PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 07- K / PM.III-14 / AD / I / 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

:
:
:
:
:
:

AHMAD SUJARMAN.
Serma/640438
Komisaris Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad
Dim1607/Sumbawa.
Kodim 1607/Sumbawa.
Praya, 01 Januari 1970.
Laki-laki
Indonesia.
Islam.
Asrama lama Kodim 1607/Sumbawa NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan
sekarang, berdasarkan:
1. Keputusan Dandim 1607/Sumbawa selaku Ankum Nomor: Kep/17/IX/2016 tanggal
09 September 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama
20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal
28 September 2016 bertempat di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem
162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/21/IX/2016
tanggal 30 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai
tangggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 bertempat
di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa;
b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/23/X/2016
tanggal 31 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai
tangggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 bertempat
di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa;
c. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/28/XI/2016
tanggal 25 November 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai
tangggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016
bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar;
d. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/37/XII/2016
tanggal 29 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai
tangggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 bertempat di
ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar.
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/03/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 23
Januari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari
terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017.
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4.
Kemudian diperpanjang penahanannya oleh
Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14
14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang
memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60
Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Kepala Pengadilan Militer III-14
Denpasar Nomor: Tap/09/PM.IIIPerpanjangan Penahanan, yang
hari terhitung mulai tanggal 22

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-25/A14/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 atas nama Serma Ahmad
Sujarman NRP.640438.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor:
Kep/30/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyerahan
Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor: Sdak/04/I/2016 tanggal 17 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/07-K/PM.III14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/07-K/PM.III-14/AD/I/2017
tanggal Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor: Taptera/07/PM.III-14/AD/I/2017
tanggal 23 Januari 2017.
6. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor: Sdak/04/I/2016 tanggal 17 Januari 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 tanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa :
Pidana Pokok
: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama berada dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
1). Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar gambar foto celana pendek jeans warna biru
dan kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris milik Serma
Ahmad Sujarman;
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b) 1(satu) lembar gambar foto celana pendek warna hitam dan
kaos warna merah milik PNS Henny Juliani Loteng;
c) 1 (satu) gambar foto handphone merk nokia C3 warna hitam
milik Serma Ahmad Sujarman;
d) 1 (satu) foto handphone merk Samsung J1 warna putih milik
PNS Henny Juliani Loteng;
e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
35/I/III/1993 tanggal 2 Maret 1993;
f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI)
No.Reg :I-182/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
g) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan
No.AK.8950027338 tanggal 4 Januari 2010;
h) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI)
No.Reg : B-82/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;
i) 4 (empat) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :
2) Barang-barang :
a) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia C3 warna hitam;
b) 1 (satu) buah celana pendek warna biru Merk;
c) 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih abu-abu motif
bergaris-garis;
d) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J1;
e) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
f) 1 (satu) buah kaos warna merah;
g) 1 (satu) buah Kartu Sim (Sim Card)AS dengan Nomor
6285239854417;
h) 1 (satu) buah Kartu Sim (Sim Card) Telkomsel dengan
Nomor 082340726570.
Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.15.000,-(lima belas rribu rupiah).
2. Pledoi (Nota Pembelaan) yang diajukan Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, oleh karenanya
Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala
Dakwaan Oditur Militer.
3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis guna
menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara
lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan
tetap pada pembelaannya.
5. Permohonan pribadi Terdakwa yang menyatakan bahwa
Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan memohon maaf atas
kesalahannya tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
lagi kesalahannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar
dihukum yang seringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk tetap
berdinas di TNI AD.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Kapten Chk Farid
Iskandar, S.H., M.H. NRP.11060001420579; 2. Kapten Chk Dodi
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Herdiana, S.H. NRP.21950150330376; 3. Lettu Chk Dance Khristof
Bayak, S.H. NRP.21960149101074; dan 4. PNS Ni Made Sukarni,
S.H. NIP.197209091999032005; berdasarkan Surat Perintah
Kakumdam IX/Udayana Nomor: Sprin/270/XI/2016 tanggal 28
Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim
Penasehat Hukum tanggal 28 Nopember 2016.
Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan temat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal
Dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau pada hari
lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu enam belas di rumah semi permanen di kebun
kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW.07, Desa
Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB atau setidak-tidaknya ditempattempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah nikah",
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus
dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif
744/SYB. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba
Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda
berdinas di Korem 162/Wira Bhakti selama 4 bulan, selanjutnya di
tempatkan di Kodim 1607/Sumbawa sampai dengan sekarang
dengan pangkat Serma NRP 640438 menjabat sebagai Komisaris
Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad.
b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Samsiyah (Saksi-7)
pada tanggal 1 Maret 1993 di Dili, sesuai dengan kutipan Akta Nikah
Nomor : 35/1/III/1993 serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan
tinggal di Asrama Kodim 1607/Sumbawa.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan pasangan suami istyri Serka I
Made Alit Sastra Wirawan (Saksi-1) dan PNS Henny Juliani Loteng
(Saksi-2) yang menikah pada tanggal 4 Januari 2010 di Denpasar,
sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/K.WNI/2010 dan
daro perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas
nama Gede Mahatma Putra Wirawan umur 5 tahun.
d. Bahwa sekira pertengahan tahun 2015, rumah tangga Saksi-1
dan Saksi-2 mengalami masalah keuangan sehingga Saksi-2 sering
curhat kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu dengan
Terdakwa dalam urusan hutang di Koperasi mauipun hutang secara
pribadi kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Urusan
Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa. Terdakwa
yang mengetahui gaji Saksi-2 yang minus tidak dapat memberikan
pinjaman koperasi lagi, sehingga Saksi-2 meminjam uang
secarapribadi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta
rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 suami Saksi-2 maupun Saksi-7
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istri Terdakwa. Saksi-2 juga sering meminta uang kepada Terdakwa
tanpa melihat waktu dan tempat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
Saksi-2 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu di Pertokoan
Great Mall Sumbawa, Pertokoan Roberto Sumbawa dan Koperasi
Kodim 1607/Sumbawa sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi2 menjadi dekat dan Terdakwa menaruh simpati sertta merasa
nyaman kalau sedang bertemu dengan Saksi-2 begitu juga
sebaliknya dengan Saksi-2 merasa nyaman bila berada di dekat
Terdakwa.
e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016,
Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di kebun kandang sapi
Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW/07, Desa Brangbara, Kec.
Sumbawa, NTB. Setelah Sholat Magrib Terdakwa berpamitan kepada
Saksi-7 istri Terdakwa untuk pergi ke kebun kandang sapi guna
memberi makan sapi. Sekira pukul 19.40 Wita Saksi-2 menelepon
Terdakwa pada sat Terdakwa sedang membeli arit di tempat Bapak
Kri yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya
Saksi-2 menyusul Terdakwa di toko tersebut dan selanjutnya dengan
mengendarai sepeda motor masing-masing sama-sama menuju ke
kebun kandang sapi milik Terdakwa.
f. Bahwa kebun milik Terdakwa terletak di Dusun Juru Lani RT.01
RW.07, Desa Brangbara, Kec Sumbawa, NTB berada jauh dari
rumah penduduk dan berada diseberang sungai yang belum ada
sarana lampu penerangannya. Di dalam kebun tersebut terdapat
rumah semi permanen yang biasa digunakan Terdakwa untuk
beristirahat. Setelah Terdakwa memberi makan sapi peliharaannya,
kemudian Terdakwa duduk di tangga depan rumah kosong semi
permanen di dalam kebun, sedangkan Saksi-2 duduk di bawah
pohon manga sambil bermain HP. Selanjutnya Terdakwa mengajak
Saksi-2 masuk ke dalam rumah semi permanen tersebut sambil
Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-2 dengan menggunakan
tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang
Saksi-2 lewat belakang badannya, kemudian pada saat melewati
pintu rumah Terdakwa mencium bibir Saksi-2,lalu dibalas oleh Saksi2 dengan penuh gairah, dan agresif dengan memeluk Terdakwa eraterat dengan kedua tangannya. Tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2
masuk ke dalam rumah karena malam itutimbul hasrat Terdakwa
untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
g. Bahwa sepuluh menit kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2
masih berada di dalam rumah, Saksi-1 suami Saksi-2 bersama
dengan Serma Hairudin (Saksi-3) dan Bripda Andi Iswandi (Saksi-4)
datang ke kebun milik Terdakwa setelah (Saksi-3) mengintai
perjalanan Saksi-2. Saksi-2 sebelimnya merasa curiga dengan
perilaku Saksi-2 yang sering keluar malam serta ada informasi bahwa
Saksi-2 telah berselingkuh. Mengetahui Terdakwa sedang berduaan
dengan Saksi-2 di dalam rumah semi permanen tersebut, kemudian
Saksi-1 mendobrak pintu rumah tersebut namun tidak berhasil. Ekira
5 menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, dalam
posisi remang-remang/ tanpa lampu penerangan Saksi-1 melihat
Terdakwa masih memperbaiki retsleting celananya dan melihat
Saksi-2 yang sedang memperbaiki posisi bajunya.
h. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-2 dalam perkara ini tidak
mengakui telah melakukan persetubuhan namun bila dikaitkan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :854 K/Pid 1983
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yang secara tegas mengatakan bahwa kenyataan seorang laki-laki
terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu
kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu
telah bersetubuh dengan perempuan tersebut, maka dapat
disimplkan kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan
Saksi-2 atas dasar suka sama suka di dalam rumah semi permanen
di kebun kandang sapi di Dusun juru Lani RT.01 RW.07, Desa
Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB.
i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, tersebut, Saksi-1
selaku suami Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-1
Sumbawa dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses
sesuai hukum yang berlaku, sesuai Surat Pengaduan yang dibuat
Saksi-1 tanggal 3 Agustus 2016.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan temat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal
Dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau pada hari
lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu enam belas di rumah semi permanen di kebun
kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW.07, Desa
Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB atau setidak-tidaknya ditempattempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
"Seorang pria yang turut serta mencoba melakukan perbuatan zina,
padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah menikah“,
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus
dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif
744/SYB. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba
Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda
berdinas di Korem 162/Wira Bhakti selama 4 bulan, selanjutnya di
tempatkan di Kodim 1607/Sumbawa sampai dengan sekarang
dengan pangkat Serma NRP 640438 menjabat sebagai Komisaris
Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad.
b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Samsiyah (Saksi-7)
pada tanggal 1 Maret 1993 di Dili, sesuai dengan kutipan Akta Nikah
Nomor : 35/1/III/1993 serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan
tinggal di Asrama Kodim 1607/Sumbawa.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan pasangan suami istyri Serka I
Made Alit Sastra Wirawan (Saksi-1) dan PNS Henny Juliani Loteng
(Saksi-2) yang menikah pada tanggal 4 Januari 2010 di Denpasar,
sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/K.WNI/2010 dan
daro perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas
nama Gede Mahatma Putra Wirawan umur 5 tahun.
d. Bahwa sekira pertengahan tahun 2015, rumah tangga Saksi-1
dan Saksi-2 mengalami masalah keuangan sehingga Saksi-2 sering
curhat kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu dengan
Terdakwa dalam urusan hutang di Koperasi mauipun hutang secara
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pribadi kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Urusan
Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa. Terdakwa
yang mengetahui gaji Saksi-2 yang minus tidak dapat memberikan
pinjaman koperasi lagi, sehingga Saksi-2 meminjam uang
secarapribadi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta
rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 suami Saksi-2 maupun Saksi-7
istri Terdakwa. Saksi-2 juga sering meminta uang kepada Terdakwa
tanpa melihat waktu dan tempat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
Saksi-2 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu di Pertokoan
Great Mall Sumbawa, Pertokoan Roberto Sumbawa dan Koperasi
Kodim 1607/Sumbawa sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi2 menjadi dekat dan Terdakwa menaruh simpati sertta merasa
nyaman kalau sedang bertemu dengan Saksi-2 begitu juga
sebaliknya dengan Saksi-2 merasa nyaman bila berada di dekat
Terdakwa.
e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016,
Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di kebun kandang sapi
Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW/07, Desa Brangbara, Kec.
Sumbawa, NTB. Setelah Sholat Magrib Terdakwa berpamitan kepada
Saksi-7 istri Terdakwa untuk pergi ke kebun kandang sapi guna
memberi makan sapi. Sekira pukul 19.40 Wita Saksi-2 menelepon
Terdakwa pada sat Terdakwa sedang membeli arit di tempat Bapak
Kri yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya
Saksi-2 menyusul Terdakwa di toko tersebut dan selanjutnya dengan
mengendarai sepeda motor masing-masing sama-sama menuju ke
kebun kandang sapi milik Terdakwa.
f. Bahwa kebun milik Terdakwa terletak di Dusun Juru Lani RT.01
RW.07, Desa Brangbara, Kec Sumbawa, NTB berada jauh dari
rumah penduduk dan berada diseberang sungai yang belum ada
sarana lampu penerangannya. Di dalam kebun tersebut terdapat
rumah semi permanen yang biasa digunakan Terdakwa untuk
beristirahat. Setelah Terdakwa memberi makan sapi peliharaannya,
kemudian Terdakwa duduk di tangga depan rumah kosong semi
permanen di dalam kebun, sedangkan Saksi-2 duduk di bawah
pohon manga sambil bermain HP. Selanjutnya Terdakwa mengajak
Saksi-2 masuk ke dalam rumah semi permanen tersebut sambil
Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-2 dengan menggunakan
tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang
Saksi-2 lewat belakang badannya, kemudian pada saat melewati
pintu rumah Terdakwa mencium bibir Saksi-2,lalu dibalas oleh Saksi2 dengan penuh gairah, dan agresif dengan memeluk Terdakwa eraterat dengan kedua tangannya. Tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2
masuk ke dalam rumah karena malam itutimbul hasrat Terdakwa
untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
g. Bahwa sepuluh menit kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2
masih berada di dalam rumah, Saksi-1 suami Saksi-2 bersama
dengan Serma Hairudin (Saksi-3) dan Bripda Andi Iswandi (Saksi-4)
datang ke kebun milik Terdakwa setelah (Saksi-3) mengintai
perjalanan Saksi-2. Saksi-2 sebelimnya merasa curiga dengan
perilaku Saksi-2 yang sering keluar malam serta ada informasi bahwa
Saksi-2 telah berselingkuh. Mengetahui Terdakwa sedang berduaan
dengan Saksi-2 di dalam rumah semi permanen tersebut, kemudian
Saksi-1 mendobrak pintu rumah tersebut namun tidak berhasil. Ekira
5 menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, dalam
posisi remang-remang/ tanpa lampu penerangan Saksi-1 melihat
Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/I/2017

