PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor 01-K/PM.III-14/AD/I/2018
“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
:

POLYCARPUS SORO.
Kopka / 3910776660471.
Taban Cuk 1.2 Ru III Ton SMB Kimarem.
Korem 163/Wira Satya.
Bajawa, 22 April 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen Katholik.
Asrama Praja Raksaka Kepaon Block G No.41 Denpasar
Selatan, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-21/A21/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Koptu Polycarpus Soro
NRP. 3910776660471.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor:
Kep/36/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyerahan
Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar
Nomor: Sdak/47/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/01/PM.III14/AD/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/01/PM.III-14/AD/I/2017
tanggal 3 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/01/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal
4 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Kaotmil III-13 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 III-13
Denpasar Nomor: Sdak/47/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang
dibacakan.
Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim tanggal 23 Februari 2018, 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 penjara selama 8 (delapan) bulan.
c. Menetapkan barang bukti :
1)
-

-

-

-

-

-

-

-

Surat-surat :
1 (satu) lembar gambar foto buku tamu hotel Niki tempat
kejadian perkara.
1 (satu) lembar gambar foto handphone merk Gvon.
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
13/WNI.KK./1995 tanggal 29 Juni 1995 atas nama Darius
Delo dan Margaretha Rene Bhoki.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI No.
Reg :T 231/X/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama
Darius Delo dengan Isteri yang ditunjuk Margaretha Rene
B.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
510802310060012 tanggal 6 November 2009 atas nama
Darius Delo.
1 (satu) lembar gambar foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Sdri. Margaretha Rene Bhoki.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
5171011205070669 tanggal 6 Mei 2008 atas nama
Polycarpus Soro.
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996 atas nama Polycarpus
Soro dan Hermintje Leonufna.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.
Reg :T-30/IV/1998 tanggal 20 April 1998 atas nama
Polycarpus Soro dengan Istri yang ditunjuk Hermintje
Leonufna.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut dari Sdr.
Hermintje Leonufna tanggal 12 Oktober 2017.
1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdr. Darius
Delo tanggal 21 Agustus 2017.
1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan atas nama
Sdr. Darius Delo tanggal 6 September 2017.
1 (satu) lembar foto gambar Hotel Niki Rusdi.
1 (satu) lembar foto gambar kamar Hotel Niki Rusdi.
1 (satu) lembar foto gambar Nomor Handphone (HP) yang
digunakan Koptu Polycarpus Soro untuk menghubungi Sdri.
Margareta Rene Bhoki.
2 (dua) lembar gambar foto copy salinan Keputusan Kepala
Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/508-09/XI/2017 tanggal
Putusan Nomor : 01-K/PM.III-14/AD/I/2018 Halaman 2 dari 41

