/2005
tanggal 2 Maret 2005;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I made
Suarimbawa, S.SH nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni
2012.
Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara
ini dan telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi
perbuatannya, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan, maka Majelis
Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat

: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat
(3) Jo ayat (4) dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Asih, Serka NRP.
21060253781286, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana : “Turut serta melakukan zina”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima)
bulan.
3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
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4.

Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
a) 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi Warna Abu-abu dikembalikan kepada yang berhak
yaitu Terdakwa.
b) 1 (satu) buah Hard Disk dirampas untuk dimusnahkan.
c) 1 (satu) buah Box B-Cam X 3 dirampas untuk dimusnahkan.
d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang dikembalikan kepada yang berhak
yaitu Terdakwa.
Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Denpasar Selatan Nomor : 131/07/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008 atas nama Asih
dan Suhikmah.
b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Suhikmah Nomor :
B-57/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
c) 1 (satu) gambar foto copy Kartu Keluarga atas nama Asih Nomor :
5171012411080010 tanggal 19 Nopember 2014;
d) 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kepala Dinas Kependudukan,
Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem atas nama I Made Suarimbawa dan
Aan Rodyana Nomor : 301/CS/2005 tanggal 2 Maret 2005;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I made Suarimbawa, S.SH
nomor : 5107071012100277 tanggal 19 Juni 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
6.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940 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 DEWA PUTU MARTIN, S.H., MAYOR CHK NRP
2910046530370, Penasihat Hukum I WAYAN SARIATI, S.H. PNS NIP
196311051996032001, dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK
NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

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

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

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973
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