8
Terdakwa masih memperbaiki retsleting celananya dan melihat
Saksi-2 yang sedang memperbaiki posisi bajunya.
h. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-2 dalam perkara ini tidak
mengakui telah melakukan persetubuhan namun bila dikaitkan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :854 K/Pid 1983
yang secara tegas mengatakan bahwa kenyataan seorang laki-laki
terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu
kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu
telah bersetubuh dengan perempuan tersebut, maka dapat
disimplkan kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan
Saksi-2 atas dasar suka sama suka di dalam rumah semi permanen
di kebun kandang sapi di Dusun juru Lani RT.01 RW.07, Desa
Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB.
i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, tersebut, Saksi-1
selaku suami Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-1
Sumbawa dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses
sesuai hukum yang berlaku, sesuai Surat Pengaduan yang dibuat
Saksi-1 tanggal 3 Agustus 2016.
Atau
Ketiga :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan temat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal
Dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau pada hari
lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu enam belas di rumah semi permanen di kebun
kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW.07, Desa
Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB atau setidak-tidaknya ditempattempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“,
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun
1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus
dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif
744/SYB. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba
Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda
berdinas di Korem 162/Wira Bhakti selama 4 bulan, selanjutnya di
tempatkan di Kodim 1607/Sumbawa sampai dengan sekarang
dengan pangkat Serma NRP 640438 menjabat sebagai Komisaris
Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad.
b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Samsiyah (Saksi-7)
pada tanggal 1 Maret 1993 di Dili, sesuai dengan kutipan Akta Nikah
Nomor : 35/1/III/1993 serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan
tinggal di Asrama Kodim 1607/Sumbawa.
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan pasangan suami istyri Serka I
Made Alit Sastra Wirawan (Saksi-1) dan PNS Henny Juliani Loteng
(Saksi-2) yang menikah pada tanggal 4 Januari 2010 di Denpasar,
sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/K.WNI/2010 dan
daro perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas
nama Gede Mahatma Putra Wirawan umur 5 tahun.
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d. Bahwa sekira pertengahan tahun 2015, rumah tangga Saksi-1
dan Saksi-2 mengalami masalah keuangan sehingga Saksi-2 sering
curhat kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu dengan
Terdakwa dalam urusan hutang di Koperasi mauipun hutang secara
pribadi kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Urusan
Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa. Terdakwa
yang mengetahui gaji Saksi-2 yang minus tidak dapat memberikan
pinjaman koperasi lagi, sehingga Saksi-2 meminjam uang
secarapribadi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta
rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 suami Saksi-2 maupun Saksi-7
istri Terdakwa. Saksi-2 juga sering meminta uang kepada Terdakwa
tanpa melihat waktu dan tempat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
Saksi-2 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu di Pertokoan
Great Mall Sumbawa, Pertokoan Roberto Sumbawa dan Koperasi
Kodim 1607/Sumbawa sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi2 menjadi dekat dan Terdakwa menaruh simpati sertta merasa
nyaman kalau sedang bertemu dengan Saksi-2 begitu juga
sebaliknya dengan Saksi-2 merasa nyaman bila berada di dekat
Terdakwa.
e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016,
Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di kebun kandang sapi
Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW/07, Desa Brangbara, Kec.
Sumbawa, NTB. Setelah Sholat Magrib Terdakwa berpamitan kepada
Saksi-7 istri Terdakwa untuk pergi ke kebun kandang sapi guna
memberi makan sapi. Sekira pukul 19.40 Wita Saksi-2 menelepon
Terdakwa pada sat Terdakwa sedang membeli arit di tempat Bapak
Kri yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya
Saksi-2 menyusul Terdakwa di toko tersebut dan selanjutnya dengan
mengendarai sepeda motor masing-masing sama-sama menuju ke
kebun kandang sapi milik Terdakwa.
f. Bahwa kebun milik Terdakwa terletak di Dusun Juru Lani RT.01
RW.07, Desa Brangbara, Kec Sumbawa, NTB berada jauh dari
rumah penduduk dan berada diseberang sungai yang belum ada
sarana lampu penerangannya. Di dalam kebun tersebut terdapat
rumah semi permanen yang biasa digunakan Terdakwa untuk
beristirahat. Setelah Terdakwa memberi makan sapi peliharaannya,
kemudian Terdakwa duduk di tangga depan rumah kosong semi
permanen di dalam kebun, sedangkan Saksi-2 duduk di bawah
pohon manga sambil bermain HP. Selanjutnya Terdakwa mengajak
Saksi-2 masuk ke dalam rumah semi permanen tersebut sambil
Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-2 dengan menggunakan
tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang
Saksi-2 lewat belakang badannya, kemudian pada saat melewati
pintu rumah Terdakwa mencium bibir Saksi-2,lalu dibalas oleh Saksi2 dengan penuh gairah, dan agresif dengan memeluk Terdakwa eraterat dengan kedua tangannya. Tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2
masuk ke dalam rumah karena malam itutimbul hasrat Terdakwa
untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
g. Bahwa sepuluh menit kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2
masih berada di dalam rumah, Saksi-1 suami Saksi-2 bersama
dengan Serma Hairudin (Saksi-3) dan Bripda Andi Iswandi (Saksi-4)
datang ke kebun milik Terdakwa setelah (Saksi-3) mengintai
perjalanan Saksi-2. Saksi-2 sebelimnya merasa curiga dengan
perilaku Saksi-2 yang sering keluar malam serta ada informasi bahwa
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Saksi-2 telah berselingkuh. Mengetahui Terdakwa sedang berduaan
dengan Saksi-2 di dalam rumah semi permanen tersebut, kemudian
Saksi-1 mendobrak pintu rumah tersebut namun tidak berhasil. Ekira
5 menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, dalam
posisi remang-remang/ tanpa lampu penerangan Saksi-1 melihat
Terdakwa masih memperbaiki retsleting celananya dan melihat
Saksi-2 yang sedang memperbaiki posisi bajunya.
h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan mesra
(berciuman) ketika hendak masuk pintu rumah semi permanen di
kebun kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT.01 RW.07,
Desa Brangbara, Kec. Sumbawa, sehingga perbuatan Terdakwa
tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas di
tempat tersebut.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam Pasal:
Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
atau
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KHUP jo Pasal 53 ayat (1)
KUHP;
Atau
Ketiga
: Pasal 281 ke-1 KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :
- Terdakwa tidak bertemu terlebih dahulu dengan Sdri Henny
Juliani Lonteng di Toko tempat jual sabit/arit, melainkan Sdri. Henny
Juliani Lonteng langsung datang dan bertemu dengan Terdakwa di
kebun/kandang sapi Terdakwa untuk keperluan meminjam uang pada
Terdakwa.
- Pada waktu di dalam rumah kebun, saat itu Terdakwa sedang
duduk sambil mengobrol dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng, lalu
tiba-tiba pintu didobrak oleh suami Sdri. Henny Juliani Lonteng.
- Terdakwa hanya memegang tangan Sdri. Henny Lonteng ketika
Terdakwa mengajak Sdri. Henny masuk ke dalam rumah kebun, dan
Terdakwa belum berciuman dengan Sdri. Henny Lonteng.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian Dakwaan
Oditur Militer, namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnnya tidak
mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki
persidangan dilanjutkan.

Menimbang

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

Menimbang

: Serka I Made Alit Sastra Wirawan selaku suami Saksi Henny Juliani
Lonteng mencurigai isterinya telah berselingkuh dengan Terdakwa
sejak sekira bulan Agustus 2015 dari pemberitahuan adik ipar Saksi
atas nama Nova Darmais, lalu pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi
berusaha menyelidiki secara serius dugaan perselingkuhan isterinya
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dengan Terdakwa tersebut, hingga kemudian pada tanggal 24 Juli
2016 sekira pukul 19.45 Wita Saksi berhasil menangkap basah
Terdakwa dan isteri Saksi (Sdri. Henny Juliani Lonteng) ketika
sedang berduaan di dalam rumah kebun ukuran 2,5 m x 2,5 m yang
gelap gulita dan jauh dari rumah penduduk. Setelah mengetahui dan
menangkap basah Terdakwa dan Saksi Henny Juliani Lonteng yang
sedang berduaan di dalam rumah kebun tersebut, maka pada malam
itu juga Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Henny Juliani Lonteng
ke Kodim 1607/Sumbawa untuk dilaporkan kepada Dandim
1607/Sumbawa, dan selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2016
Serka I Made Alit Sastra Wirawan selaku suami Saksi Henny Juliani
Lonteng mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa dan Saksi
Henny Juliani Lonteng tersebut kepada Dansubdenpom IX/2-1
Sumbawa untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan,
Serka I Made Alit Sastra Wirawan 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
(Serka I Made Alit Sastra Wirawan) terhadap Isterinya. Sedangkan
Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku Peserta.

Saksi - I

: Nama lengkap: I MADE ALIT SASTRA WIRAWAN; Pangkat/NRP:
Serka/21060252020386; Jabatan: Ba Unit Nik Inteldim; Kesatuan:
Kodim 1607/Sumbawa; Tempat, tanggaI lahir: Denpasar, 02 Maret
1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Hindu; Tempat tinggal: Asrama Kodim 1607/Sumbawa.
Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, ketika
Saksi mulai berdinas di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan
sebagai atasan dan bawahan.
2.
Bahwa Saksi mulai kenal dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng
pada tahun 2007, dan kemudian pada tanggal 29 Desember 2009
Saksi menikah secara Hindu dengan Sdri Henny Juliani Lonteng di
hadapan Pemuka Agama Hindu di Denpasar. Pada waktu menikah
status Saksi adalah bujangan dan status Sdri. Henny Juliani Lonteng
adalah janda dengan tiga orang anak perempuan.
Atas
pernikahannya dengan Sdri. Hennny Lonteng tersebut sekarang
Saksi dikaruniai seorang anak lakii-laki yang diberi nama Gede
Mahatma Putra Wirawan yang lahir pada tahun 2011.
3.
Bahwa pada awal-awal pernikahan Saksi dengan Sdri. Henny
Juliani Lonteng berjalan harmonis. Namun pada pertengahan tahun
2015 mulai ada permasalahan yang disebabkan karena Sdri. Henny
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merasa keberatan jika Saksi sekali-kali mengirim uang kepada orang
tua Saksi di Bali yang masih memerlukan bantuan Saksi. Padahal
uang yang Saksi kirim iru adalah uang di luar gaji dari hasil kerja
sambilan Saksi, sedangkan gaji dan tunjangan kinerja Saksi sudah
Saksi serahkan seluruhnya kepada Sdri. Henny, dan ATM Saksi juga
dipegang oleh Sdri. Henny.
4.
Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Henny sering keluar rumah
tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi, sehingga Saksi merasa
curiga kalau Sdri. Henny memiliki selingkuhan. Selain itu Sdri.
Henny juga mempunyai banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan
Saksi, hingga akhirnya Saksi harus melunasi hutang-hutang Sdri.
Henny tersebut dengan menjual sepeda motor Vespa milik Saksi.
5.
Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi diberitahu oleh adik ipar
Saksi yang bernama Nova Darmais, yang memberitahukan bahwa
Sdri. Henny Juliani Lonteng telah berselingkuh dengan Terdakwa.
Selain itu Saksi juga dapat informasi dari anak tiri Saksi yang
bernama Fadilla yang biasa dipanggil Febby yang juga pernah
memberitahukan kepada Saksi kalau ibunya (Sdri. Henny Juliani
Lonteng) telah berselingkuh dengan Terdakwa.
6.
Bahwa atas beberapa informasi tersebut, Saksi lalu
menanyakan kebenaran informasi-informasi tersebut kepada Sdri.
Henny Juliani Lonteng, namun Sdri. Henny membantah dan tidak
mengakuinya, bahkan Sdri. Henny Lonteng menantang Saksi untuk
membuktikan kecurigaan Saksi tersebut.
7.
Bahwa oleh karena Saksi dan Sdri. Henny menjadi sering
bertengkar, mulai hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 hingga sekarang
Saksi memilih meninggalkan rumah dengan membawa anak Saksi
yang bernama Gede Mahatma Putra Wirawan untuk kemudian
tinggal menyewa rumah kost di luar Asrama Kodim 1607/Sumbawa
untuk menenangkan pikiran.
8.
Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 malam sekira pukul 20.30
Wita, ketika Saksi sedang jalan-jalan melewati depan took Boxi
Sumbawa, Saksi melihat Sdri. Henny Juliani Lonteng dua kali keluar
masuk melewati sebuah Gang di dekat Toko Boxi, sehingga Saksi
lalu masuk ke Gang tersebut unttuk menyelidiki ada apa di sana, dan
ternyata Saksi melihat di Gang tersebut ada Terdakwa yang sedang
duduk-duduk di atas sepeda motornya sambil mengobrol dengan
penduduk setempat, sehingga Saksi segera keluar dari Gang
tersebut.
9.
Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 20.40 Wita, Saksi
melakukan pengintaian hingga kemudian Saksi melihat Sdri. Henny
Juliani Lonteng keluar dari Gang Boxi di Kelurahan Brangbara, akan
tetapi pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa di Gang tersebut,
sehingga Saksi penasaran ada apa Sdri. Henny sering keluar masuk
di Gang tersebut, lalu Saksi berusaha mencari informasi, dan
ternyata di ujung Gang Boxi tersebut ada tanah kebun yang disewa
Terdakwa, yang di dalamnya ada kandang sapi dan kebun tempat
Terdakwa memelihara sapi. Sejak saat itu setiap malam Saksi
berpatroli melewati depan Gang Boxi untuk membuktikan kemana
sebenarnya tujuan Sdri. Henny Juliani Lonteng keluar masuk
melewati Gang Boxi tersebut.
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10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul
19.45 Wita, Saksi melihat Sdri. Juliani Lonteng dengan menggunakan
sepeda motor masuk ke Gang Boxi, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa
menuju ke kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di ujung Gang
Boxi, sehingga Saksi mengikuti sepeda motor Sdri. Henny dari
kejauhan. Setelah Saksi sampai di pinggir kampung, Saksi memarkir
sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi dengan berjalan kaki mengikuti
Sdri. Henny melewati jalan setapak sambil Saksi menelepon ke HP
Serma Hasanudin untuk meminta bantuan menangkap basah Sdri.
Henny dan Terdakwa yang berduaan di kandang sapi milik
Terdakwa. Namun saat itu Serma Hasanudin berada di luar kota
sehingga tidak bisa membantu Saksi, lalu Saksi menelepon Serma
Herudin yang kebetulan sedang ada di rumahnya dan berjanji akan
segera datang ke lokasi kandang sapi Terdakwa yang diberitahukan
Saksi.
11. Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi kandang sapi Terdakwa
di ujung Gang Boxi, Saksi melihat ada dua unit sepeda motor
sedang diparkir di luar pagar kebun/kandang sapi Terdakwa, yang
salah satunya adalah sepeda motor yang dipakai Sdri. Henny Juliani
Lonteng, sedangkan kondisi pintu pagar tertutup namun tidak dikunci
dan suasana kebun gelap gulita tidak ada lampu penerangannya.
Selanjutnya Saksi masuk ke pekarangan kebun secara pelan-pelan
agar tidak ketahuan.
12. Bahwa setelah sampai di tengah kebun Saksi melihat ada
rumah kebun setengah permanen ukuran 2,5 x 2,5 m, kemudian
Saksi mendekat menuju rumah setengah permanen tersebut, lalu
Saksi langsung mendobrak pintu dengan menggunakan bahu kiri,
namun pintu tidak bisa terbuka, karena terhalang oleh rantai dan
gembok yang menempel di pintu, sehingga Saksi lalu berteriak: “Pak
Jarman keluar!”, yang dijawab oleh Terdakwa: “Siapa itu?”, sambil
Terdakwa menahan pintu dari dalam rumah, lalu Saksi jawab: “Saya
Alit, mana Henny?”, dijawab Terdakwa: “Tidak ada”, Saksi menjawab
lagi: “Jangan bohong, ini sepeda motor Henny ada diluar”, sambil
Saksi terus mendorong pintu agar bisa terbuka dengan mengatakan:
“Buka pintu, keluar kamu berdua”, kemudian Terdakwa menjawab:
“Tunggu, jangan masuk”.
13. Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa membuka pintu
dan kemudian keluar rumah kebun sambil memperbaiki resleting
celananya dan berkata: “Kami bertiga”, lalu Saksi masuk ke dalam
rumah, dan kemudian Saksi melihat Sdri. Henny Juliani Lonteng
sendirian sedang berdiri sambil membetulkan/merapihkan bajunya,
dan Saksi tidak melihat ada orang lain lagi di dalam rumah. sehingga
Saksi lalu mengatakan: “Mana ada orang lain”, sehingga Terdakwa
langsung diam, sedangkan Sdri. Henny Juliani Lonteng langsung
keluar rumah sambil marah-marah pada Saksi dengan mengatakan:
“Siapa kamu?”, lalu Saksi menjawab: “Kamu yang minta Saya
buktikan, ini sudah Saya buktikan”. Pada saat yang bersamaan
Serma Heirudin datang ke lokasi dan kemudian langsung menelepon
Serda Januar yang sedang melaksanakan tugas Piket agar segera
dating ke lokasi kebun/kandang sapi milik Terdakwa di Ujung Gang
Boxi Kel. Brangbara, Sumbawa.
14. Bahwa setelah Serda Januar sampai di lokasi kebun/kandang
sapi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serma Heirudin
menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Unit Intel Kodim
1607/Sumbawa untuk dimintai keterangan, diikuti oleh Serda Januar
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yang membonceng Sdri. Henny Juliani Lonteng, dan Saksi yang
mengikuti mereka dari belakang sambil membawa sepeda motor
Sdri. Henny Juliani Lonteng.
15. Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani Lonteng di dalam rumah kosong di
lokasi kebun/kandang sapi milik Terdakwa, Saksi tidak bisa melihat
dengan jelas apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Sdri. Henny
Juliani Lonteng karena pada waktu itu suasana di kebun dan di
rumah kebun gelap gulita tidak ada lampu penerangannya, dan Saksi
tidak bias langsung masuk ke dalam rumah kebun karena pintunya
tertahan oleh rantai dan gembok. Namun setelah pintu terbuka,
dalam keadaan remang-remang Saksi melihat Terdakwa keluar
rumah menggunakan baju kaos berkerah dan celana pendek terlihat
sedang memmbetulkan retsluiting celananya.
Sedangkan Sdri.
Henny Juliany masih ada di dalam rumah kebon menggunakan
celana pendek dan baju kaos oblong berjaket kain terlihat sedang
merapihkan bajunya.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani
Lonteng tersebut, Saksi merasa keberatan, oleh karenanya Saksi lalu
mengadukan Terdakwa ke Subdenpom Sumbawa dan mengadukan
Sdri. Henny Juliani Lonteng ke Polsek Sumbawa untuk diproses
sesuai hukum yang berlaku, namun hingga sekarang perkara Sdri.
Henny Juliani Lonteng belum diproses hukum oleh Polisi.
17. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar, sebelum menjadi
isteri Saksi, Sdri. Henny Juliani Lonteng statusnya janda dua kali, dan
mempunyai dua orang anak dari suami yang pertama. Kedua
suaminya menceraikan Sdri. Henny Juliani Lonteng karena ada
masalah Sdri. Henny berselingkuh dengan laki-laki lain.
18. Bahwa oleh karena Sdri. Henny Juliani Lonteng telah beberapa
kali berselingkuh, saat ini Saksi sedang mengurus proses perceraian
Saksi dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu sebagai berikut :
Terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri.
Henny, melainkan hanya hubungan Sdri. Henny meminjam uang
pada Terdakwa, baik selaku Komurben maupun selaku pribadi.
Pada waktu Saksi mendobrak pintu rumah kebun, pintu tidak
dirantai/digembok, melainkan pada waktu itu Terdakwa duduk di balik
pintu, sehingga saat didobrak pintunya terganjal badan Terdakwa.
Pintu rumah kebun saat itu sudah rusak/turun, sehingga tidak
bisa ditutup rapat dan tidak bisa dikunci.
Di rumah kebun yang ada sajadah, tidak ada Kasur maupun
tempat tidur/tikar.
Bangunan rumah kebun ada jendelanya tetapi tidak ada daun
jendelanya, yang ada hanya terali besi, sehingga jendelanya selalu
terbuka.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada
keterangannya, dan Saksi mengatakan bahwa yang Saksi lihat saat
itu di dalam rumah kebun Terdakwa ada barang seperti matras
selebar sekira 60 Cm dan panjang sekira 1,5 m.
Saksi – II