19 Nopember 2017 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat
Pensiun atas nama Koptu Darius Delo.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tamu Hotel Niki Rusdi dengan cover warna
kuning corak batik.
Dikembalikan kepada Sdr. I Ketut Arta.
- 1 (satu) buah handphone merek Gvon warna merah dengan
memory card.
Dikembalikan kepada Sdr. Darius Delo.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Tuntutan
Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh
karenanya Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar
berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada
pokoknya Oditur Militer berkesimpulan fakta-fakta dan alat bukti yang
diuraikan oleh Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari
penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur tetap pada tuntutan semula
serta memohon kepada Majelis Hakim agar pembelaan Tim Penasehat
Hukum Terdakwa ditolak.
4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis, yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa
Pembelaan dan Duplik dari Penasehat Hukum adalah pembelaan yang
sempurna, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa yang diancam dengan Pasal 281 Ke-1 KUHP tidak dapat
dibuktikan oleh Oditur, hal itu diperkuat dengan pencabutan laporan
yang dilakukan oleh suami dari Saksi-1. Penasehat hukum tetap pada
pembelaannya yaitu :
a. Menyatakan bahwa surat dakwaan dan tuntutan dari Oditur tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta
memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.
5. Permohonan Terdakwa yang yang ajukan secara lisan, menyatakan
bahwa ia merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya
karena telah mencoreng nama kesatuan dan nama Terdakwa sendiri,
dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Oleh
karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang seringan-ringannya dan
diberika kesempatan untuk tetap berdinas di lingkungan TNI AD.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana, yaitu: 1. Kapten Chk Dodi Herdiana,
S.H. NRP.21950150330376; 2. Lettu Chk Sri Hartata, S.H. NRP.
21990155910378; 3. Lettu CHK Riswan Ependi S.H. NRP.
11130028260889; dan 4. ASN Ni Wayan Sariati, S.H. NIP.
196311051996032001; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/270/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dan
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Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum
tanggal 10 November 2017.
Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sepuluh
bulan Juni tahun 2000 tujuh belas atau setidak-setidaknya dalam tahun
2000 tujuh belas didalam kamar hotel nomor 12 B di Hotel Niki Rusdi Jl.
Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali atau setidak-tidaknya ditempattempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991
melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus
dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa
mengikuti kecabangan Infantri di Dodikjur IX/Udayanan, setelah lulus
Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infantri 745/SYB, kemudian pada
tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Denmadam IX/Udayanan,
selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan menjadi ajudan
Asops Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa
ditugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Taban Cuk 1.2 Ru III Ton SMB Kimarem
dengan Pangkat koptu NRP 3910776660471.
b. Bahwa pada tahun 1987 Terdakwa kenal dengan Sdri. Margaretha
Rene Bhoki (Saksi-2). Terdakwa dan Saksi-2 sudah berteman sejak
kecil karena pernah sama-sama sekolah di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) N 1 Bajawa, Kab. Ngada, Flores, NTT. Kemudian pada tahun
1991 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD, dan sejak saat itu
Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-2.
c. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 1995 Terdakwa menikah
secara sah dengan Sdri. Herminjte Leonufna (Saksi-3) sesuai Kutipan
Akta Perkawinan No. 477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996. Setelah
menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asrama Praja Raksaka
Kepaon Blok G No. 41 Denpasar, Bali. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak pertama atas nama
Sdri. Indriani Soro umur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua atas
nama Sdri. Dwi Hermaya Sari umur 16 (enam belas) tahun dan sampai
saat ini Terdakwa dan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 1995 Saksi-2 menikah
secara sah dengan Sdr. Darius Delo (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta
Perkawinan No. 13/WNI.KK/1995 tanggal 29 Juni 1995. Pernikahan
tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama atas nama
Januari Wilson Pratama Delo Sai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak
kedua atas nama Yuliana Kartika Pratiwi N Delo umur 20 (dua puluh )
tahun dan anak ketiga atas nama Yohanes Paulus Prasetya Bengu Delo
dan sampai sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih sebagai pasangan
suami istri yang sah.
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e. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 Saksi-2 bersama keluarga
dan saudara Saksi-2 atas nama Sdr. Matias Kego pergi berlibur ke Air
Panas Banjar Singaraja, Bali. Kemudia saat Saksi-2 berada di Air Panas
Banjar Singaraja, Terdakwa menelpon Sdr. Atias Kego, selanjutnya Sdr.
Matias Kego memberikan teleponnya kepada Saksi-2. Kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lewat telepon. Dalam
pembicaraan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau
Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 yang saat itu merupakan
pensiunan Anggota TNI-AD dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
Pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 kalau
Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 2 (dua)
orang anak.
f. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa meminta
pertemanan kepada Saksi-2 melalui facebook dan Saksi-2 menerima
pertemanan Terdakwa melalui facebook hingga kemudian antara
Terdakwa dan Saksi-2 sering menjalin komunikasi. Dan sejak saat itu
tingkah laku Saksi-2 terhadap Saksi-1 mulai berubah, dimana setiap kali
Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk keluar bersama, Saksi-2 selalu
menolaknya.
g. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira
pukul 15.15 Wita Saksi-2 pergi ke Denpasar untuk menengok saudara
Saksi 2 yang sedang sakit dan untuk memperbaiki handphone Saksi-2
yang rusak. Selanjutnya Saksi-2 berangkat dari Singaraja menuju ke
Denpasar dengan menumpang angkutan umum. Kemudian sekira pukul
17.00 Wita Saksi-2 sampai di Terminal Ubung, Denpasar, Bali.
Selanjutnya Saksi-2 menumpang ojek pergi menuju ke Hotel Niki Rusdi
yang beralamat di Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali yang
terletak dibelakang Terminal Ubung, Denpasar.
h. Bahwa sekitar pukul 17.15 Wita Saksi-2 sampai di Hotel Niki Rusdi
Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar. Selanjutnya Saksi-2 melakukan
cek in di bagian resepsionis hotel yang pada saat itu juga dijaga oleh
Sdri. Ni Wayan Suani (Saksi-5). Kemudian Saksi-5 menulis identitas
Saksi-2 pada buku tamu hotel sesuai dengan identitas Saksi-2 yang
tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi-2 yaitu
dengan nama Sdri. Margareta Rene Bhoki, umur 46 (empat puluh enam)
tahun dengan alamat Banjar Dinas Margi Kel. Bulian, Kec.
Kubutambahan Singaraja. Selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kunci
kamar hotel kepada Saksi-2 dengan nomor kamar 12 B dan kamar
tersebut letaknya di belakang lobby hotel. Setelah Saksi-2 menerima
kunci kamar, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel.
i. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 berada di dalam kamar hotel,
Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi,
Saksi-2 mengenakan pakaian baju kaos warna putih bergaris abu-abu
dan celana jeans warna abu-abu. Selanjutnya Saksi-2 menghubungi
Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel
Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali dengan tujuan
agar Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Jl. Teuku Umar, Denpasar untuk
memperbaiki handphone Saksi-2 yang sedang rusak.
j. Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2,
selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan memakai baju kaos warna
abu-abu bertuliskan warna hitam dan celana jeans warna abu-abu
berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih milik
Terdakwa menuju ke Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung,
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Denpasar, Bali. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di
Hotel Niki Rusdi. Selanjutnya Saksi-2 yang sudah menunggu
kedatangan Terdakwa diruang reseptionis segera menghampiri
Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menuju ke
kamar No. 12 B tempat Saksi-2 menginap. Pada saat itu hotel dalam
keadaan sepi sehingga tidak ada yang melihat kedatangan Terdakwa ke
Hotel Niki Rusdi.
k. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berada di dalam
kamar hotel dengan posisi pintu kamar hotel dalam keadaan terbuka,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama duduk di atas ranjang di
tepi kasur dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi-2.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang. Kemudian
Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memeluk erat tubuh
Saksi-2 hingga tubuh Saksi-2 bersandar di bahu kanan Terdakwa, lalu
Saksi-2 pun memeluk tubuh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan
Saksi-2 melakukan foto bersama dengan menggunakan handphoene
merk Samsung milik Terdakwa, dengan posisi tangan Terdakwa dan
Saksi-2 saling berpegangan, muka/wajah pipi kiri Saksi-2 dan hidung
Terdakwa menempel hidung bagian atas Saksi-2 sedangkan bibir
Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-2 dan mencium hidung Saksi-2.
Foto tersebut Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) kali.
l. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2
keluar dari kamar hotel. Selanjutnya Saksi-2 pergi ke resepsionis untuk
membayar sewa kamar hotel sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam
puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama pergi
meninggalkan Hotel Niki Rusdi dengan mengendarai mobil Dhaihatsu
Terios warna putih milik Terdakwa menuju
ke Daerah Ubung,
Denpasar. Sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Daerah Ubung,
Denpasar, Terdakwa dan Saksi-2 kemudian makan bersama serta
membeli pakaian untuk Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2
pergi ke Jl. Teuku Umar, Denpasar untuk memperbaiki handpone milik
Saksi-2 yang rusak. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai
memperbaiki handpone, Terdakwa lalu mengantar Saksi-2 ke rumah
saudara Saksi-2 yang terletak di Daerah Mengwi, Badung, Bali. Setelah
Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah saudara Saksi-2, selanjutnya
Terdakwa berpamitan dan kembali pulang ke rumah, sedangkan Saksi-2
menginap di rumah saudaranya di Daerah Mengwi, Badung.
m. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk
mengirim foto-foto yang diambil pada saat Terdakwa dan Saksi-2 samasama berada di dalam kamar Hotel Niki Rusdi. Kemudian Terdakwa
mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi-2 dengan menggunakan
handphone merk Samsung milik Terdakwa melalui akun facebook
messenger atas nama Polycarpussoro@yahoo.com sebanyak 3 (tiga)
foto.
n. Bahwa kemudian Saksi-1 merasa semakin curiga dengan
perubahan sikap yang terjadi pada Saksi-2. Dimana setiap kali Saksi-2
berada di dalam rumah dan berhak menerima telepon maupun pesan
singkat/SMS di handphonenya, Saksi-2 selalu menghindar keluar rumah
dan Saksi-2 mulai menggunakan kode kunci pengaman pada
handphonenya. Merasa tidak tahan dengan sikap Saksi-2 tersebut,
selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2017 Saksi-1 mengecek hanphone
milik Saksi-2. Pada saat itu Saksi-1 melihat ada pesen singkat/SMS dan
messenger dari nomor +6281338961120 yang merupakan nomor milik
Terdakwa. Adapun pesan antara Terdakwa dengan Saksi-2
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menggunakan nomor milik Terdakwa. Adapun pesan antara Terdakwa
dengan Saksi-2 menggunakan kata sayang-sayangan, kemudian saling
curhat hingga berlanjut untuk saling ketemu. Selain itu Saksi-1 juga
menemukan foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang
sedang berada di dalam kamar hotel. Mengetahui hal tersebut kemudian
pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menanyakan
kepada Saksi-2 terkait hubungannya dengan Terdakwa dan pada saat
itu Saksi-2 mengaku kalau Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa
di Hotel Niki Rusdi di Jl. Pidada XIV No.7 Ubung, Denpasar, Bali.
Mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-1
memindahkan foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 dari
handphone milik Saksi-2 ke handphone merk Gvon warna merah milik
Saksi-1 melalui bluetooh dan messenger. Hal tersebut Saksi-1 lakukan
karena Saksi-1 khawatir kalau Saksi-2 akan menghapus foto-foto
tersebut sebagai bukti atas perbuatan yang Terdakwa dan Saksi-2
lakukan di dalam kamar Hotel Niki Rusdi.
o. Bahwa Saksi-1 sudah menemukan foto Terdakwa dengan Saksi-2
saat berada di dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-2 merasa khawatir
kalau sewaktu-waktu Saksi-1 akan pergi ke Hotel Niki Rusdi untuk
melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa
lewat telepon dan meminta Terdakwa untuk merubah identitas Saksi-2
yang tercantum pada buku tamu Hotel Niki Rusdi.
p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa dengan
memakai pakaian dinas PDL Loreng dan memakai topi pergi ke Hotel
Niki Rusdi di Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali. Kemudian
setelah sampai di Hotel Niki Rusdi Terdakwa menuju ke resepsionis
hotel yang pada saat itu di jaga oleh Sdr. I Ketut Arta (Saksi-4),
selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-4 untuk merubah identitas Saksi-2
yang ada di buku tamu hotel, namun Saksi-4 menolaknya hingga
akhirnya Terdakwa tetap memaksa dan menekan Saksi-4 untuk
merubah identitas Saksi-2. Oleh karena Saksi-4 merasa tertekan
akhirnya Saksi-4 menyuruh temannya atas nama Sdr. Putu Gede
Budarman untuk mnghapus dengan menggunakan Tipe-x dan
mengganti nama Saksi-2 pada nama tamu hotel nomor 2 (dua) dengan
nama kadek Kariadi, umur 25 tahun, Nomor KTP 5188080709920001
dengan alamat Banjar Dinas Yeh Bajang RT/RT 000/000. Kel/Desa
Bulian, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali, setelah identitas
Saksi-2 dirubah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Niki
Rusdi.
q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah bermesraan dengan
Saksi-2 di dalam kamar hotel Niki Rusdi, maka Saksi-1 sebagai suami
sah dari Saksi-2 merasa sangat keberatan dan malu sehingga Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan
Polisi LP-10/A-10/VIII/2017/Idik tanggal 21 Agustus 2017.
r. Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya telah dilaporkan oleh
Saksi-1 kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 melalui pesan
singkat/SMS dengan kata-kata kalau Saksi-1 berani macam-macam
dengan Terdakwa akan menenggelamkan Saksi-1 sekeluarga ke dasar
laut apabila Saksi-1 tidak mencabut laporannya di Korem 163/Wira
Satya serta di Denpom IX/3 Denpasar.
s. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 menyadari meskipun tidak ada
orang lain yang melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-2 di dalam
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kamar hotel nomor kamar 12 B di Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No No.
7 Ubung, Denpasar, Bali dengan kondisi pintu kamar hotel dalam
keadaan terbuka namun keberadaan Terdakwa dalam satu kamar hotel
bermesraan bersama perempuan lain yang bukan istrinya adalah
perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena
bertentangan dengan adat istiadat ketimuran yang masih menjunjung
tinggi norma-norma kesusilaan dan meskipun perbuatan tersebut
dilakukan di kamar hotel bukan berarti perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-2 tidak ada orang lain yang tahu dan melihatnya, apalagi saat
Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar hotel, kondisi pintu kamar
hotel dalam keadaan terbuka disamping itu kamar hotel bukan kamar
yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat menyewa
dan menggunakan kamar penginapan maupun hotel tersebut. Demikian
juga perbutan Terdakwa yang telah sengaja berduaan dengan
perempuan lain bukan istrinya sudah barang tentu untuk melakukan halhal yang melanggar kesusilaan yaitu bermesraan sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat 1 ke-1 KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan Oditur
Militer kepadanya.