: Nama Iengkap: HAIRUDDIN; Pangkat/NRP: Serma/3920356061169;
Jabatan: Dansub 2 Unit Inteldim 1607/Sumbawa; Kesatuan: Kodim
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1607/Sumbawa; Tempat, tanggal lahir: Sumbawa, 22 Nopember
1969; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Jl. Cindrawasi Gang Transito RT.01 RW.06
Kelurahan Lempeh Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan PNS
Henny Juliani Lonteng sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinas
di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan teman satu kesatuan dan
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2010 Sdri. Henny Juliani Lonteng dijadikan
isteri oleh Serka I Made Alit Sastra Wirawan yang juga anggota
Kodim 1607/Sumbawa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.30
Wita, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh
Serka I Made Alit Sastra Wirawan yang meminta tolong agar Saksi
datang ke kebun tempat peliharaan sapi Terdakwa di Dusun Juru
Lani RT.01 RW.07, Kelurahan Brangbara, Kec Sumbawa. Atas
permintaan Serka I Made Alit tersebut, Saksi lau berangkat menuju
ke lokasi yang ditunjukkan dengan mengendarai sepeda motor
Honda Vario.
4. Bahwa setalah Saksi sampai di kebun peliharaan sapi yang
disewa Terdakwa, Saksi mendengar Serka I Made Alit berteriak:
”Jangan lari, tempat ini sudah dikepung”, sehingga Saksi lalu
mengambil posisi berdiri di depan pintu pagar kebun yang sedang
dalam keadaan terbuka untuk menjaga agar Terdakwa tidak lari.
5. Bahwa ketika Saksi berdiri di depan pintu kebun, Saksi melihat
Terdakwa datang dari arah dalam lokasi kebun, lalu Saksi menegur
Terdakwa: “Hei Pak Jarman”, lalu Terdakwa menjawab: “Saya tidak
mungkin lari Pak”, sambil Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan
Saksi. Beberapa saat kemudian Sdri. Henny Juliani Lonteng keluar
dari dalam area kebun menuju ke tempat Saksi berdiri di depan pintu
kebun. Beberapa saat kemudian datang Piket Serda Juniar yang
sebelumnya telah ditelepon Saksi, yang kemudian bersama-sama
dengan Saksi lalu membawa Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani
Lonteng menggunakan sepeda motor menuju ke Makodim
1607/Sumbawa untuk dillakukan pemeriksaan.
6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apa yang telah
dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani Lonteng di dalam
kebun peliharaan sapi yang disewa Terdakwa. Yang Saksi lihat saat
itu Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani Lonteng berduaan di area
kebun tempat Tedakwa memelihara sapi yang ada rumah kebunnya
dalam keadaan berpakaian lengkap menggunakan celana pendek.
Sedangkan suasana kebun yang berjarak sekira 400m dari jalan raya
tersebut saat itu suasananya gelap tanpa lampu penerangan,
keadaan sekitar TKP sepi, dan jauh dari rumah penduduk.
7. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa memakai kaos
berkerah dan bercelana pendek, sedangkan Sdri. Henny Juliani
Lonteng memakai celana pendek, kaos oblong, dan berjaket kain.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.

tersebut

di

atas,

Terdakwa
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Saksi – III

: Nama Iengkap: HENNY JULIANI LONTENG; Pangkat/NIP: PNS Gol
II/a/19700720019892001; Jabatan: Juru Agenda Tuud; Kesatuan:
Kodim 1607/Sumbawa; Tempat, tanggal lahir: Mataram, 20 Juli 1970;
Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Hindu; Tempat tinggal: Asrama lama Kodim 1607/Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2003 di
Kantor Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan sebagai teman satu
kantor tetapi lain staf, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Serka I Made Alit Sastra
Wirawan sejak tahun 2007, karena ia adalah suami Saksi yang
menikah pada bulan Januari 2010 di Denpasar, Bali. Dari pernikahan
Saksi dengan Serka I Made Alit Sastra Wirawan tersebut, Saksi
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Gede
Mahatma Putra Wirawan yang sekarang bersia sekira lima tahun.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Serka I Made Alit Sastra
Wirawan, Saksi sudah dua kali menikah, yang pertama ketika Saksi
berdinas di Koramil Alas, Saksi menikah dengan Sdr. Ridha Husain
menikah tahun 1991 di Alas. Dari perrnikahan tersebut Saksi
dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, dan kemudian pada tahun
2002 ketika Saksi berdinas di Koramil Utan, Saksi bercerai dengan
Sdr. Ridha Husein, karena suami Saksi banyak hutang dan Saksi
ketahuan berselingkuh dengan Danramil Utan. Atas perselingkuhan
Saksi dan Danramil Utan tersebut, pada tahun 2003 Saksi
dipindahkan ke Makodim 1607/Sumbawa, dan Danramil Utan ditarik/
dipindahkan ke Makorem 162/WB di Mataram, NTB.
Kemudian
pada tahun 2005 Saksi menikah yang kedua dengan Sdr. Rabunnah,
namun pernikahan Saksi dengan Sdr. Rabunnah tersebut hanya
berlangsung setahun dan Saksi tidak dikaruniai anak, dan
selanjutnya pada tahun 2006 Saksi bercerai dengan Sdr. Rabunnah.
4. Bahwa mulai pertengahan tahun 2015 rumah tangga Saksi
dengan Serka I Made Alit Sastra mulai tidak harmonis dan sering
bertengkar yang disebabkan karena Serka I Made Alit sering
mengirim uang kepada orang tua Serka I Made Alit di Bali tanpa
sepengetahuan Saksi selaku isterinya, padahal Saksi sendiri merasa
kekurangan dan banyak hutang, baik hutang di Koperasi Kodim
1607/Sumbawa maupun hutang ke pribadi Terdakwa. Di saat rumah
tangga Saksi dengan Serka I Made Alit mulai retak, Saksi mencoba
melakukan pendekatan dengan Terdakwa yang saat itu menjabat
sebagai Komurben Primkopad Kodim 1607/Sumbawa dengan cara
Saksi membelikan nasi bungkus untuk Terdakwa dan ternyata
Terdakwa langsung memakannya. Sejak saat itu Saksi menjadi
dekat dan sering berkomunikasi melalui HP dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi merasa dekat dengan Terdakwa, Saksi
menjadi sering ‘curhat’ dan sekaligus meminjam uang pada
Terdakwa selaku Komurben Primkop Kodim 1607/Sumbawa maupun
selaku pribadi. Oleh karena Saksi sering ‘curhat’ pada Terdakwa,
lalu sering berkomunikasi melalui Hand Phone, dan sering ketemu
dan ngobrol di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, ketemu di Pertokoan
Great Mail (SGM) Sumbawa dan di Toko Roberto Sumbawa, ketika
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sama-sama belanja, maka lama-kelamaan Saksi merasa nyaman bila
bertemu dan curhat dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi bertengkar lagi dengan
Serka I Made Alit Sastra Wirawan yang disebabkan karena suami
Saksi (Serka I Made Alit) menuduh Saksi telah berselingkuh dengan
Terdakwa dan juga karena orangtua Serka I Made Alit ikut campur
tangan dalam masalah rumah tangga Saksi dengan Serka I Made
Alit, hingga kemudian Serka I Made Alit pergi meninggalkan rumah
Asrama Kodim 1607/Sumbawa dan selanjutnya kost di luar Asrama.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 19.40
Wita, setelah Saksi selesai jalan-jalan keliling Kota Sumbawa dan
kemudian berhenti di ATM dekat Toko Boxi Kel. Brangbara,
Sumbawa, Saksi lalu menelepon ke HP Terdakwa menanyakan
keberadaan Terdakwa, yang dijawab Terdakwa bahwa Ia sedang
membeli arit di Dusun Juru Lani, Kel. Brangbara, Sumbawa, lalu
Saksi mengatakan: “Saya mau kesana”, yang dijawab Terdakwa
“Ya”, dan selanjutnya Saksi langsung pergi menuju ke toko tempat
Terdakwa memberi arit.
8. Bahwa setelah Saksi sampai di toko tempat Terdakwa membeli
arit, Saksi melihat Terdakwa baru saja pergi meninggalkan toko
dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi langsung
mengikuti di belakang Terdakwa yang ternyata menuju ke lokasi
kebun tempat Terdakwa memelihara sapi.
9. Bahwa setelah sampai di depan pintu pagar kebun Terdakwa,
Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk membuka pintu pagar
dan kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi untuk masuk ke
dalam kebun tempat Terdakwa memelihara sapi, sehingga Saksi dan
sepeda motor Saksi lalu masuk ke dalam kebun tempat Terdakwa
memelihara sapi, dan selanjutnya Saksi duduk di bawah pohon
mangga sambil main HP, sedangkan Terdakwa duduk di tangga naik
ke rumah kebun yang ada di dalam kebun Terdakwa.
10. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian, Saksi diajak Terdakwa
masuk ke dalam rumah kebun dengan cara tangan kanan Terdakwa
memegang tangan kanan Saksi, lalu Terdakwa membimbing Saksi
untuk diajak masuk ke dalam rumah kebun, sedangkan tangan kiri
Terdakwa memegang pinggang Saksi bagian belakang. Kemudian
ketika berjalan melewati pintu rumah kebun, Terdakwa mencium
kening dan bibir Saksi, sehingga Saksi pun langsung membalas
ciuman Terdakwa dengan bergairah.
11. Bahwa setelah selesai berciuman, Saksi mengambil posisi duduk
di sebelah kiri Terdakwa menghadap ke utara, sedangkan Terdakwa
duduk membelakangi pintu menghadap ke barat sambil berbincangbincang masalah pemeliharaan sapi dan kebun Terdakwa tersebut.
12. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian tiba-tiba ada orang
menendang pintu rumah dari luar sambil berkata: ”Jangan lari, tempat
ini sudah dikepung”, yang ternyata orang yang datang tersebut
adalah suami Saksi atas nama Serka I Made Alit Sastra Wirawan
yang kemudian masuk ke dalam rumah kebun sambil memeriksa
keadaan di dalam rumah kebun.
13. Bahwa setelah Serka I Made Alit Sastra Wirawan berhasil masuk
ke dalam rumah kebun dan memeriksa keadaan di dalam rumah
Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/I/2017

18
kebun, Saksi lalu keluar dari rumah kebun menuju ke halaman di
depan rumah kebun, dan kemudian Saksi melihat Serda Haerudin
berdiri di dekat pintu pagar rumah kebun.
14. Bahwa pada waktu berada di dalam rumah kebun yang kosong
tersebut, Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja dan tidak
melakukan persetubuhan.
15. Bahwa sebenarnya tujuan utama Saksi pada malam itu adalah
untuk mencari teman yang bisa diajak berkomunikasi, karena Saksi
sudah lama tidak berkomunikasi dengan suami Saksi yang
meninggalkan rumah, dan juga waktu itu Saksi ingin meminjam uang
kepada Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya baik, enak
diajak mengobrol, dan Terdakwa rajin beribadah, sehingga Saksi
merasa tidak mungkin Terdakwa akan berbuat senonoh pada Saksi.
17. Bahwa Saksi merasa bersalah pada malam hari telah berdua
dalam satu rumah dengan Terdakwa, dan perbuatan Saksi tersebut
tidak layak, oleh karena itu Saksi memohon maaf kepada isteri
Terdakwa.
18. Bahwa rumah Saksi di Asrama Kodim 1607/Sumbawa berjarak
sekira 200 m dari rummah Terdakwa.
19. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah diproses
hukum ataupun diperiksa oleh Polisi atas perkara ini.
20. Bahwa Saksi beberapa kali diberi uang oleh Terdakwa yang
besarnya sekira Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan
suami Saksi. Hal itu dilakukan Terdakwa, mungkin karena Terdakwa
merasa kasihan dengan keadaan Saksi.
Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu sebagai berikut :
- Terdakwa tidak pernah mencium Saksi, tetapi Terdakwa hanya
memegang tangan Saksi yang maksudnya untuk menenangkan
Saksi dan mengajak Saksi untuk mengobrol di dalam rumah kebun
Terdakwa.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-III membenarkan
sangkalan Terdakwa, karena memang demikianlah yang sebenarnya.
Saksi mengatakan Terdakwa telah mencium Saksi, karena saat
diperiksa di Pom, Saksi didesak terus oleh Penyidik agar mengakui
perbuatan ciuman dengan Terdakwa, sehingga Saksi jengkel dan
menyerahkan semuanya pada penyidik.
Saksi – IV

: Nama Iengkap: SAMSIYAH; Pekerjaan: lbu Rumah Tangga; Tempat,
tanggal lahir: Makasar, 17 Maret 1972; Jenis kelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama
Lama Kodim 1607/Sumbawa, Pekat, Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena
Terdakwa adalah suami Saksi. Sedangkan Saksi kenal dengan PNS
Henny Juliani Lonteng sejak Sdri. Henny Juliani Lonteng menjadi
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isterinya Serka I Made Alit Putra Sastra Wirawan sebagai sesama ibu
Persit Kodim 1607/Sumbawa dan sama-sama tinggal di Asrama
Kodim 1607/Sumbawa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 setelah Sholat Ashar,
Terdakwa pamit kepada Saksi hendak pergi ke kebon tempat
pemeliharaan sapi untuk melihat sapinya yang sedang hamil tua
sekaligus untuk memberi makan sapi.
3. Bahwa sejak sekira 10 tahun lalu Terdakwa mempunnyai
pekerjaan sambilan pembesaran anak sapi yang dipelihara di tanah
kebon yang disewa Terdakwa yang didalamnya terdapat rumah
kebon. Di kebon tersebut biasanya ada orang yang mengurus sapi
Terdakwa, dan Terdakwa hanya menengok-negok saja setelah
selesai jam dinas. Pada waktu itu di kebon tersebut ada sekira 10
ekor sapi yang dibesarkan.
4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Sdri. Henny
Juliani Lonteng pernah datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang
kepada Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sebagai
Bendahara Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, dan Saksi juga sebagai
pemegang uang Persit Kodim Sumbawa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 malam, Saksi
ditelepon oleh anggota Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa yang
memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Sdri. Henny
Juliani Lonteng telah ditangkap oleh Serka I Made Alit Sastra
Wirawan karena berduaan di dalam rumah kebun tempat
pemeliharaan sapi Terdakwa.
6. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa
berjalan harmonis, aman-aman saja, tidak pernah ada masalah yang
tak terselesaikan, dan Saksi sangat percaya pada Terdakwa selaku
suami Saksi, karena Terdakwa selama ini jujur dan tidak pernah
berbohong pada Saksi.
7. Bahwa sebelumnya Saksi mendengar bahwa Sdri. Henny Juliani
Lonnteng pernah mempunyai masalah selingkuh dengan Danramil
Utan, sehingga Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar berhatihati dengan Sdri. Henny Lonnteng.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Menimbang