Menimbang

: Bahwa terhadap surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa
dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang

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

: MARGARETHA RENE BHOKI;
: PNS Dinas Kesehatan Singaraja;
: Bova, 17 September 1972;
: Perempuan;
: Indonesia;
: Kristen Katolik;
: Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kec.
Kubu Tambahan Singaraja, Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 karena ada
hubungan kekerabatan, yaitu Saksi dan Terdakwa dulu pernah samasama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Bajawa,
Kab. Ngada, Flores, NTT dan merupakan tetangga di kampung serta
saudara jauh karena nenek Saksi bersaudara dengan nenek Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Darius Delo (Saksi-5) secara
sah baik secara agama maupun kedinasan pada tanggal 19 Juni 1995 di
Gereja Katolik Faulus Singaraja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari
Catatan Sipil Singaraja Nomor :13/WNI.KK/1995 tanggal 29 Juni 1995
dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg :T-231/IX/1996 tanggal 19
September 1996. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang
anak, anak pertama bernama Januari Wilson Pratama Delo Sai berumur
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21(dua puluh satu) tahun, anak kedua bernama Yuliana Kartika Pratiwi
N. Delo berumur 20 (dua puluh ) tahun dan anak ketiga bernama
Yohanes Paulus Prasetya Bengu Delo.
3. Bahwa suami Saksi (Saksi-5) adalah pensiunan anggota TNI-AD
dan sejak Saksi-5 pensiun dari Anggota TNI-AD Saksi-5 tidak pernah
peduli mengenai kebutuhan jasmani Saksi maupun anak-anak Saksi,
sedangkan untuk kebutuhan rohani, Saksi-5 selalu memintanya kepada
Saksi. Kemudian sekira bulan Juni 2008 Saksi dan Saksi-5 membuka
usaha bersama jual beli pulsa dan handphone di Bajawa, Kab. Ngada,
Flores, NTT dengan meminjam modal usaha di bank sebesar Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Setelah usaha tersebut
berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi5 menghamili seorang karyawati di tempat usaha Saksi yang mana
karyawati tersebut yang juga merupakan teman Saksi hingga akhirnya
pada bulan Juni 2009 karyawati tersebut melahirkan seorang anak,
namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat oleh
Saksi-5 bersama dengan keluarga karyawati tersebut. Pada tahun 2010
Saksi-5 kembali menghamili keponakan Saksi yang juga bekerja
sebagai karyawati di tempat usaha Saksi dan Saksi-5, dan melahirkan
pada bulan Mei 2010 Selanjutnya pada bulan Desember 2010 Saksi-5
kembali ke Singaraja dan membuka usaha di Singaraja, namun selama
tinggal di Singaraja Saksi-5 sering melakukan tindakan kekerasan
terhadap Saksi.
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi bersama keluarga serta Sdr.
Matias Kego (saudara misan Saksi) yang merupakan anggota TNI AD
berdinas di Kodam IX/Udayana sedang berlibur ke Air Panas Banjar di
Singaraja, Bali, tiba-tiba Terdakwa menghubungi Sdr. Matias Kego
melalui telepon. Setelah menerima telepon dari Terdakwa selanjutnya
Sdr. Matias Kego memberikan telepon tersebut kepada Saksi. Oleh
karena Saksi merasa sudah lama tidak pernah bertemu dan berbicara
dengan Terdakwa, selanjutnya Saksipun berbincang-bincang dengan
Terdakwa melalui telepon milik Sdr. Matias Kego. Dalam pembicaraan
tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah
menikah dengan Saksi-5 pensiunan TNI AD yang sekarang bekerja
wiraswasta dan Saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Pada saat
itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga
sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta Terdakwa
saat ini berdinas di Korem 163/Wira Satya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa menghubungi Saksi
dan meminta pertemanan dengan Saksi melalui Facebook, kemudian
Saksi menerima pertemanan dengan Terdakwa. Selama pertemanan
dengan Terdakwa melalui Facebook, baik Saksi maupun Terdakwa
sama-sama saling memanggil dengan panggilan/sebutan sayang, dalam
komunikasi tersebut biasanya Saksi dan Terdakwa saling menanyakan
sudah makan apa belum, sudah tidur apa belum. namun baik Saksi
maupun Terdakwa tidak pernah mengutarakan suka dan cinta, hanya
sebatas pertemanan biasa. Saksi menggunakan akun Facebook dengan
nama Etha R. Bhoki
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 15.15 Wita
Saksi meminta ijin kepada Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) untuk pergi ke
Denpasar dengan tujuan menengok saudara Saksi yang sedang sakit
dan menengok anak Saksi yang kuliah dan Kos di Nusa Dua serta untuk
memperbaiki handphone Samsung karena di Singaraja tidak ada
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Service Center Samsung. Selanjutnya Saksi berangkat ke Denpasar
dengan menumpang angkutan umum dengan tujuan Denpasar.
7. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi tiba di Terminal Ubung,
Denpasar, Bali. Setelah sampai di Terminal Ubung, Denpasar, Saksi
menelepon anak dan kakak Saksi, agar menjemput Saksi di Terminal
Ubung Denpasar, namun handphone anak dan kakak Saksi tidak aktif.
Selanjutnya Saksi pergi ke Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung
Denpasar yang terletak di belakang Terminal Ubung, Denpasar dengan
naik ojek. Saksi mengetahui keberaaan Hotel tersebut karena orang tua
Saksi sering menginap di Hotel tersebut saat orang tua Saksi hendak
pulang ke Flores.
8. Bahwa Saksi ke hotel Niki Rusdi dengan tujuan untuk istirahat dan
mandi karena sejak siang belum mandi dan kebetulan pada saat itu
Saksi sedang datang bulan. Setelah berada di dalam kamar hotel, Saksi
langsung mandi kemudian memakai pakaian baju kaos warna putih
bergaris dan celana jeans warna abu-abu, selanjutnya Saksi
menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk
menjemput Saksi di Terminal Ubung, Denpasar, dengan tujuan agar
Terdakwa mengantar Saksi ke Service Center Samsung di Jl. Teuku
Umar, Denpasar untuk memperbaiki handphone milik Saksi yang rusak
dan membeli handphone baru karena Saksi tidak hafal jalan di daerah
Denpasar. Pada saat itu Saksi menelpon Terdakwa, sekaligus Saksi-1
meminta ijin kepada Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna) perihal minta
tolong kepada Terdakwa untuk menjemput di Terminal Ubung.
9. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menelepon
Saksi dan berkata : “Kamu dimana?” kemudian Saksi menjawab : “Di
hotel Niko” kemudian telepon ditutup. Selanjutnya Terdakwa kembali
menghubungi Saksi melalui pesan singkat/SMS: “Hotel Niko apa Niki?”
kemudian Saksi bertanya kepada petugas hotel tentang nama hotel
tempat Saksi menginap. Setelah mendapat jawaban dari petugas hotel,
Saksi lalu membalas SMS Terdakwa dengan jawaban : Di Hotel NIKI”.
Kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa sampai di Hotel Niki Rusdi
dan menemui Saksi. Selanjutnya Saksi meminta ijin kepada petugas
hotel untuk menerima saudara di hotel dan penjaga hotel memberi ijin
kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju
ke kamar hotel tempat Saksi menginap.
10. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel,
dengan kondisi pintu kamar hotel dalam keadaan terbuka, selanjutnya
Saksi dan Terdakwa duduk di atas ranjang dan berbincang-bincang
perihal keluarga masing-masing dan keluarga di kampung serta HP
yang rusak.
11. Bahwa saat berada di dalam kamar hotel Saksi dan Terdakwa foto
selfie berdua dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Saksi
dan Terdakwa berfoto bersama dengan posisi Saksi dan Terdakwa
sama-sama duduk diatas ranjang sambil berpelukan dan foto yang
diambil sekitar 4 (empat) kali, dan yang berinisiatif untuk berpelukan dan
foto selfie adalah Saksi dengan tujuan untuk kenang-kenangan dan
dilakukan secara spontanitas
12. Bahwa setelah kurang lebih selama 40 (empat puluh) menit Saksi
dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel, kemudian Saksi dan
Terdakwa keluar dari kamar hotel. Saksi membayar sewa kamar hotel
Putusan Nomor : 01-K/PM.III-14/AD/I/2018 Halaman 10 dari 41

sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian
Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios
warna putih milik Terdakwa dengan kaca mobil bening tidak
menggunakan pelapis ribens pergi makan bersama di daerah Ubung,
Denpasar serta membeli pakaian baju atasan untuk Saksi selanjutnya
pergi ke Jl. Teuku Umar, Denpasar untuk memperbaiki handphone
Saksi yang rusak dan membeli handphone baru. Selama dalam
perjalanan menuju Teuku Umar, Denpasar, Saksi dan Terdakwa hanya
berbincang-bincang di dalam mobil perihal handphone Saksi yang
rusak.
13. Bahwa setelah selesai memperbaiki dan membeli handphone,
selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengantar Saksi ke rumah
saudara Saksi di daerah Mengwi, Badung, Bali.
14. Bahwa setalah Saksi dan Terdakwa tiba di rumah saudara Saksi di
Daerah Mengwi Badung, Bali, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saudara
Saksi berbincang-bincang sambil minum kopi, setelah selesai
mengobrol, Terdakwa berpamitan untuk kembali pulang sedangkan
Saksi menginap di rumah tersebut.
15. Bahwa Saksi-5 mengetahui foto-foto selfie Saksi dengan Terdakwa
pada tanggal 18 Juni 2017 setelah HP selesai diservice, pesan-pesan
yang ter-pending saat HP rusak, pada tanggal tersebut semua pesan
masuk ke HP Saksi, termasuk Foto-foto Saksi dengan Terdakwa yang
dikirim oleh Terdakwa melalui Akun Facebook Messanger milik
Terdakwa yaitu “Polycarpussoro@yahoo.com.
16. Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui tentang foto-foto Saksi dengan
Terdakwa, Saksi disekap oleh Saksi-5 dan diintimidasi untuk mengaku
bahwa Saksi telah berselingkuh dan berhubungan badan dengan
Terdakwa.
17. Bahwa Saksi-5 telah berulang kali menuduh Saksi melakukan
persetubuhan dengan Terdakwa, padahal Saksi dan Terdakwa hanya
berteman. Atas sikap Saksi-5 tersebut, kemudian Saksi menghubungi
Terdakwa lewat telepon dan meminta Terdakwa untuk merubah
identitas Saksi yang tercantum pada buku tamu Hotel Niki Rusdi dengan
tujuan agar Saksi-5 tidak menekan Saksi untuk mengakui bahwa Saksi
dan Terdakwa telah berhubungan badan di dalam kamar hotel tersebut.
18. Bahwa Saksi-5 menuduh Saksi telah 18 tahun berselingkuh dengan
Terdakwa dan anak ke-3 Saksi merupakan anak hasil selingkuh antara
Saksi dengan Terdakwa.
19. Bahwa sejak awal pernikahan antara Saksi dengan Saksi-5 tidak
harmonis, Saksi-5 sering melakukan kekerasan fisik, tidak menafkahi
keluarga, saat Saksi-5 masih berdinas di Rindam IX/Udayana pernah
berselingkuh dengan banyak wanita dan akhirnya Desersi yang
perkaranya pernah disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar,
selanjutnya Saksi-5 mengajukan pensiun dini.
20. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Saksi-5 memiliki sifat
pencemburu yang berlebihan sehingga setiap laki-laki dianggap
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berselingkuh dengan Saksi termasuk para pasien Saksi (Saksi
berprofesi sebagai tenaga kesehatan)
21. Bahwa Saksi memiliki bukti pada pukul 21.30 Wita ada transaksi di
counter HP Samsung di Jalan Teuku Umar, yang menunjukan bahwa
pada saat tersebut Saksi dan Terdakwa telah Cek out dari hotel Niki
Rusdi.
22. Bahwa tanggapan anak-anak Saksi terhadap permasalahan yang
dihadapi Saksi adalah mendukung Saksi untuk cerai dengan Terdakwa.
Anak-anak Saksi marah kepada Saksi-5 saat Saksi-5 menunjukan fotofoto mesra antara Saksi dengan Terdakwa, kepada mereka.
23. Bahwa saat ini Saksi sudah hidup terpisah dengan Saksi-5 , 2 (dua)
bulan yang lalu pisah rumah, Saksi-5 pulang ke Flores.
24. Bahwa setelah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa,
Saksi telah menghubungi /menelpon Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna)
untuk meminta maaf, awalnya Saksi-2 marah dan kecewa kepada
Saksi-1.
25. Bahwa menurut Saksi, meskipun foto selfie Saksi dengan Terdakwa
diambil secara spontanitas, namun pose tersebut tidak pantas/tidak
patut dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis yang masingmasing terikat oleh perkawinan. Saksi merasa menyesal dengan adanya
permasalahan ini.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-2
Nama Iengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: HERMINJTE LEONUFNA;
: ASN Polri;
: Bandung, 01 Januari 1971;
: Perempuan;
: Indonesia;
: Katholik;
: Asrama Prajaraksaka Blok G 41 Br/Link Praja
Raksaka Pemogan Denpasar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah
suami Saksi. Saksi menikah secara sah baik secara agama maupun
kedinasan dengan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 1995 di Gereja
Losfalos Timor Timur. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, anak pertama bernama Sdri. Indriani Soro berumur 20 (dua
puluh) tahun yang sat ini masih kuliah semester 7 di Universitas Stiki
Panjer, Denpasar, Bali dan anak kedua bernama Sdri. Dwi Hermaya
Sari berumur 16 (enam belas) tahun yang masih sekolah kelas 3 (tiga)
di Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Denpasar, Bali.
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2. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan harmonis
dan selama Saksi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa,
Saksi selalu memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai istri maupun
sebagai seorang ibu rumah tangga, begitu juga sebaliknya Terdakwa
selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi. Terdakwa
seorang suami yang baik bagi Saksi dan orang tua yang bertanggung
jawab terhadap anak-anak, meskipun ATM gaji Terdakwa yang pegang
namun biaya sekolah dan kuliah anak-anak diselesaikan oleh Terdakwa.
Sedangkan untuk Saksi sebagai istri, hanya meminta uang kepada
Terdakwa kalau ada kekurangan biaya hidup sehari-hari, karena Saksi
sendiri berstatus sebagai ASN di Polda Bali.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Margaretha Rene Bhoki (Saksi-1)
pada tahun 2014 di Gereja Katedral renon, Denpasar, Bali saat
melaksanakan ibadah, yang dikenalkan oleh Terdakwa dan bertemu lagi
di rumah saudara Saksi-1 yang tinggal di Dalung dalam acara “Sambut
Baru” (kegiatan keagamaan Katholik), namun Saksi tidak ada hubungan
keluarga.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 merupakan
saudara jauh atau teman sekampung di Flores.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa mengajak
Saksi untuk pergi menjemput Saksi-1 di Terminal Ubung, Denpasar, Bali
dan menemani Saksi-1 membeli handphone (Hp) di Jalan Teuku Umar
Denpasar, Bali. Namun saat itu Saksi menolak ajakan Terdakwa
tersebut karena Saksi harus kerja lembur di kantor tempat Saksi bekerja
sehubungan dengan adanya kegiatan Wasrik di Kantor Saksi, sehingga
Terdakwa pergi menjemput Saksi-1 ke Terminal Ubung Denpasar, Bali
seorang diri, sekira pukul 20.00 WITA.
6. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa foto-foto selfie
antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berjumlah lebih dari 2 (dua)
buah, saat itu perasaan Saksi biasa-biasa saja, namun tetap ada
perasaan sangat keberatan Terdakwa melakukan perbuatan “dempeldempel”/menempel/terlalu dekat, dengan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1
berduaan dan bermesraan di dalam sebuah kamar hotel sebagaimana
yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, namun atas
perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum.
8. Bahwa perihal Terdakwa memanggil “sayang” terhadap perempuan
lain Saksi merasa keberatan.
9. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan antara Saksi
dengan Terdakwa pernah terjadi cekcok kecil berkaitan dengan
perempuan lain, misalnya Terdakwa menerima telpon dari teman wanita
yang satu kantor dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap terlalu ramah.
Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdua.
10. Bahwa atas permasalahan yang timbul antara Terdakwa dengan
Saksi-1, Saksi-1 pernah 2 (dua) kali menghubungi Saksi untuk meminta
maaf dan meminta untuk bertemu, Saksi telah memaafkan perbuatan
Saksi-1 namun untuk permintaan bertemu, Saksi tidak
pernah
memberikan kesempatan karena Saksi sibuk.
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11. Bahwa meskipun ada permasalahan tersebut di atas, Saksi masih
tetap mencintai Terdakwa, apabila benar Terdakwa terbukti bersalah
maka Saksi berharap agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman
dam masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai
anggota TNI-AD karena anak-anak Saksi masih membutuhkan perhatian
dari Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa memberikan
sangkalan perihal waktu Terdakwa berangkat menjemput Saksi-1,
bukan pukul 20.00 WITA, namun pukul 17.00WITA.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tidak dapat
memastikan benar waktunya, kemungkinan Terdakwa benar bahwa
waktu Terdakwa berangkat menjemput Saksi-1 adalah pukul 17.00
WITA.
Saksi-3
Nama Iengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I KETUT ARTA;
: Reseptionis Hotel Niki Rusdy;
: Nusa Penida, 20 April 1981;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Hindu;
: Asrama Asongka Cargo Permai No. 29
Denpasar Barat, Lingkungan sari, Kel. Ubung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Margaretha
Rene Boki (Saksi-2), serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Saksi bekerja
sebagai reseptionis di Hotel Niki yang beralamat di Jl. Pidada XIV No.7
Ubung Denpasar.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Saksi mendapat giliran Shift
malam yang bekerja dari Pk. 19.00 s/d 08.00 pagi hari berikutnya. Pada
hari tersebut Saksi datang ke Hotel terlambat yaitu sampe hotel Pk
22.00 WITA. Saksi tidak bertemu Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Boki)
maupun Terdakwa, namun Saksi melihat di buku Tamu pada hari itu
terdapat 7 (tujuh) orang tamu yang menginap dan salah satunya adalah
Saksi-1. Dalam buku tamu hotel tertulis nama Sdri. Margaretha umur 45
tahun alamat Banjar Dinas Margi Kel. Bulian, Kec. Kubutambahan
Singaraja. Saksi-4 (Sdri. Ni Wayan Suani) yang menerima Saksi-1 saat
Check in dan mencatat identitas Saksi-1 dalam buku tamu dan Saksi -1
menempati kamar nomor 12B.
4. Bahwa adapun kondisi kamar hotel yang disewa oleh Saksi-1 yaitu
ruangan kamar berukuran 3 X 4 meter dengan dinding terbuat dari
tembok beton, cat tembok warna cream, pintu dan jendela terbuat dari
kayu jati dan gorden warna pink serta dilengkapi dengan tempat tidur
dari kayu warna coklat dan kasur spring bed dengan sprei warna putih
dan badcover berwarna orange serta terdapat meja yang dilengkapi
dengan televisi dan di alam kamar hotel dilengkapi dengan kamar
mandi.