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

Saksi – V

: Nama Iengkap: ANDI ISWANDI; Pangkat/NRP: Barada/92040513;
Jabatan: Anggota Subden 2 Den Ang; Kesatuan: Sat Brimob NTB;
Tempat, tanggal lahir: Sumbawa, 21 April 1992; Jenis kelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Asrama Brimob Sumbawa.
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1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa, maupun dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 18.45
Wita, ketika Saksi sedang berada di rumah Kanit Intel Sat Brimob di
Kampung Jorok, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa, Saksi ditelepon
oleh Serka I Made Alit Wirawan yang meminta Saksi agar datang ke
Gang Boxy, Kelurahan Brangbara, Kec. Sumbawa, karena Serka I
Made Alit Sastra Wirawan akan menangkap isterinya yang diduga
berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak diberitahu oleh
Serka I Made Alit tentang siapa laki-laki yang menjadi selingkuhan
isteri Serka I Made Alit tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Serka I Made Alit, Saksi
lalu dimintai tolong supaya memback-up jalan setapak menuju sungai
guna memonitor kalau ada masyarakat yang masuk ke jalan setapak
menuju sungai, sehingga Saksi lalu berdiri di Jalan setapak menuju
sungai untuk mengawasi jika ada masyarakat yang lari melewati jalan
setapak tersebut.
4. Bahwa setelah sekira lima belas menit Saksi berdiri di jalan
setapak menuju sungai tersebut, Saksi ditelepon oleh Serka I Made
Alit yang memberitahu Saksi bahwa isteri Serka I Made Alit sudah
ditangkap. Beberapa saat kemudian Saksi melihat ada dua unit
sepeda motor yang masing-masing berboncengan melintas di depan
Saksi, sehingga Saksi lalu keluar dari jalan setapak menuju sungai,
dan selanjutnya Saksi menuju ke Jaln Raya untuk kemudian Saksi
kembali ke tempat Saksi semula di Kampung Jorok, dan selanjutnya
Saksi tidak tahu lagi yang terjadi berikutnya.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan isteri Serka I Made Alit Sastra Wirawan.
Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi – VI

: Nama Iengkap: NOVA DAMARIS; Pekerjaan: Swasta; Tempat,
tanggal lahir: Mataram, 10 Nopember 1980; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen
Protestan; Tempat tinggal: RT.02, RW.08 Kampung Mandar, Desa
Labuhan, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi
dan Terdakwa sama-sama tinggal di lingkungan Asrama Kodim
1607/Sumbawa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng sejak
kecil, karena Sdri. Henny Lonteng adalah kakak kandung Saksi.
Bahwa Saksi sudah lama tingggal di luar Asrama Kodim
1607/Sumbawa, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang telah
dilakukan Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani Lonteng.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalua Sdri. Henny Juliani Lonteng telah
tiga kali menikah, yaitu: yang pertama, pada tahun 1991 Sdri. Henny
Lonteng menikah dengan Sdri. Ridho Husain, dikaruniai tiga orang
anak, dan kemudian pada tahun 2002 mereka bercerai; menikah
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yang kedua Saksi tidak tahu, hanya mendengar kabar saja, karena
saat itu Saksi sudah pindah ke Denpasar mengikuti suami yang dinas
di Bekangdam IX/Udy Denpasar sejak tahun 2000 s/d 2007; dan
yang ketiga Sdri Henny Lonteng menikah dengan Serka I Made Alit
Sastra Wirawan pada tahun 2008 di Bali dan dikaruniai seorang anak
laki-laki.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Sdri. Henny
Lonteng dengan Serka I Made Alit pada awalnya berjalan baik-baik
saja. Namun belakangan Saksi mendengar Sdri. Henny bertengkar
dengan suaminya yang disebabkan Serka I Made Alit sering
mengirim uang kepada orangtuanya dii Bali tanpa sepengetahuan
Saksi. Belakangan pada tahun 2015 Saksi mengetahui dari Serka I
Made Alit, bahwa Serka I Made Alit mencurigai Sdri. Henny Juliani
Lonteng telah berselingkuh dengan Terdakwa, berdasarkan informasi
dari teman Serka I Made Alit, dan Serka I Made Alit juga meminta
tolong Saksi agar Saksi membantu menyelidiki Sdri. Henny agar
kehidupan rumah tangga Serka I Made Alit dan Sdri. Henny harmonis
kembali.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Sdri. Henny
Juliani Lonteng berjalan berduaan ataupun bermesraan dengan
Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Henny Juliani Lonteng
orangnya memang keras kepala jika dinasehati oleh orang lain
maupun oleh suaminya, dan Saksi sendiri merasa takut jika Sdri.
Henny Lonteng marah.
7. Bahwa sesuai pemberitahuan Serka I Made Alit pada Saksi,
bahwa sejak bulan April 2016 Serka I Made Alit tidak serumah lagi
dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng, karena selalu cekcok dalam
rumah tangganya.
Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa tidak mengetahui, sehingga tidak bisa menanggapi.
Saksi – VII

: Nama Iengkap: FADILLAH alias FEBY; Pekerjaan: lbu Rumah
Tangga; Tempat, tanggal lahir: Sumbawa, 07 Pebruari 1996; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: RT.03 RW.02 Desa Juran Alas, Kec. Alas, Kab.
Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015
dikenalkan ibu Saksi atas nama Sdri. Henny Juliani Lonteng ketika
kebetulan ketemu Terdakwa di Pertokoan Great Mall Sumbawa, dan
Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa sebanyak tiga
kali, yaitu: pertama pada bulan Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita
ketika Saksi bersama anak Saksi dan Ibu Saksi (Sdri. Henny
Lonteng) pergi berbelanja di Pertokoan Great Mall Sumbawa untuk
keperluan lebaran; yang kedua pada akhir Agustus 2015 di
Pertokoan Roberto Sumbawa; dan yang ketiga ketika Saksi dan Ibu
Saksi berbelanja di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa dan saat itu
Saksi melihat Terdakwa ada di Koperasi Kodim.
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3. Bahwa pada waktu Saksi dan anak Saksi sedang memilih barang
di Pertokoan Great Mall maupun di Pertokoan Roberto Sumbawa,
Saksi melihat Sdri. Henny Juliani Lonteng berbincang-bincang berdua
sambil berbelanja di pertokoan tersebut.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga
kalau ibu Saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa. Saksi baru
menduga Ibu saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa ketika
pada sekira bulan September 2015 Saksi ditelepon oleh Terdakwa
yang mengatakan kepada Saksi: “Saya mau nikahi mama kamu”,
yang dijawab Saksi: “Kenapa Bapak bicara sperti itu?”, dijawab
Terdakwa: “Lihat saja nanti”, lalu Saksi mematikan HP Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wita
Terdakwa menelepon ke HP Saksi dan kemudian mengucapkan
“Selamat Tahun Baru”, Saksi jawab: “Sama-sama”.
6. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kecurigaan Saksi
atas hubungan Ibu Saksi dengan Terdakwa tersebut kepada orang
lain, dan Saksi juga tidak pernah diberitahu orang lain mengenai
hubungan mereka.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Saksi jalan berdua dengan
Terdakwa selain ketika bertemu di Pertokoan Great Mall dan
Pertokoan Roberto Sumbawa tersebut. Pada waktu itu ketika Saksi
dan Ibu Saksi datang ke pertokoan, Terdakwa sudah ada di dalam
pertokoan tersebut.
Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak mempunyai
hubungan khusus (pacaran) dengan Ibu Saksi, dan Terdakwa tidak
pernah menelepon Saksi dan mengatakan akan menikahi Ibu Saksi.
Saksi – VIII

: Nama Iengkap: ZAINUL FAHRI; Pangkat/NRP: Lettu Inf/
39107676670170; Jabatan: Dan Unit Inteldim 1607/Sumbawa;
Kesatuan: Kodim 1607/Sumbawa; Tempat, tanggal lahir: KopangLombok Tengah, 01 Januari 1970; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama
Kodim 1607/Sumbawa.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri.
Henny Juliani Lonteng sejak tahun 2013, yaitu sejak Saksi berdinas
di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan sebagai atasan dan
bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada waktu serah terima jabatan Dan Unit Inteldim
1607/Sumbawa pada tahun 2013 dengan Lettu Inf Murda (Alm),
Saksi diberitahu Lettu Inf Murda mengenai keadaan personil Kodim
1607/07 Sumbawa saat itu, yaitu antara lain keadaan PNS Henny
Juliani Lonteng (isteri Serka I Made Alit Sastra Wirawan) yang sudah
tiga kali menikah, yaitu: pertama menikah dengan Sdr. Ridho Husein,
pekerjaan wiraswasta, dikaruniai tiga orang putri, kemudian bercerai
tahun 1998 karena PNS Henny Lonteng ketahuan berzina dengan
Danramil Utan Kodim 1607/Sumbawa Kapten Inf Wiyarsa. Pada
waktu itu perkara tidak dilanjutkan, karena Sdr. Ridho Husein
mencabut pengaduannya. Sedangkan pernikahan dan perceraian
yang kedua Saksi tidak tahu, karena tidak diceritakan oleh Lettu Inf
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Murda. Pernikahan yang ketiga dengan Serka I Made Alit Sastra
Wirawan dikaruniai satu orang putra.
3. Bahwa menurut pengamatan Saksi sehari-hari, Terdakwa
orangnya disiplin, taat beragama, mempunyai tanggung-jawab yang
tinggi, karena selama menjabat sebagai Bendahara Koperasi Kodim
1607/Sumbawa, Terdakwa tidak pernah cacat dan dipercaya oleh
semua anggota Koperasi. Sedangkan PNS Henny Juliani Lonteng
orangnya agak genit terhadap laki-laki, hingga pernah berzina
dengan Danramil Utan ketika berdinas di Koramil Utan.
4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Serka I Made
Alit Sastra Wirawan pernah bercerita kepada Saksi bahwa Serka I
Made Alit curiga bahwa isterinya (Sdri. Henny Lonteng) berselingkuh
dengan laki-laki lain, namun Serka I Made Alit tidak menyebutkan
siapa nama laki-laki yang dicurigai berselingkuh dengan isterinya
tersebut, sehingga Saksi lalu menyarankan kepada Serka I Made Alit
agar menyelidiki dulu dengan cermat dan cari bukti-bukti yang kuat,
bila perlu didokumentasikan dan dilaporkan hasilnya pada Saksi,
agar satuan bisa mengambil tindakan yang tegas.
5. Bahwa pada sekira bulan April/Mei 2016 Serka I Made Alit Sastra
Wirawan melapor ke Saksi selaku atasan langsungnya bahwa Serka I
Made Alit telah meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan
Sdri. Henny Juliani Lonteng dengan alasan untuk sementara waktu,
karena takut khilaf terhadap kelakuan isterinya yang tidak mau
mengalah dan tidak tunduk pada suami.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 malam, ketika Saksi sedang
piket di Makodim 1607/Sumbawa, Serka I Made Alit menelepon ke
HP Saksi. Oleh karena pada waktu itu Saksi sedang berbicara
dengan Dandim 1607/Sumbawa, Saksi tidak mengangkat telepon
dari Serka Made Alit tersebut. Setelah Saksi selesai berbicara
dengan Dandim, Saksi lalu menelepon balik ke HP Serka I Made Alit,
tetapi HP Serka I Made Alit tidak aktif. Beberapa saat kemudian ada
SMS dari Serma Hairuddin yang masuk ke HP Saksi yang
melaporkan bahwa Serka I Made Alit Sastra Wirawan telah
menangkap Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng yang sedang
berduaan di dalam rumah kosong di area kebun tempat pelihara sapi
Terdakwa, sehingga Saksi lalu menelepon Serda Januar yang saat
itu sedang piket di Kantor Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa agar
datang menghadap Saksi di Kantor Piket Kodim.
7. Bahwa kemudian Serda Januar melaporkan kkepada Saksi
tentang peristiwa penangkapan yang dilakkukan Serka I Made Alit
putra terhadap Terdakwa yang berduaan pada malam hari di rumah
kosong yang ada di kebun tempat Terdakwa memelihara sapi.
Selanjutnya Saksi datang ke Kantor Unit Intel dan memerintahkan
anggota Saksi di Unit Intel untuk memeriksa Terdakwa dan Sdri.
Henny Juliani Lonteng pada malam itu juga, lalu Saksi juga menyita 2
(dua) buah HP milik Sdri. Juliani Lonteng.
8. Bahwa pada besok paginya Senin tanggal 25 Juli 2016 Saksi
melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut kepada Dandim
1607/Sumbawa hingga kemudian Terdakwa diproses sesuai
ketentuan hokum yang berlaku.
9. Bahwa setelah HP Sdri. Henny Lonteng diperiksa, ternyata isi
SMS dalam kedua HP Sdri. Henny Lonteng tidak dapat dibuka,
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karena Sdri. Henny Lonteng tidak mau memberitahukan kata
sandinya dengan alasan lupa. Saksi sudah berusaha membawa ke
Counter HP maupun ke Operator Telkomsel dan XL, namun tetap
tidak bisa dibuka, hingga kemudian Saksi menyerahkan kedua HP
Sdri. Henny Lonteng tersebut kepada Subdenpom IX/2-1 unttuk
digunakan sebagai barang bukti.
Atas keterangan Saksi-VIII 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
1989 melalui Dik Secatam di Rindam IX/Udayana Tabanan. Setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.640438, Terdakwa
berdinas di Yonif 744/SYB Dilli, Timor Timur sampai dengan tahun
1998, lalu pada tahun 1998 itu juga Terdakwa mengikuti Dik Secaba
Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan. Setelah lulus dilantik pangkat
Serda, selanjutnya Terdakwa berdinas di Korem 162/Wira Bhakti
selama 4 bulan, dan selanjutnya Terdakwa berdinas di Kodim
1607/Sumbawa. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih berdinas di
Makodim 1607/Sumbawa menjabat sebagai Komisaris Urusan
Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah bernama
Syamsiyah, dan dari pernikahannya dengan Sdri. Syamsiah tersebut
saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selama
menjalani kehidupan rumah tangga dengan Sdri. Syamsiyah, tidak
pernah ada masalah yang tak terselesaikan, dan hingga sekarang
walaupun Terdakwa sedang ada masalah tetapi kehidupan rumah
tanggga Terdakwa tetap bahagia dan isteri tetap percaya pada
Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Henny Juliani Lonteng sejak
tahun 1998 di Makodim 1607/Sumbawa karena sama-sama berdinas
di Kodim 1607/Sumbawa, sedangkan Terdakwa kenal dengan Serka
I Made Alit Sastra Wirawan pada tahun 2007 ketika Serka I Made Alit
mulai berdinas di Kodim 1607/Sumbawa, dan kemudian pada awal
tahun 2010 Serka I Made Alit Sastra Wirawan menikah dengan PNS
Henny Juliani Lonteng, dan dari pernikahan tersebut mereka
dikaruniai seorang anak laki-laki.
4. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2015, ketika Terdakwa
sedang korve potong rumput di Kodim 1607/Sumbawa, Terdakwa
ditawari makan oleh Sdri. Henny Juliani Lonteng, Terdakwa mau, lalu
Sdri. Henny Juliani Lonteng memberikan nasi bungkus Padang
kepada Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Juliani Lonteng
mulai akrab, Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng menjadi sering
berkomunikasi, baik lewat HP ataupun bertemu langsung, sehingga
Terdakwa lama-lama Terdakwa merasa tertarik dan merasa nyaman
mengobrol dengan SDri. Henny Lonteng, lalu Sdri. Henny Lonteng
sering curhat pada Terdakwa perihal masalah kehidupan rumah
tangganya dengan Serka I Made Alit Sastra Wirawan yang kesulitan
ekonomi.
5. Bahwa pada waktu ngobrol-ngobrol, Sdri. Henny Lonteng sering
mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya dengan Serka I Made
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Alit yang mulai sering bertengkar karena Serka I Made Alit katanya
sering mengirim uang kepada orangtuanya di Bali tanpa
sepengetahuan Sdri. Henny Lonteng selaku isteri.
6. Bahwa Sdri. Henny Lonteng juga mempunyai banyak hutang di
Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, hingga Sdri. Henny Lonteng tidak
bisa meminjam lagi di Koperasi, karena gajinya sudah tidak
memungkinkan lagi untuk dipotong. Namun Sdri. Henny Lonteng
masih juga sering mendatangi Terdakwa selaku Bendahara
(Komurben) Koperasi Kodim 1607/Sumbawa untuk meminjam uang
untuk beaya hidup Sdri. Henny Lonteng sehari-hari, hingga Terdakwa
merasa kasihan melihat kondisi Sdri. Henny Lonteng, dan kemudian
Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Sdri. Henny
Lonteng sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan
suami Sdri. Henny Lonteng.
7. Bahwa di luar jam kerja kantor Terdakwa mempunyai usaha
sambilan ‘pembesaran anak sapi’, dengan cara Terdakwa menyewa
tanah di Dusun Juru Lani, Kel. Brangbara, Kab. Sumbawa, yang
berjarak sekira lima menit perjalanan sepeda motor dari Asrama
Kodim 1607/Sumbawa. Kemudian di tanah tersebut dibuat kandang
sapi dan rumah kebun semi permanen ukuran 2,5 m x 2,5 m untuk
tempat istirahat penjaganya, lalu Terdakwa membeli anak sapi untuk
dipelihara, dan setelah besar dijual. Ada sekira 10 ekor sapi yang
dipelihara Terdakwa, dan biasanya setelah apel siang atau habis
maghrib Terdakwa menengok dan memberi makan sapi di kebun
tersebut. Biasanya ada satu orang yang tinggal di rumah kebun
tersebut untuk menjaga dan memberi makan sapi. Namun pada
waktu itu sudah beberapa hari penjaganya izin pulang ke rumahnya,
sehingga beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi perkara ini
rumah kebun tersebut kosong dan Terdakwa sendiri yang memberi
makan sapi-sapi milik Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 setelah selesai
Sholat Maghrib di rumah, Terdakwa pamit pada Istri Terdakwa atas
nama Sdri. Syamsiyah untuk pergi ke kebun tempat memelihara sapi
milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Juru Lani, Kelurahan
Brangbara, Sumbawa untuk menengok dan memberi makan sapi
dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.
9. Bahwa dalam perjalanan menuju kebun yang ada kandang
sapinya, setelah sampai di Gang Boxy, Dusun Juru Lani, Kel.
Brangbara, Sumbawa, Terdakwa mampir ke Toko Pak Kri untuk
membeli arit. Pada waktu Terdakwa sedang membeli arit, Terdakwa
ditelepon oleh Sdri. Henny Juliani Lonteng yang menanyakan
keberadaan Terdakwa, yang dijawab bahwa Terdakwa sedang beli
arit di Kampung Juru Lani, lalu Sdri. Henny Lonteng mengatakan:
“Saya mau kesana”, yang dijawab Terdakwa: “Ya”. Kemudian
Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kandang sapi yang
berjarak sekira 400 m dari Toko Pak Kri.
10. Bahwa ketika dalam perjalanan dari Toko Pak Kri menuju
kandang sapi tersebut, dari kaca spion sepeda motor Terdakwa
melihat sepeda motor Sdri. Henny Lonteng mengikuti di belakang
sepeda motor Terdakwa.
11. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun tempat memelihara
sapi, Terdakwa lalu memberi makan sapi-sapinya yang berjumlah
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sekira 10 ekor sapi, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat
parker sepeda motor, dan Terdakwa melihat Sdri. Henny Lonteng
berada di depan pintu pagar kebun Terdakwa, sehingga Terdakwa
lalu mempersilakan Sdri. Henny Lonteng masuk ke dalam kebun
bersama sepeda motor yang dipakainya, dan selanjutnya Sdri. Henny
Lonteng masuk kebun bersama sepeda motornya, lalu Sdri. Henny
Lonteng memparkir sepeda motornya disebelah sepeda motor
Terdakwa.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng berada di
dalam kebun, Terdakwa lalu duduk di tangga untuk naik ke rumah
kosong semi permanen dalam kebun. Sedangkan Sdri. Henny
Lonteng duduk di bawah pohon mangga sambil bermain HP.
13. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian, oleh karena Terdakwa
merasa tidak enak jika dilihat orang malam-malam bukan suami-isteri
ngobrol berdua di luar rumah, maka Terdakwa lalu mengajak Sdri.
Henny Lonteng masuk ke dalam rumah kebun dengan cara
Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Henny Lonteng
menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa
memegang pinggang bagian belakang Sdri. Henny Lonteng, lalu
Terdakwa membimbing Sdri. Henny Lonteng masuk ke dalam rumah
kebun.
14. Bahwa pada waktu mau masuk ke dalam rumah kebun, ketika
melewati pintu rumah kebun, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Henny
Lonteng, lalu mencium kening dan bibir Sdri. Henny Lonteng, yang
kemudian dibalas oleh Sdri. Henny Lonteng dengan penuh gairah.
Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng duduk di lantai
dalam rumah kebun sambil mengobrol.
15. Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Sdri.
Henny Lonteng sedang mengobrol di dalam rumah, tiba-tiba pintu
rumah didobrak orang yang ternyata adalah suami Sdri.Henny atas
nama Serka I Made Alit Sastra Wirawan yang marah-marah pada
Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng, dan selanjutnya Terdakwa dan
Sdri. Henny Lonteng dibawa oleh Serka I Made Alit yang dibantu
Serma Haerudin dan Serda Januar menuju ke Unit Intel Kodim
1607/Sumbawa menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya
Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa beberapa hari sebelumnya menjelang waktu maghrib,
ketika Terdakwa sedang memberi makan sapi-sapi milik Terdakwa,
tiba-tiba Sdri. Henny Lonteng datang ke kebun tempat Terdakwa
memelihara sapi untuk meminjam uang, lalu Terdakwa dan Sdri.
Henny Lonteng mengobrol dan selanjutnya pulang ke rumah masingmasing.
17. Bahwa atas kejadian tersebut, Serka I Made Alit Sastra Wirawan
selaku suami Sdri. Henny Lonteng merasa keberatan dan menuntut
agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan persetubuhan
dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng. Pada malam kejadian yang
menjadi perkara ini, baru muncul keinginan Terdakwa untuk
bersetubuh dengan Sdri. Henny Lonteng yang saat itu sedang ada
masalah dengan suaminya, namun baru mengobrol-ngobrol berdua
di rumah kebun tersebut, tiba-tiba suami Sdri. Henny Lonteng datang
mendobrak pintu rumah kebun, lalu menangkap Terdakwa dan Sdri.
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Henny Lonteng, dan kemudian membawa Terdakwa dan Sdri. Henny
Lonteng ke Makodim 1607/Sumbawa.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan berupa :
1. Barang-barang :
a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia C3 warna hitam
berikut 1 (satu) buah Kartu Sim Card AS Nomor 6285239854417,
milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi;
b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J1 warna putih
berikut 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel Nomor
082340726570, milik Sdri. Henny Juliani Lonteng yang digunakan
Sdri. Henny berkomunikasi, tetapi isi SMS di dalamnya tidak bisa
dibuka karena paswordnya luppa;
c. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,dan 1 (satu)
potong kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris milik
Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika duduk berduaan
dengan Saksi Henny Juliani Lonteng di rumah kebun Terdakwa;
d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dan 1 (satu)
potong kaos warna merah milik Sdri. Henny Juliani Lonteng yang
digunakan Sdri. Henny ketika datang dan kemudian duduk
berduaan dengan Terdakwa di rumah kebun milik Terdakwa;
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar gambar foto celana pendek jeans warna biru
dan kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris milik Terdakwa
Serma Ahmad Sujarman;
b. 1(satu) lembar foto celana pendek warna hitam dan kaos
warna merah milik Sdri. Henny Juliani Loteng;
c. 1 (satu) lembar foto handphone merk nokia C3 warna hitam
milik Terdakwa Serma Ahmad Sujarman;
d. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung J1 warna
putih milik PNS Henny Juliani Loteng;
e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.
Dilli Barat, Timtim, Nomor: 35/1/III/1993 tanggal 02 Maret 1993
atas nama Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari
Ajendam-IX/Udy No.Reg: I-182/VIII/1993 tanggal 09 Agustus
1993 atas nama Pratu Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari
Disdukcapil Kota Denpasar Nomor: AK.8950027338 tanggal 04
Januari 2010 atas nama I Made Alit Sastra Wirawan dan Henny
Juliani Lonteng, yang antara lain menerangkan bahwa I Made Alit
Sastra Wirawan menikah dengan Henni Juliani Lonteng secara
Hindu pada tanggal 28 Desember 2009 di Denpasar;
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h. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari
Ajendam IX/Udy No.Reg: B-82/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 atas
nama Serda I Made Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
i. 4 (empat) lembar foto sekitar tempat kejadian perkara di
rumah kebun milik Terdakwa.
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 terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak
bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi-I Serka I Made Alit Sastra Wirawan menerangkan
antara lain bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi diberitahu oleh
adik ipar Saksi yang bernama Nova Darmais, yang memberitahukan
bahwa Sdri. Henny Juliani Lonteng telah berselingkuh dengan
Terdakwa. Selain itu Saksi juga dapat informasi dari anak tiri Saksi
yang bernama Fadilla yang biasa dipanggil Febby yang juga pernah
memberitahu Saksi kalau ibunya (Sdri. Henny Juliani Lonteng) telah
berselingkuh dengan Terdakwa.
Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan
pengintaian, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul
19.45 Wita, Saksi melihat Sdri. Juliani Lonteng dengan menggunakan
sepeda motor masuk ke Gang Boxi, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa
menuju ke kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di ujung Gang
Boxi, sehingga Saksi lalu mengikuti sepeda motor Sdri. Henny dari
kejauhan.
Setelah Saksi sampai di lokasi kandang sapi Terdakwa di ujung
Gang Boxi, Saksi melihat ada dua unit sepeda motor sedang diparkir
di luar pagar kebun/kandang sapi Terdakwa, yang salah satunya
adalah sepeda motor yang dipakai Sdri. Henny Juliani Lonteng,
sedangkan kondisi pintu pagar tertutup namun tidak dikunci dan
suasana kebun gelap gulita tidak ada lampu penerangannya.
Selanjutnya Saksi masuk ke pekarangan kebun secara pelan-pelan
agar tidak ketahuan.
Setelah sampai di tengah kebun Saksi melihat ada rumah kebun
setengah permanen ukuran 2,5 x 2,5 m, kemudian Saksi mendekat
menuju rumah setengah permanen tersebut, lalu Saksi langsung
mendobrak pintu dengan menggunakan bahu kiri, namun pintu tidak
bisa terbuka, karena terhalang oleh rantai dan gembok yang
menempel di pintu, sehingga Saksi lalu berteriak: “Pak Jarman
keluar!”, yang dijawab oleh Terdakwa: “Siapa itu?”, sambil Terdakwa
menahan pintu dari dalam rumah, lalu Saksi jawab: “Saya Alit, mana
Henny?”, dijawab Terdakwa: “Tidak ada”, Saksi menjawab lagi:
“Jangan bohong, ini sepeda motor Henny ada diluar”, sambil Saksi
terus mendorong pintu agar bisa terbuka dengan mengatakan: “Buka
pintu, keluar kamu berdua”, kemudian Terdakwa menjawab: “Tunggu,
jangan masuk”.
Sekira lima menit kemudian Terdakwa membuka pintu dan
kemudian keluar rumah kebun sambil memperbaiki resleting
celananya dan berkata: “Kami bertiga”, lalu Saksi masuk ke dalam
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rumah, dan kemudian Saksi melihat Sdri. Henny Juliani Lonteng
sendirian sedang berdiri sambil membetulkan/merapihkan bajunya.
2. Saksi-III Henny Juliani Lonteng menerangkan antara lain bahwa
ketika rumah tangga Saksi dengan Serka I Made Alit mulai retak,
Saksi mencoba melakukan pendekatan dengan Terdakwa yang saat
itu menjabat sebagai Komurben Primkopad Kodim 1607/Sumbawa
dengan cara Saksi membelikan nasi bungkus untuk Terdakwa dan
ternyata Terdakwa langsung memakannya. Sejak saat itu Saksi
menjadi dekat dan sering berkomunikasi melalui HP dengan
Terdakwa. Kemudian setelah Saksi merasa dekat dengan Terdakwa,
Saksi menjadi sering ‘curhat’ dan sekaligus meminjam uang pada
Terdakwa selaku Komurben Primkop Kodim 1607/Sumbawa maupun
selaku pribadi. Oleh karena Saksi sering ‘curhat’ pada Terdakwa,
lalu sering berkomunikasi melalui Hand Phone, dan sering ketemu
dan ngobrol di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, ketemu di Pertokoan
Great Mail (SGM) Sumbawa dan di Toko Roberto Sumbawa, ketika
sama-sama belanja, maka lama-kelamaan Saksi merasa nyaman bila
bertemu dan curhat dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-VII Sdri. Fadillah alias Feby menerangkan antara
lain bahwa pada waktu Saksi dan anak Saksi sedang memilih barang
belanjaan di Pertokoan Great Mall maupun di Pertokoan Roberto
Sumbawa, Saksi melihat Ibu Saksi (Sdri. Henny Juliani Lonteng)
bertemu dan berbincang-bincang berdua dengan Terdakwa yang
juga sedang ada di toko tersebut sambil berbelanja di pertokoan
tersebut. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga kalau
Ibu Saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa. Saksi baru
menduga Ibu Saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa ketika
pada sekira bulan September 2015 Saksi ditelepon oleh Terdakwa
yang mengatakan kepada Saksi: “Saya mau nikahi mama kamu”,
yang dijawab Saksi: “Kenapa Bapak bicara sperti itu?”, dijawab
Terdakwa: “Lihat saja nanti”, lalu Saksi mematikan HP Saksi.
4. Bahwa Saksi-VIII Lettu Inf Zainul Fahri menerangkan antara lain
bahwa pada tahun 2013 ketika Saksi serah terima jabatan Dan Unit
Inteldim 1607/Sumbawa dengan Lettu Inf Murda (Alm), Saksi
diberitahu Lettu Inf Murda mengenai keadaan personil Kodim
1607/07 Sumbawa, yaitu antara lain keadaan PNS Henny Juliani
Lonteng (isteri Serka I Made Alit Sastra Wirawan) yang sudah tiga
kali menikah, yaitu: pertama menikah dengan Sdr. Ridho Husein,
pekerjaan wiraswasta, dikaruniai tiga orang putri, kemudian bercerai
tahun 1998 karena PNS Henny Lonteng ketahuan berzina dengan
Danramil Utan Kodim 1607/Sumbawa Kapten Inf Wiyarsa. Pada
waktu itu perkara tidak dilanjutkan, karena Sdr. Ridho Husein
mencabut pengaduannya. Sedangkan pernikahan dan perceraian
yang kedua Saksi tidak tahu, karena tidak diceritakan oleh Lettu Inf
Murda. Pernikahan yang ketiga dengan Serka I Made Alit Sastra
Wirawan dikaruniai satu orang putra.
Kemudian menurut
pengamatan Saksi sehari-hari, Terdakwa orangnya disiplin, taat
beragama, mempunyai tanggung-jawab yang tinggi, karena selama
menjabat sebagai Bendahara Koperasi Kodim 1607/Sumbawa,
Terdakwa tidak pernah cacat dan dipercaya oleh semua anggota
Koperasi. Sedangkan PNS Henny Juliani Lonteng orangnya agak
genit terhadap laki-laki, hingga pernah berzina dengan Danramil Utan
ketika berdinas di Koramil Utan.
5. Bahwa terhadap keterangan Saksi-I dan Saksi VII tersebut di
atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak
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mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Henny Yuliani Lonteng,
akan tetapi hanya hubungan Sdri. Henny meminjam uang pada
Terdakwa, baik selaku Komurben maupun selaku pribadi, dan
Terdakwa juga tidak pernah berpikir mau menikahi Sdri. Henny
Juliani Lonteng.
Selanjutnya Terdakwa menerangkan antara lain bahwa setelah
Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng berada di dalam kebun,
Terdakwa lalu duduk di tangga rumah kebun. Sedangkan Sdri.
Henny Lonteng duduk di bawah pohon mangga depan rumah kebun
sambil bermain HP. Sekira sepuluh menit kemudian, oleh karena
Terdakwa merasa tidak enak jika dilihat orang malam-malam bukan
suami-isteri ngobrol berdua di luar rumah, maka Terdakwa lalu
mengajak Sdri. Henny Lonteng masuk ke dalam rumah kebun
dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Henny
Lonteng menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri
Terdakwa memegang pinggang bagian belakang Sdri. Henny
Lonteng, lalu Terdakwa membimbing Sdri. Henny Lonteng masuk ke
dalam rumah kebun.
Pada waktu mau masuk ke dalam rumah kebun, ketika melewati
pintu rumah kebun, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Henny Lonteng,
lalu mencium kening dan bibir Sdri. Henny Lonteng, yang kemudian
dibalas oleh Sdri. Henny Lonteng dengan penuh gairah. Selanjutnya
Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng duduk di lantai dalam rumah
kebun sambil mengobrol. Namun beberapa saat kemudian ketika
Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng sedang mengobrol di dalam
rumah kebun, tiba-tiba pintu rumah didobrak orang yang ternyata
adalah suami Sdri. Henny Lonteng (Serka I Made Alit Sastra
Wirawan) yang marah-marah pada Terdakwa dan Sdri. Henny
Lonteng, dan selanjutnya membawa Terdakwa dan Sdri. Henny
Lonteng ke Makodim 1607/Sumbawa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai laki-laki normal Terdakwa
berada di dalam rumah kebun yang sepi di malam hari yang gelap
berdua dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng yang diketahui sebagai
wanita ‘genit’ yang ‘moralnya’ kurang bagus, karena pernah menikah
tiga kali, perceraian dengan suami terdahulu disebabkan karena Sdri.
Henny Lonteng berselingkuh/berzina dengan Danramil Utan yang
merupakan atasannya, akan sangat sulit bagi Terdakwa untuk tidak
tergoda berbuat zina dengan Sdri. Henny Juliani Lonteng. Hanya
karena suami Sdri. Henny Lonteng yang langsung mendobrak pintu
rumah kebun tempat Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng sedang
berdua di dalam rumah kebun tersebut, maka perbuatan zina
tersebut tidak sempat dilakukan. Dengan demikian Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Sdri. Henny Lonteng sudah ada
keinginan untuk bersetubuh dan Terdakwa sudah ‘memegang mesra’
Sdri. Henny Lonteng, namun tidak sempat terjadi persetubuhan,
karena suami Sdri. Henny Lonteng terlanjur datang mendobrak pintu
rumah kebun. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan
rasa kesusilaan masyarakat Indonesia.