Putusan Nomor : 01-K/PM.III-14/AD/I/2018 Halaman 14 dari 41

5.
Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-1 menginap di Hotel Niki
Rusdi bersama Terdakwa atau tidak.
6.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-1 meninggalkan
hotel/chek out, karena saat Saksi sampai di hotel Niki Rusdi Pk. 22.00
WITA Saksi-1 telah meninggalkan hotel. Dan kondisi kamar nomor 12B
sudah dibersihkan oleh rekan Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 Wita Saksi
mendapat giliran bertugas sebagai reseptionis di Hotel Nikio Rusdi.
Kemudian datang 2 (dua) orang Anggota TNI yang Saksi tidak kenal
dengan memakai pakaian Dinas PDL Loreng dan memakai Topi.
Selanjutnya kedua orang Anggota TNI tersebut menemui Saksi dan
berkata :”Mas ada buku register. Saya mau cek tamu yang masuk
tanggal 10 Juni 2017”, selanjutnya Saksi menunjukkan buku register
tamu Hotel NikiRusdi tertanggal 10 Juni 2017 lalu kedua orang Anggota
TNI tersebut menunjuk ke nama tamu hotel No.2 atas nama Margaretha
Bhoki (Saksi-1), selanjutnya kedua Anggota TNI tersebut meminta Saksi
untuk menghapus nama Saksi-1 dengan alasan bahwa keluarga Saksi-1
sedang ada masalah. Pada dasarnya saksi keberatan apabila ada yang
merubah data pada buku tamu hotel, namun karena Saksi melihat
bahwa yang meminta tersebut adalah anggota TNI akhirnya Saksi
mengijinkan, selanjutnya Saksi minta kepada rekan Saksi yang bernama
Sdr. Putu Gede Budarman untuk menghapus nama Saksi-1 dengan
menggunakan penghapus/Tipe-x dan nama Saksi-1 diganti dengan
nama Kadek Kariadi serta Nomor KTP dan alamat tempat tinggal Saksi1 juga dirubah dengan Nomor KTP dan alamat yang asal tulis yang
penting berbeda dengan nomor KTP dan alamat Saksi-1.
8. Bahwa di hotel Niki Rusdi terdapat CCTV yang dapat merekam
aktivitas di lingkungan hotel, namun setiap 5 (lima) hari kemudian,
rekaman tersebut secara otomatis terhapus.
Atas
keterangan
Saksi-3
membantah/menyangkal sebagian yaitu:

tersebut,

Terdakwa

a. Bahwa yang meminta kepada Saksi-3 untuk mengganti
identitas Saksi-1 dalam buku tamu hotel adalah Terdakwa
sendiri, bukan orang lain.
b. Bahwa yang datang ke hotel untuk meminta mengganti
identitas Saksi-1 adalah Terdakwa sendiri, dengan
menggunakan pakain PDH, bukan 2 (dua) orang yang salah
satunya memakai PDL.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan
kemungkinan memang Terdakwa sendiri yang meminta untuk
mengganti identitas Saksi-1 karena saat itu kondisinya malam hari,
Saksi tidak terlalu jelas melihat apakah itu Terdakwa ataukah orang lain.
Sedangkan tentang keterangan bahwa yang datang pada malam hari itu
2 (dua) orang, Saksi tetap pada keterangan semula.
Saksi-4
Nama Iengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan

: NI WAYAN SUANI;
: Swasta(Kryawan Hotel Niki Rusdi);
: Gianyar, 15 Juli 1978;
: Perempuan;
: Indonesia;
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Agama
Tempat tinggal