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 1989 melalui Dik Secatam di Rindam IX/Udayana Tabanan.
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Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.640438,
Terdakwa berdinas di Yonif 744/SYB Dilli, Timor Timur sampai
dengan tahun 1998, lalu pada tahun 1998 itu juga Terdakwa
mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan. Setelah
lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa berdinas di Korem
162/Wira Bhakti selama 4 bulan, dan selanjutnya Terdakwa berdinas
di Kodim 1607/Sumbawa. Pada saat melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih
berdinas di Makodim 1607/Sumbawa menjabat sebagai Komisaris
Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah
bernama Syamsiyah (Saksi-IV), dan dari pernikahannya dengan
Saksi Syamsiah tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak. Selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan
Saksi Syamsiyah, tidak pernah ada masalah yang tak terselesaikan,
dan hingga sekarang walaupun Terdakwa sedang ada masalah tetapi
kehidupan rumah tanggga Terdakwa tetap bahagia dan isteri
Terdakwa tetap percaya pada Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Henny Juliani
Lonteng (Saksi-III) sejak tahun 1998 di Makodim 1607/Sumbawa
karena sama-sama berdinas di Kodim 1607/Sumbawa, sedangkan
Terdakwa kenal dengan Serka I Made Alit Sastra Wirawan (Saksi-I)
pada tahun 2007 ketika Serka I Made Alit mulai berdinas di Kodim
1607/Sumbawa.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi Serka I
Made Alit Sastra Wirawan menikah secara agama Hindu dengan
Saksi Henny Juliani Lonteng di hadapan Pemuka Agama Hindu di
Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota
Denpasar Nomor: AK.8950027338 tanggal 04 Januari 2010 atas
nama I Made Alit Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng, yang
antara lain menerangkan bahwa I Made Alit Sastra Wirawan menikah
dengan Henni Juliani Lonteng secara Hindu pada tanggal 28
Desember 2009 di Denpasar. Pada waktu menikah status Saksi
Serka I Made Alit Sastra adalah bujangan dan status Saksi Henny
Juliani Lonteng adalah janda dengan tiga orang anak perempuan.
Atas pernikahannya dengan Saksi Serka I Made Alit tersebut Saksi
Henny Lonteng dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama
Gede Mahatma Putra Wirawan yang lahir pada tahun 2011.
5. Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi Serka I Made Alit
Sastra Wirawan, Saksi Henny Juliani Lonteng sudah dua kali
menikah, yang pertama ketika Saksi Henny Lonteng berdinas di
Koramil Alas, Saksi Henny Lonteng menikah dengan Sdr. Ridha
Husain, menikah tahun 1991 di Alas. Dari pernikahan tersebut Saksi
Henny Lonteng dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, dan
kemudian pada sekira tahun 2002 ketika Saksi Henny Lonteng
berdinas di Koramil Utan, Saksi Henny Lonteng bercerai dengan Sdr.
Ridha Husein, karena Sdr. Ridha Husein banyak hutang dan Saksi
Henny Lonteng ketahuan berselingkuh dengan Danramil Utan Kodim
1607/Sumbawa Kapten Inf Wiyarsa. Atas perselingkuhannya dengan
Danramil Utan tersebut, pada tahun 2003 Saksi Henny Lonteng
dipindahkan ke Makodim 1607/Sumbawa, sedangkan Danramil Utan
dipindahkan ke Makorem 162/WB di Mataram, NTB.
Kemudian
pada tahun 2005 Saksi Henny Lonteng menikah yang kedua dengan
Sdr. Rabunnah, namun pernikahan Saksi Henny Lonteng dengan
Sdr. Rabunnah tersebut hanya berlangsung setahun dan Saksi
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Henny Lonteng tidak dikaruniai anak, dan selanjutnya pada tahun
2006 Saksi Henny Lonteng bercerai dengan Sdr. Rabunnah.
6. Bahwa benar mulai pertengahan tahun 2015 rumah tangga Saksi
Henny Lonteng dengan Saksi Serka I Made Alit Sastra Wirawan
mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan karena
Saksi Serka I Made Alit sering mengirim uang kepada orang tuanya
di Bali tanpa sepengetahuan Saksi Henny Lonteng selaku isterinya,
padahal Saksi Henny Lonteng merasa kekurangan dan banyak
hutang, baik hutang di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa maupun
hutang ke pribadi Terdakwa. Di saat rumah tangga Saksi Henny
Lonteng dengan Saksi Serka I Made Alit mulai retak, Saksi Henny
Lonteng mencoba mendekati Terdakwa yang saat itu menjabat
sebagai Komurben Primkopad Kodim 1607/Sumbawa dengan cara
Saksi Henny Lonteng membelikan nasi bungkus untuk Terdakwa
ketika Terdakwa sedang korve potong rumput di Maodim1607/Sumbawa, dan ternyata Terdakwa mau dan langsung
memakannya. Sejak saat itu Saksi Henny Lonteng menjadi dekat
dan sering berkomunikasi melalui HP maupun ngobrol langsung
dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa.
7. Bahwa benar setelah Saksi Henny Juliani Lonteng merasa dekat
dengan Terdakwa, Saksi Henny Lonteng menjadi sering ‘curhat’ dan
sekaligus meminjam uang pada Terdakwa selaku Komurben Primkop
Kodim 1607/Sumbawa maupun selaku pribadi. Oleh karena Saksi
Henny Lonteng sering ‘curhat’ pada Terdakwa, lalu sering
berkomunikasi melalui Hand Phone, dan sering ketemu dan ngobrol
di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, ketemu di Pertokoan Great Mail
(SGM) Sumbawa dan di Toko Roberto Sumbawa, ketika sama-sama
belanja, maka lama-kelamaan Saksi Henny Lonteng merasa nyaman
bila bertemu dan curhat dengan Terdakwa, dan Saksi Henny Lonteng
sering curhat tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi
Serka I Made Alit yang sering bertengkar karena masalah keuangan
dan masalah Saksi Serka I Made Alit yang menuduh Saksi Henny
Lonteng telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
8. Bahwa benar Saksi Henny Lonteng juga mempunyai banyak
hutang di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa hingga Saksi Henny
Lonteng tidak bisa meminjam lagi di Koperasi, karena gajinya sudah
tidak memungkinkan lagi untuk dipotong. Walaupun sudah tidak bisa
lagi meminjam uang ke Koperasi, namun Saksi Henny Lonteng masih
sering mendatangi Terdakwa selaku Bendahara (Komurben)
Koperasi Kodim 1607/Sumbawa untuk meminjam uang untuk beaya
hidup Sdri. Henny Lonteng sehari-hari, hingga Terdakwa merasa
kasihan melihat kondisi Saksi Henny Lonteng, dan kemudian
Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Saksi Henny
Lonteng sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan
suami Saksi Henny Lonteng maupun isteri Terdakwa.
9. Bahwa benar di luar jam kerja kantor, Terdakwa mempunyai
usaha sambilan ‘pembesaran anak sapi’, dengan cara Terdakwa
menyewa tanah di Dusun Juru Lani, Kel. Brangbara, Kab. Sumbawa,
yang berjarak sekira lima menit perjalanan sepeda motor dari Asrama
Kodim 1607/Sumbawa. Kemudian di tanah tersebut dibuat kandang
sapi dan rumah kebun semi permanen ukuran 2,5 m x 2,5 m untuk
tempat istirahat penjaganya, lalu Terdakwa membeli anak sapi untuk
dipelihara, dan setelah besar dijual. Ada sekira 10 ekor sapi yang
dipelihara Terdakwa, dan biasanya setelah apel siang atau habis
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maghrib Terdakwa menengok dan memberi makan sapi di kebun
tersebut. Biasanya ada satu orang yang tinggal di rumah kebun
tersebut untuk menjaga dan memberi makan sapi. Namun beberapa
hari sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, orang yang biasa
menjaga dan mengurus sapi milik Terdakwa sedang izin pulang ke
kampungya, sehingga beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi
perkara ini rumah kebun tersebut kosong dan Terdakwa sendiri yang
memberi makan sapi-sapi milik Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 setelah
selesai Sholat Maghrib di rumah, Terdakwa dengan memakai celana
pendek jeans warna biru dan kaos berkerah warna abu-abu motif
bergaris pamit pada Istri Terdakwa atas nama Saksi Syamsiyah
untuk pergi ke kebun tempat memelihara sapi milik Terdakwa yang
berlokasi di Dusun Juru Lani, Kelurahan Brangbara, Sumbawa untuk
menengok dan memberi makan sapi dengan mengendarai sepeda
motor milik Terdakwa.
11. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kebun tempat
memelihara sapi milik Terdakwa, setelah sampai di Gang Boxy,
Dusun Juru Lani, Kel. Brangbara, Sumbawa, Terdakwa mampir ke
Toko Pak Kri untuk membeli arit. Pada waktu Terdakwa sedang
membeli arit, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Henny Juliani Lonteng
yang menanyakan keberadaan Terdakwa, yang dijawab bahwa
Terdakwa sedang beli arit di Kampung Juru Lani, lalu Saksi Henny
Lonteng mengatakan: “Saya mau kesana”, yang dijawab Terdakwa:
“Ya”. Beberapa saat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan
menuju kebun tempat memelihara sapi milik Terdakwa yang berjarak
sekira 400 m dari Toko Pak Kri. Bersamaan dengan itu Saksi Henny
Juliani Lonteng yang saat itu memakai celana pendek warna hitam
dan kaos warna merah dengan mengendarai sepeda motor sampai di
Toko Pak Kri dan melihat Terdakwa meninggalkan Toko Pak Kri
menuju kebun yang ada kandang sapi milik Terdakwa, sehingga
Saksi Henny Juliani Lonteng langsung mengikuti di belakang sepeda
motor Terdakwa menuju kebun tempat memelihara sapi milik
Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kebun tempat
memelihara sapi, Terdakwa lalu memberi makan sapi-sapinya yang
berjumlah sekira 10 ekor sapi, kemudian Terdakwa berjalan menuju
ke tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa melihat Saksi Henny
Lonteng yang memakai celana pendek warna hitam dan kaos warna
merah berada di depan pintu pagar kebun Terdakwa, sehingga
Terdakwa lalu mempersilakan Saksi Henny Lonteng masuk ke dalam
kebun bersama sepeda motor yang dipakainya, dan selanjutnya
Saksi Henny Lonteng masuk kebun bersama sepeda motornya, lalu
Saksi Henny Lonteng memarkir sepeda motornya di sebelah sepeda
motor Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Henny Juliani Lonteng
berada di dalam kebun, Terdakwa lalu duduk di tangga rumah kebun
berbentuk panggung semi permanen yang ada di dalam kebun,
sedangkan Saksi Henny Juliani Lonteng duduk di bawah pohon
mangga yang ada di depan rumah kebun sambil bermain HP.
14. Bahwa benar sekira sepuluh menit kemudian, muncul nafsu
sexual Terdakwa melihat Saksi Henny Lonteng yang saat itu
memakai celana pendek warna hitam dan kaos warna merah duduk
di depan Terdakwa dalam suasana gelap dan sepi. Namun oleh
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karena Terdakwa merasa tidak enak jika dilihat orang malam-malam
bukan suami-isteri berada berdua di tempat gelap dan sepi, maka
Terdakwa lalu mengajak Saksi Henny Juliani Lonteng masuk ke
dalam rumah kebun yang saat itu dalam keadaan kosong dengan
cara Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Henny Juliani
Lonteng menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri
Terdakwa memegang pinggang bagian belakang Saksi Henny
Lonteng, dan kemudian Terdakwa membimbing Saksi Henny Juliani
Lonteng masuk ke dalam rumah kebun.
15. Bahwa benar pada waktu mau masuk ke dalam rumah kebun,
ketika melewati pintu rumah kebon, Terdakwa memeluk tubuh Saksi
Henny Juliani Lonteng, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir
Saksi Henny Lonteng, yang kemudian dibalas oleh Saksi Henny
Lonteng dengan penuh gairah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi
Henny Juliani Lonteng masuk ke dalam rumah kebun dan kemudian
duduk di lantai dalam rumah kebun dengan posisi Saksi Henny
Juliani Lonteng duduk di sebelah kiri Terdakwa menghadap ke utara,
sedangkan Terdakwa duduk membelakangi pintu menghadap ke
barat sambil berbincang-bincang antara lain masalah pemeliharaan
sapi milik Terdakwa.
16. Bahwa benar beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan
Saksi Henny Lonteng sedang mengobrol di dalam rumah kebun, tibatiba pintu rumah kebun didobrak oleh Saksi Serka I Made Alit Sastra
Wirawan selaku suami Saksi Henny Lonteng yang telah curiga
dengan perilaku Saksi Henny Lonteng dan kemudian mengikuti Saksi
Henny Lonteng yang ternyata menuju ke kebun tempat memelihara
sapi milik Terdakwa. Setelah melihat kenyataan bahwa isterinya
(Saksi Henny Lonteng) tinggal berdua dalam rumah kebun yang
gelap dan sepi karena jauh dari perkampungan, maka Saksi Serka I
Made Alit Sastra Wirawan lalu memarahi Terdakwa dan Saksi Henny
Lonteng. Bersamaan dengan itu datang Serma Haeruddin (Saksi-II)
dan Piket Serda Juniar yang sebelumnya telah ditelepon oleh Serka I
Made Alit ketika mulai membuntuti Saksi Henny Juliani Lonteng untuk
dimintai bantuan menangkap Saksi Henny Juliani Lonteng yang
diduga telah berrselingkuh dengan Terdakwa dan selanjutnya Serka I
Made Alit dengan dibantu Serma Hairuddin dan Serda Januar lalu
membawa Terdakwa dan Saksi Henny Lonteng ke Unit Intel Kodim
1607/Sumbawa menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya
Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi
perkara ini, ketika menjelang waktu maghrib Terdakwa sedang
memberi makan sapi-sapi milik Terdakwa, tiba-tiba Saksi Henny
Juliani Lonteng mendatangi Terdakwa di kebun tempat Terdakwa
memelihara sapi untuk meminjam uang pada Terdakwa. Oleh karena
Saksi Henny Lonteng sudah banyak hutangnya di Koperasi Kodim
1607/Sumbawa, sehingga Saksi Henny Lonteng sudah tidak boleh
lagi meminjam uang Koperasi, maka Terdakwa dan Saksi Henny
Lonteng hanya mengobrol saja, dan selanjutnya pulang ke rumah
masing-masing.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan persetubuhan
dengan Saksi Henny Juliani Lonteng. Pada malam kejadian yang
menjadi perkara ini, baru muncul keinginan Terdakwa untuk
bersetubuh dengan Saksi Henny Lonteng yang saat itu sedang ada
masalah dengan suaminya, namun baru mengobrol-ngobrol berdua
di rumah kebun tempat Terdakwa memelihara sapi, tiba-tiba suami
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Saksi Henny Lonteng datang mendobrak pintu rumah kebun, dan
kemudian menangkap Terdakwa dan Saksi Henny Lonteng, sehingga
Terdakwa dan Saksi Henny Juliani Lonteng belum sempat
bersetubuh.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakan sebagai berikut :
1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan
dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, dengan alasan sebagai berikut :
a. Untuk pembuktian unsur “Barang siapa” harus dikaitkan dan
dihubungkan dengan pembuktian unsur yang lainnya, yaitu unsur
kedua dan unsur ketiga. Dengan kata lain, jika unsur yang lainnya
tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” sudah barang tentu tidak
akan menunjuk diri/pribadi Terdakwa sebagai pelakunya.
b. Untuk unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka”, Penasehat
Hukum berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan
adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan
beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti
terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul
sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si
Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘terbuka” adalah melakukan
perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat di
datangi orang lain, misalnya: jalan umum, lorong, gang, pasar
maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum
meskipun dilaksanakan di tempat bukan umum termasuk pula disini
ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau
lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak
privacy yang mutlak atas dasar kamar tersebut.
Berdasarkan pengertian dan pemahaman unsur “terbuka” di atas,
jika dikaitkan dengan lokus dari perkara ini adalah pondok semi
permanen yang berada di areal pekarangan kebun kandang sapi
milik Terdakwa adalah tidak termasuk pengertian “terbuka” di atas,
karena pondok semi permanen milik Terdakwa bukanlah tempat
umum dengan alasan lokasi pondok tersebut berada di areal
pekarangan milik Terdakwa dimana untuk masuk menuju ke dalam
pondok tersebut harus melewati pintu gerbang kebun yang mana
ketentuan pasal 167 KUHP tetap berlaku bagi Saksi-1 atas
keberadaanya di tempat tersebut, sehingga justru Saksi-1 lah yang
telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal
167 KUHP;
Dengan demikian menurut Penasehat Hukum unsur “Dengan
sengaja dan terbuka”, tidak terpenuhi.
c. Mengenai unsur ketiga: “melanggar kesusilaan” Penasehat
Hukum berpendapat sebagai berikut :
- Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang
melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan
dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang
menimbulkan perasaan malu perasaan jijik atau terangsangnya nafsu
birahi orang lain. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa,
tidak ada yang melihat Terdakwa dan Saksi-3 berciuman, yang ada
mereka hanya ngobrol berdua, sehingga perbuatan mana yang telah
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melanggar kesusilaan? Pengakuan Saksi-3 yang menerangkan
dirinya telah dicium oleh Terdakwa hanya dikatakan oleh Saksi-3
saja, sedangkan azas unus testis nulus testis sampai detik ini masih
tetap berlaku.
Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum, unsur “melanggar
kesusilaan” tidak terpenuhi.
Dengan demikian unsur “Dengan
sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, tidak terbukti secara sah
maupun meyakinkan.
2. Bahwa pada akhir pembelaannya, dengan mengemukakan halhal yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu :
- Terdakwa telah menyesali atas kejadian ini;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan
berterus terang serta lugas tidak berbelit-belit dalam memberikan
keterangan;
- Terdakwa berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di
satuannya;
- Terdakwa mendapatkan penilaian yang baik dari pimpinannya
dibuktikan dengan rekomendasi keringanan hukuman dari komandan
satuannya (terlampir);
- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana
dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Pada akhirnya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim
agar berkenan memutuskan :
 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; atau
 Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur
Militer;
 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya
Oditur Militer menilai bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa
yang dituangkan dalam Pledooi tanggal 18 April 2017 adalah tidak
berdasar dan tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa unsur ”Barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi
subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban
menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Prof.
Sudikno Mertokusumo: Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi
yang mempunyai kemampuan bertindak dan cakap secara fisik,
dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan
kesalahan, baik dolus atau culpa.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa
Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Oditur Militer
karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui
seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Oditur Militer
sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 KUHAP, dan Terdakwa
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan
mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga
Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur
barang siapa telah terpenuhi.
2. Bahwa “Dengan sengaja” adalah adanya kehendak yang disadari
yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Von
Hippel, yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak membuat
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suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari
perbuatan itu.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa
setelah Sholat Maghrib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-4 (istri
Terdakwa) untuk pergi ke kebun kandang sapi guna memberi makan
sapi. Kemudian sekira pukul 19.40 Wita Sdri. Henny Juliani (Saksi-3)
menelepon Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membeli arit di
toko Bapak Kri yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa,
selanjutnya Saksi-3 menyusul Terdakwa di toko tersebut dan
selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing
sama-sama beriringan menuju ke kebun kandang sapi milik
Terdakwa. Di kebun kandang sapi tersebut tidak ada orang lain
selain Terdakwa dan Saksi-3, hal tersebut sangat diketahui oleh
Terdakwa selaku pemilik kebun kandang sapi tersebut. Pertemuan
yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 hanya dilakukan berdua saja,
menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mencari kesempatan
dan peluang untuk dapat melakukan perbuatan yang melanggar
kesusilaan, sebab Terdakwa mengetahui permasalahan rumah
tangga Saksi-3, dan Saksi-3 juga sudah pisah rumah dengan Saksi1. Pertemuan Terdakwa dan Saksi-3 tidak hanya terjadi 1 (Satu) kali
saja, namun sudah 3 (Tiga) kali dengan sengaja bertemu berduaan
saja di tempat yang sama, yaitu di kebun kandang sapi milik
Terdakwa dan pertemuan tersebut selalu terjadi pada malam hari.
Bahwa unsur “Terbuka” menurut Putusan Hoge Raad/HR tanggal
12 Mei 1902, Terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak
tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah didatangi dan
dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka: lapangan,
pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya) maupun ditempat
yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di
tempat yang bukan umum.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa
tempat terjadinya tindak pidana adalah di rumah semi permanen di
kebun kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT. 01 RW. 07,
Desa Brangbara, Kec. Sumbawa, NTB.
Terdakwa melakukan
perbuatan mesra (berciuman) dan merangkul pinggang Saksi-3 saat
hendak masuk pintu rumah semi permanen di kebun kandang sapi
Terdakwa di Dusun Juru Lani RT. 01 RW. 07, Desa Brangbara, Kec.
Sumbawa serta berada di dalam rumah kebun berduaan saja dengan
pintu tertutup namun masih terdapat sela-sela 10 cm dan dengan
kondisi jendela yang terbuka yang memungkinkan orang lain dapat
melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3. Kebun kandang sapi
milik terdakwa terletak di pinggir jalan/gang yang selalu dilintasi oleh
orang-orang atau warga setempat, sedangkan pagar pembatas
kebun hanya berupa pagar hidup/tanaman saja, sehingga orang yang
melintas ditempat tersebut dapat melihat jika ada orang yang berada
di dalamnya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar
dan sengaja karena Terdakwa tidak dapat lagi menahan dan
mengendalikan hawa nafsu birahinya dan dilakukan di tempat-tempat
yang dapat dilihat oleh orang lain yang termasuk dalam pengertian
terbuka pada delik ini.
3. Bahwa unsur keTIGA “Melanggar Kesusilaan” adalah perbuatan/
tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keberadaban
dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan
atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat
menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya
nafsu birahi orang lain.
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa
saat Terdakwa duduk di tangga depan rumah kosong semi permanen
di dalam kebun kandang sapi Terdakwa di Dusun Juru Lani RT. 01
RW. 07, Desa Brangbara, Kec. Sumbawa, Terdakwa mengajak
Saksi-3 yang saat itu sedang duduk di bawah pohon mangga untuk
diajak masuk ke dalam rumah semi permanen tersebut sambil
Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-3 dengan menggunakan
tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang
Saksi-3 lewat belakang badannya, kemudian pada saat melewati
pintu rumah Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi-3, sehingga
memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan yang Terdakwa
lakukan dengan Saksi-3 tersebut. Perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-3 tersebut di atas merupakan perbuatan/tindakan yang
melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan dan bertentangan
dengan adat istiadat ketimuran serta dapat menimbulkan perasaan
malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi bagi orang yang
melihatnya.
Pada akhir Repliknya Oditur Militer berpendapat bahwa faktafakta dan alat-alat bukti yang diuraikan Oditur dalam tuntutannya
tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat
Hukum, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer
mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pledooi/Pembelaan
Penasehat Hukum.
Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa, dan Replik Oditur Militer tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum yang mengatakan bahwa pembuktian unsur “Barang siapa”
harus dikaitkan dan dihubungkan dengan pembuktian unsur yang
lainnya, yaitu unsur kedua dan unsur ketiga. Dengan kata lain, jika
unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” sudah
barang tentu tidak akan menunjuk diri/pribadi Terdakwa sebagai
pelakunya, yang berarti unsur barang siapa juga tidak terpenuhi

.
Bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini adalah
berdiri sendiri dan tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya unsurunsur berikutnya. Kata “barang siapa” dalam Pasal ini untuk
membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam
perkara ini dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana sesuai
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak masalah apakah
unsur-unsur berikutnya terbukti atau tidak. Jika salah satu unsur di
belakangnya tidak terpenuhi, maka si “barang siapa” atau Terdakwa
tadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,
sehingga si “barang siapa” tadi harus dibebaskan dari segala
dakwaan. Dengan demikian pembuktian unsur “barang siapa” adalah
berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pembuktian unsur-unsur
berikutnya.
Kemudian untuk pendapat yang lain, oleh karena bersifat
pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan
menanggapi sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur
Pasal yang didakwakan dalam putusan ini.
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2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim
sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
dalam Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana yang telah diuraikan
oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis
Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan
lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang
akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini.
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. Seorang pria;
2. Yang mencoba turut serta melakukan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
Atau
Dakwaan Alternatif Ketiga :
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 Ketiga, sebagaimana yang
juga telah dipilih Oditur Militer untuk dibuktikan dalam Tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Unsur kesatu : ”Barang siapa”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP
adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8
KUHP.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada
tahun 1989 melalui Dik Secatam di Rindam IX/Udayana Tabanan.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.640438,
Terdakwa berdinas di Yonif 744/SYB Dilli, Timor Timur sampai
dengan tahun 1998, lalu pada tahun 1998 itu juga Terdakwa
mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan. Setelah
lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa berdinas di Korem
162/Wira Bhakti selama 4 bulan, dan selanjutnya Terdakwa berdinas
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di Kodim 1607/Sumbawa. Pada saat melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih
berdinas di Makodim 1607/Sumbawa menjabat sebagai Komisaris
Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad Kodim 1607/Sumbawa.
b. 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.
c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera Nomor: Kep/30/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah Ahmad Sujarman, Serma NRP.640438, dan
Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur

kedua:

“Dengan sengaja
kesusilaan“.

dan

terbuka

melanggar

- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya
bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus
menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau
akibatnya.
- Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat
umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain,
misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat
yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan
ditempat yang bukan tempat umum, seperti di ruang tamu, ruang
keluarga, di depan rumah kebun, dan sebagainya yang dapat dilihat
dan didatangi oleh orang lain yang ada di sekitar tempat itu.
- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan
yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu
birahi orang lain.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar mulai pertengahan tahun 2015 rumah tangga Saksi
Henny Juliani Lonteng dengan Saksi Serka I Made Alit Sastra
Wirawan mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang
disebabkan karena Saksi Serka I Made Alit sering mengirim uang
kepada orang tuanya di Bali tanpa sepengetahuan Saksi Henny
Lonteng selaku isterinya, padahal Saksi Henny Lonteng merasa
kekurangan dan banyak hutang, baik hutang di Koperasi Kodim
1607/Sumbawa maupun hutang ke pribadi Terdakwa. Di saat rumah
tangga Saksi Henny Lonteng dengan Saksi Serka I Made Alit mulai
retak, Saksi Henny Lonteng mencoba mendekati Terdakwa yang saat
itu menjabat sebagai Komurben Primkopad Kodim 1607/Sumbawa
dengan cara Saksi Henny Lonteng membelikan nasi bungkus untuk
Terdakwa ketika Terdakwa sedang korve potong rumput di Maodim1607/Sumbawa, dan ternyata Terdakwa mau dan langsung
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memakannya. Sejak saat itu Saksi Henny Lonteng menjadi dekat
dan sering berkomunikasi melalui HP maupun ngobrol langsung
dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa.
b. Bahwa benar setelah Saksi Henny Juliani Lonteng merasa dekat
dengan Terdakwa, Saksi Henny Lonteng menjadi sering ‘curhat’ dan
sekaligus meminjam uang pada Terdakwa selaku Komurben Primkop
Kodim 1607/Sumbawa maupun selaku pribadi. Oleh karena Saksi
Henny Lonteng sering ‘curhat’ pada Terdakwa, lalu sering
berkomunikasi melalui Hand Phone, dan sering ketemu dan ngobrol
di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, ketemu di Pertokoan Great Mail
(SGM) Sumbawa dan di Toko Roberto Sumbawa, ketika sama-sama
belanja, maka lama-kelamaan Saksi Henny Lonteng merasa nyaman
bila bertemu dan curhat dengan Terdakwa, dan Saksi Henny Lonteng
sering curhat tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi
Serka I Made Alit yang sering bertengkar karena masalah keuangan
dan masalah Saksi Serka I Made Alit yang menuduh Saksi Henny
Lonteng telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
c. Bahwa benar Saksi Henny Lonteng juga mempunyai banyak
hutang di Koperasi Kodim 1607/Sumbawa hingga Saksi Henny
Lonteng tidak bisa meminjam lagi di Koperasi, karena gajinya sudah
tidak memungkinkan lagi untuk dipotong. Walaupun sudah tidak bisa
lagi meminjam uang ke Koperasi, namun Saksi Henny Lonteng masih
sering mendatangi Terdakwa selaku Bendahara (Komurben)
Koperasi Kodim 1607/Sumbawa untuk meminjam uang untuk beaya
hidup Saksi Henny Lonteng sehari-hari, hingga Terdakwa merasa
kasihan melihat kondisi Saksi Henny Lonteng, dan kemudian
Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Saksi Henny
Lonteng sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan
suami Saksi Henny Lonteng maupun isteri Terdakwa.
d. Bahwa benar di luar jam kerja kantor, Terdakwa mempunyai
usaha sambilan ‘membesarkan anak sapi’, dengan cara Terdakwa
menyewa tanah di Dusun Juru Lani, Kel. Brangbara, Kab. Sumbawa,
yang berjarak sekira lima menit perjalanan sepeda motor dari Asrama
Kodim 1607/Sumbawa. Kemudian di tanah tersebut dibuat kandang
sapi dan rumah kebun semi permanen ukuran 2,5 m x 2,5 m untuk
tempat istirahat penjaganya, lalu Terdakwa membeli anak sapi untuk
dipelihara/dibesarkan, dan setelah besar dijual. Pada waktu itu ada
sekira 10 ekor sapi yang dipelihara Terdakwa, dan biasanya setelah
apel siang atau habis maghrib Terdakwa menengok dan memberi
makan sapi di kebun tersebut. Biasanya ada satu orang yang tinggal
di rumah kebun tersebut untuk menjaga dan memberi makan sapi.
Namun beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi perkara ini,
orang yang biasa menjaga dan mengurus sapi milik Terdakwa
sedang izin pulang ke kampungya, sehingga beberapa hari sebelum
kejadian yang menjadi perkara ini rumah kebun tersebut kosong dan
Terdakwa sendiri yang memberi makan sapi-sapi milik Terdakwa.
e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 setelah
selesai Sholat Maghrib di rumah, Terdakwa dengan memakai celana
pendek jeans warna biru dan kaos berkerah warna abu-abu motif
bergaris pamit pada Istri Terdakwa atas nama Saksi Syamsiyah
untuk pergi ke kebun tempat Terdakwa memelihara sapi yang
berlokasi di Dusun Juru Lani, Kelurahan Brangbara, Sumbawa untuk
menengok dan memberi makan sapi dengan mengendarai sepeda
motor milik Terdakwa.
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f. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kebun tempat Terdakwa
memelihara sapi, setelah sampai di Gang Boxy, Dusun Juru Lani,
Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa, Terdakwa mampir ke Toko Pak Kri di
Gang Boxy untuk membeli arit. Pada waktu Terdakwa sedang
membeli arit, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Henny Juliani Lonteng
yang menanyakan keberadaan Terdakwa, yang dijawab bahwa
Terdakwa sedang beli arit di Kampung Juru Lani, lalu Saksi Henny
Lonteng mengatakan: “Saya mau kesana”, yang dijawab Terdakwa:
“Ya”. Beberapa saat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan
menuju kebun tempat memelihara sapi milik Terdakwa yang berjarak
sekira 400 m dari Toko Pak Kri. Bersamaan dengan itu Saksi Henny
Juliani Lonteng yang saat itu memakai celana pendek warna hitam
dan kaos warna merah dengan mengendarai sepeda motor sampai di
Toko Pak Kri dan melihat Terdakwa meninggalkan Toko Pak Kri
menuju ke kebun tempat Terdakwa memelihara sapi, sehingga Saksi
Henny Juliani Lonteng lalu mengikuti di belakang sepeda motor
Terdakwa menuju kebun tempat Terdakwa memelihara sapi.
g. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kebun tempat
memelihara sapi, Terdakwa lalu memberi makan sapi-sapinya yang
berjumlah sekira 10 ekor sapi, kemudian Terdakwa berjalan menuju
ke tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa melihat Saksi Henny
Lonteng yang memakai celana pendek warna hitam dan kaos warna
merah berada di depan pintu pagar kebun Terdakwa, sehingga
Terdakwa lalu mempersilakan Saksi Henny Lonteng masuk ke dalam
kebun, dan selanjutnya Saksi Henny Lonteng masuk ke dalam kebun
bersama sepeda motornya, lalu Saksi Henny Lonteng memarkir
sepeda motornya di sebelah sepeda motor Terdakwa.
h. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Henny Juliani Lonteng
berada di dalam kebun, Terdakwa lalu duduk di tangga rumah kebun
berbentuk panggung semi permanen yang ada di dalam kebun,
sedangkan Saksi Henny Juliani Lonteng duduk di bawah pohon
mangga yang ada di depan rumah kebun sambil bermain HP.
i. Bahwa benar sekira sepuluh menit kemudian, muncul nafsu
sexual Terdakwa melihat Saksi Henny Lonteng yang saat itu
memakai celana pendek warna hitam dan kaos warna merah duduk
di depan Terdakwa dalam suasana gelap dan sepi. Namun oleh
karena Terdakwa merasa tidak enak jika dilihat orang malam-malam
bukan suami-isteri berada berdua di tempat gelap dan sepi, maka
Terdakwa lalu mengajak Saksi Henny Juliani Lonteng masuk ke
dalam rumah kebun yang saat itu dalam keadaan kosong dengan
cara Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Henny Juliani
Lonteng menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri
Terdakwa memegang pinggang bagian belakang Saksi Henny
Lonteng, dan kemudian Terdakwa membimbing Saksi Henny Juliani
Lonteng masuk ke dalam rumah kebun.
j. Bahwa benar pada waktu mau masuk ke dalam rumah kebun,
ketika melewati pintu rumah kebon, Terdakwa memeluk tubuh Saksi
Henny Juliani Lonteng, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir
Saksi Henny Lonteng, yang kemudian dibalas oleh Saksi Henny
Lonteng dengan penuh gairah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi
Henny Juliani Lonteng masuk ke dalam rumah kebun dan kemudian
duduk di lantai dalam rumah kebun dengan posisi Saksi Henny
Juliani Lonteng duduk di sebelah kiri Terdakwa menghadap ke utara,
sedangkan Terdakwa duduk membelakangi pintu menghadap ke
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barat sambil berbincang-bincang antara lain masalah pemeliharaan
sapi milik Terdakwa.
k. Bahwa benar beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan
Saksi Henny Lonteng sedang mengobrol di dalam rumah kebun, tibatiba pintu rumah kebun didobrak oleh Saksi Serka I Made Alit Sastra
Wirawan selaku suami Saksi Henny Lonteng yang telah curiga
dengan perilaku Saksi Henny Lonteng dan kemudian mengikuti Saksi
Henny Lonteng yang ternyata menuju ke kebun tempat Terdakwa
memelihara sapi. Setelah melihat kenyataan bahwa isterinya (Saksi
Henny Lonteng) tinggal berdua dalam rumah kebun yang gelap dan
sepi karena jauh dari perkampungan penduduk, maka Saksi Serka I
Made Alit Sastra Wirawan lalu memarahi Terdakwa dan Saksi Henny
Lonteng. Bersamaan dengan itu datang Serma Haeruddin (Saksi-II)
dan Piket Serda Juniar yang sebelumnya telah ditelepon oleh Serka I
Made Alit ketika mulai membuntuti Saksi Henny Juliani Lonteng untuk
dimintai bantuan menangkap Saksi Henny Juliani Lonteng yang
diduga telah berselingkuh dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi
Serka I Made Alit dengan dibantu Saksi Serma Hairuddin dan Serda
Januar lalu membawa Terdakwa dan Saksi Henny Lonteng ke Unit
Intel Kodim 1607/Sumbawa menggunakan sepeda motor, dan
selanjutnya Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
l. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Henny Juliani
Lonteng yang bukan suami isteri duduk berduaan di rumah kebun
milik Terdakwa di malam hari yang gelap dan sepi karena jauh dari
perkampungan penduduk adalah tidak layak dan bertentangan
dengan etika dan rasa kesusilaan masyarakat di Indonesia. Apalagi
kemudian Terdakwa mengajak Saksi Henny Lonteng masuk ke
dalam rumah kebun yang gelap dan sepi agar tidak dilihat oleh orang
lain yang kemungkinan lewat di tempat tersebut, dan kemudian ketika
berjalan menuju ke dalam rumah kebun, Terdakwa memeluk dan
mencium kening dan bibir Saksi Henny Lonteng di depan pintu rumah
kebun yang terbuka, perbuatan Terdakwa tersebut dapat
merangsang nafsu sexual orang lain yang melihatnya, yang berarti
perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kesusilaan.
m. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau
perbuatannya berduaan dengan Saksi Henny Lonteng yang bukan
isterinya di kebun tempat Terdakwa memelihara sapi yang gelap dan
sepi tersebut adalah salah, dan Terdakwa juga tahu resikonya jika
perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh suami Saksi Henny Lonteng
ataupun oleh orang lain. Oleh karena itu Terdakwa mengajak Saksi
Henny Lonteng masuk ke dalam rumah kebun dengan maksud agar
perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah
terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
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sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281
ke-1 KUHP.
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.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan
isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku bagi
Terdakwa, baik sebagai prajurit TNI, sebagai warga negara
Indonesia, maupun sebagai orang yang beragama Islam.
- 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 Henny Juliani Lonteng sebagai wanita yang telah
bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk berbuat
yang bertentangan dengan norma kesusilaan, walaupun Saksi Henny
Juliani Lonteng yang berusaha menggoda ataupun memberikan
kesempatan kepada Terdakwa untuk berbuat asusila.
Apalagi
Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Henny Juliani Lonteng adalah
isteri Serka I Made Alit Sastra Wirawan, yang notabene adalah rekan
kerja Terdakwa di Satuan Kodim 1607/Sumbawa yang saat itu
kondisi rumah-tangganya dengan Saksi Henny Juliani Lonteng
sedang tidak harmonis.
- Bahwa walaupun Saksi Henny Juliani Lonteng sering
mencurahkan isi hatinya yang sedang gundah karena permasalahan
rumah tangganya yang sedang tidak harmonis dengan suaminya
yang notabene adalah yunior Terdakwa di satuan Kodim
1607/Sumbawa, dan Saksi Henny Lonteng cenderung menggoda
ataupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berbuat
asusila padanya, seharusnya Terdakwa memberikan nasehatnasehat yang dapat mengharmoniskan kembali rumah tangga
yuniornya, dan tidak melayani godaan-godaan Saksi Henny Juliani
Lonteng tersebut, dengan cara antara lain melarang Saksi Henny
Juliani Lonteng datang ke kebun tempat Terdakwa memelihara sapi,
ataupun tidak terlalu memberikan perhatian yang lebih pada Saksi
Henny Juliani Lonteng. Namun ternyata yang dilakukan Terdakwa
adalah sebaliknya, yaitu Terdakwa memberikan perhatian dan sering
memberikan uang dari pribadi Terdakwa kepada Saksi Henny Juliani
Lonteng yang besarnya sekira Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,- tanpa
sepengetahuan isteri Terdakwa maupun suami Saksi Henny Lonteng,
dan bahkan Terdakwa malah mengajak Saksi Henny Juliani Lonteng
masuk berduaan di dalam rumah kebun milik Terdakwa yang sepi
jauh dari perkampungan penduduk, pada malam hari yang gelap
tanpa penerangan lampu.
- Bahwa walaupun pada waktu itu belum sempat terjadi
persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Henny Juliani Lonteng
karena tiba-tiba pintu rumah kebun didobrak oleh suami Saksi Henny
Juliani Lonteng, namun perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak
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layak dilakukan dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan
masyarakat, dan juga norma agama Islam yang dianut Terdakwa.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah menambah ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga
Serka I Made Alit Sastra Wirawan hingga menyebabkan Serka I
Made Alit lebih yakin untuk segera menceraikan Saksi Henny
Lonteng, perbuatan Terdakwa tersebut dapat berdampak pada
timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit
Kodim 1607/Sumbawa. Walaupun demikian, oleh karena yang aktif
mendekati Terdakwa adalah Saksi Henny Juliani Lonteng yang
sedang kesepian karena sudah sekira enam bulan ditinggalkan
suaminya kost di luar Asrama Kodim 1607/Sumbawa (pisah rumah),
dan juga latar belakang moral Saksi Henny Juliani Lonteng yang
kurang baik, perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat dimengerti.
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
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;
- Pada sekira tahun 2002 Sdri. Henny Juliani Lonteng pernah
berselingkuh dengan Danramil Utan ketika Sdri. Henny berdinas
di Koramil Utan, dan sudah tiga kali menikah, dua kali cerai
hidup;
- Dalam perkara ini Sdri. Henny Lonteng yang aktif mendekati
ataupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk
berbuat asusila, namun Sdri. Henny Lonteng tidak diproses
hukum;
- Terdakwa dan Sdri. Henny Juliani Lonteng belum pernah
bersetubuh, hanya berpelukan dan berciuman;
- Terdakwa sudah berdinas di lingkungan TNI AD selama sekira 28
tahun dan selama itu belum pernah melakukan pelanggaran
hukum pidana maupun disiplin.
- Terdakwa dinilai oleh atasannya sebagai prajurit yang disiplin,
taat beragama, mempunyai tanggung-jawab yang tinggi, dan
selama menjabat sebagai Bendahara Koperasi tidak pernah
cacat dan dipercaya oleh semua anggota Koperasi.
- Dandim 1607/Sumbawa selaku Atasan langsung Terdakwa
memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa.
b. Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa sering memberikan uang pribadi pada Sdri. Henny
Juliani Lonteng yang besarnya Rp.100.000,-s/d Rp.150.000,-;
- Wanita yang telah berbuat asusila dengan Terdakwa adalah isteri
sesama anggota Kodim 1607/Sumbawa;
- Perbuatan Terdakwa telah menambah ketidak-harmonisan rumah
tangga Serka I Made Alit Sastra Wirawan.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
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-

Menimbang

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8
wajib TNI.
Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara
sesama prajurit TNI.

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa
agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis
Hakim berpendapat sebagai berikut :
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, ‘pemecatan dari
dinas militer’ dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan
dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara
kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah
dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan
militer. Seseorang militer dianggap ‘tidak layak’ lagi berada dalam
kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut
berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran
kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah
ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi
disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.
Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali
Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani
pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan
ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.
Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Bintara
Kodim 1607/Sumbawa yang telah memeluk dan mencium Sdri.
Henny Juliani Lonteng, karena tidak mampu menahan nafsu
sexualnya melihat Sdri. Henny Juliani Lonteng yang aktif mendekati
Terdakwa tanpa melihat waktu dan tempat, dan latar belakang ‘moral’
Sdri. Henny Lonteng yang telah tiga kali menikah, dua kali cerai, dan
pernah berzina dengan Danramilnya sendiri, apakah Terdakwa yang
tergoda dengan sikap Sdri. Henny Juliani Lonteng yang memang
‘menggoda’ tersebut harus dipecat dari dinas militer?. Padahal
sebelumnya Terdakwa sudah 28 tahun berdinas di lingkungan TNI
AD tanpa cacat, dan menurut penilaian Atasannya Terdakwa adalah
prajurit yang disiplin, taat beragama, mempunyai tanggung-jawab
yang tinggi, dan selama menjabat sebagai Bendahara Koperasi tidak
pernah cacat dan dipercaya oleh semua anggota Koperasi, hingga
Dandim 1607/Sumbawa selaku Atasan langsung Terdakwa
memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa.
Hal ini
mengandung arti bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di
kesatuannya. Sementara itu, Sdri. Henny Juliani Lonteng yang aktif
mendekati dan memberikan peluang pada Terdakwa untuk berbuat
asusila padanya justru tidak diproses hukum. Apakah adil jika prajurit
yang demikian harus ‘disingkirkan’ dari kehidupan prajurit? Dan
apakah kehadirannya kembali di kesatuan akan dapat
menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer?
Dari berbagai kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa kehadiran kembali Terdakwa ke kesatuan tidak
akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit,
sehingga oleh karenanya Terdakwa perlu diberi kesempatan sekali
lagi untuk tetap berdinas di lingkungan TNI AD.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
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selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak
dipertahankan dalam kehidupan prajurit dan belum perlu dipecat dari
dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa yang memohon
agar dihukum yang adil dengan diberi kesempatan untuk tetap
berdinas di lingkunggan TNI AD dapat diterima.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang :
a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia C3 warna hitam berikut 1
(satu) buah Kartu Sim Card AS Nomor 6285239854417, milik
Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi, perlu
dikembalikan kepada Terdakwa;
b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J1 warna putih berikut
1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel Nomor 082340726570, milik
Sdri. Henny Juliani Lonteng yang digunakan Sdri. Henny
berkomunikasi, perlu dikembalikan kepada Sdri. Henny Juliani
Lonteng;
c. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,dan 1 (satu)
potong kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris milik Terdakwa,
perlu dikembalikan kepada Terdakwa;
d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) potong
kaos warna merah milik Sdri. Henny Juliani Lonteng, perlu
dikembalikan kepada Sdri. Henny Juliani Lonteng;
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar gambar foto celana pendek jeans warna biru dan
kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris milik Terdakwa Serma
Ahmad Sujarman;
b. 1(satu) lembar foto celana pendek warna hitam dan kaos warna
merah milik Sdri. Henny Juliani Loteng;
c. 1 (satu) lembar foto handphone merk nokia C3 warna hitam milik
Terdakwa Serma Ahmad Sujarman;
d. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung J1 warna putih
milik PNS Henny Juliani Loteng;
e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dilli
Barat, Timtim, Nomor: 35/1/III/1993 tanggal 02 Maret 1993 atas nama
Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari
Ajendam-IX/Udy No.Reg: I-182/VIII/1993 tanggal 09 Agustus 1993
atas nama Pratu Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari
Disdukcapil Kota Denpasar Nomor: AK.8950027338 tanggal 04
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Januari 2010 atas nama I Made Alit Sastra Wirawan dan Henny
Juliani Lonteng, yang antara lain menerangkan bahwa I Made Alit
Sastra Wirawan menikah dengan Henni Juliani Lonteng secara Hindu
pada tanggal 28 Desember 2009 di Denpasar;
h. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari
Ajendam IX/Udy No.Reg: B-82/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 atas
nama Serda I Made Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
i. 4 (empat) lembar foto sekitar tempat kejadian perkara di rumah
kebun milik Terdakwa;
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 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AHMAD SUJARMAN, Serma
NRP.640438, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan)
bulan.
3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4.

Menetapkan barang bukti berupa :
1.

Barang-barang :
a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia C3 warna hitam berikut 1 (satu)
buah Kartu Sim Card AS Nomor 6285239854417, dikembalikan kepada
Terdakwa;
b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J1 warna putih berikut 1
(satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel Nomor 082340726570, dikembalikan
kepada Sdri. Henny Juliani Lonteng;
c.
1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, dan 1 (satu) potong
kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris, dikembalikan kepada
Terdakwa;
d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) potong kaos
warna merah, dikembalikan kepada Sdri. Henny Juliani Lonteng;

2.

Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar gambar foto celana pendek jeans warna biru dan kaos
berkerah warna abu-abu motif bergaris;
b. 1(satu) lembar foto celana pendek warna hitam dan kaos warna merah;
c.
1 (satu) lembar foto handphone merk nokia C3 warna hitam;
d. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung J1 warna putih;
e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dilli Barat,
Timtim, Nomor: 35/1/III/1993 tanggal 02 Maret 1993 atas nama Ahmad
Sujarman dan Syamsiah;
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f.
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari AjendamIX/Udy No.Reg: I-182/VIII/1993 tanggal 09 Agustus 1993 atas nama Pratu
Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota
Denpasar Nomor: AK.8950027338 tanggal 04 Januari 2010 atas nama I
Made Alit Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
h. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajendam
IX/Udy No.Reg: B-82/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 atas nama Serda I Made
Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
i.
4 (empat) lembar foto sekitar tempat kejadian perkara;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
5.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk
NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut
(KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II,
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Penasehat
Hukum Farid Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP.11060001420579, Panitera
Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd, S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di
hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

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

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

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