: Hindu;
: Banjar Dinas Cengkilung, Desa Peguyangan
Kangin, Kota Denpasar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri Margaretha
Rene Bhoki (Saksi-1), Saksi hanya mengetahui Saksi-1 pada hari Sabtu
tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 menginap di
Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada 14 No. 7 Denpasar Barat.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Saksi mendapat
giliran/shift jaga di Hotel Niku Rusdi, sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1
datang ke Hotel Niki Rusdi dengan diantar ojek, selanjutnya Saksi-1
menyewa Kamar dengan menyerahkan identitas berupa KTP,
selanjutnya Saksi mencatat identitas Saksi-1 ke buku tamu, setelah
selesai mencatat di buku tamu kemudian Saksi mengantar Saksi-1
menuju ke Kamar Nomor 12 B yang terletak di depan kolam ikan.
3. Bahwa harga sewa kamar hotel yang disewa Saksi-1 seharga Rp
160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kamar tersebut dilengkapi
dengan fasilitas satu buah tempat tidur, televisi serta kamar mandi.
1. Bahwa di dalam kamar hotel tidak disediakan kursi namun kursi
disediakan di setiap depan/teras kamar hotel.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa ke Hotel Niki
Rusdi dan Saksi-1 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk
mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, karena selama
Saksi-1 menginap di Hotel Niki Rusdi, Saksi-1 tidak pernah keluar kamar
maupun berbincang-bincang dengan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kamar nomor 12B yang
disewa oleh Saksi-1 dalam keadaan terbuka atau tertutup.
6. Bahwa kemudian Saksi bertukar jaga dengan teman Saksi yang
bernama I Gede Budharwan, sehingga Saksi tidak mengetahui kapan
Saksi-1 check out dari hotel.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
dalam Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah
namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UndangUndang
No. 31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa
keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan,
yaitu :
Saksi-5 :
Nama lengkap
: DARIUS DELO ;
Pekerjaan
: Purnawirawan TNI AD;
Tempat, tanggaI lahir : Bajawa, 18 September 1969;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kewarganegaraan
: Indonesia;
Agama
: Kristen Katholik;
Tempat tinggal
: Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kec.
Kubutambahan Singaraja,Bali.
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Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga, sedangkan dengan Sdri. Margareta Rene Bhoki (Saksi-1)
Saksi kenal sejak tahun 1995 di Singaraja karena Saksi-1 adalah istri
Saksi.
2. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan Tindak Pidana
Desersi, dan atas permasalahan tersebut Saksi telah mendapatkan
sangsi hukuman selama 2 (dua) minggu di Denpom IX/3 Denpasar.
3. Bahwa selama Saksi membina hubungan rumah tangga dengan
Saksi-1, rumah tangga dengan Saksi-1, rumah tangga Saksi dan Saksi1 berjalan harmonis, bahkan Saksi dengan Saksi-1 bersama anak-anak
Saksi sering liburan bersama. Namun sejak tanggal 21 Mei 2017 Saksi
mulai merasa curiga dengan perubahan sikap/tingkah laku Saksi-1.
Dimana setiap kali Saksi-1 menerima telepon maupun pesan
singkat/SMS, Saksi-2 selalu keluar dari rumah dan handphone Sksi-1
mulai menggunakan kode kunci pengaman. Disamping itu setiap kali
Saksi hendak berboncengan ataupun mengajak Saksi-2 keluar bersama
dengan menggunakan mobil, Saksi-1 selalu menolak ajakan Saksi.
4. Bahwa merasa curiga dengan tingkah laku Saksi-1 tersebut,
kemudian pada tanggal 13 Juni 2017 Saksi mengecek handphone milik
Saksi-1. Pada saat itu Saksi melihat ada pesan singkat/SMS dan
messenger antara Terdakwa dan Saksi-1 yang berawal dari curhat
hingga berlanjut untuk pertemuan serta isi percakapan antara Saksi-1
dengan Terdakwa menggunakan kata sayang-sayangan dan percintaan.
Selain itu di dalam handphone Saksi-1 juga terdapat foto-foto mesra
antara Terdakwa dan Saksi-1. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya
pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wita Saksi menanyakan
kepada Saksi-1 terkait dengan hubungan antara Terdakwa dengan
Saksi-1, saat itu Saksi-1 mengaku kalau Saksi-1 telah berselingkuh
dengan Terdakwa yang bertepat di Hotel Niki Rusdi di Jl. Pidada yang
terletak di belakang Terminal Ubung, denpasar, Bali.
5. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi
memindahkan foto-foto Saksi-1 dengan Terdakwa serta SMS yang ada
di handphone milik Saksi-1 ke handphone milik Saksi melalui bluetooth
dan messenger, dengan tujuan agar pesan-pesan serta foto-foto
tersebut tidak dihapus/dihilangkan oleh Saksi-1 karena foto-foto tersebut
akan Saksi gunakan sebagai bukti perselingkuhan antara Terdakwa
dengan Saksi-1.
6. Bahwa atas permasalahan tersebut Terdakwa tidak pernah datang
menemui Saksi untuk meminta maaf ataupun menyelesaikan
permasalahan secara kekeluargaan, melainkan Saksi yang terlebih
dahulu menghubungi Terdakwa dan meminta diselesaikan secara Adat
Bajawa, akan tetapi Terdakwa justeru menantang Saksi untuk
menunjukkan bukti-bukti apabila kalau memang benar Terdakwa
berselingkuh dengan Saksi-1 dan Terdakwa melalui pesan singkat/SMS
mengancam Saksi dengan kata-kata :”Jangan macam-macam dengan
saya nanti tau sendiri akibatnya”. Kemudian SMS ancaman dari
Terdakwa tersebut Saksi tunjukin kepada Saksi-1.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa kembali
mengancam Saksi melalui handphone milik Saksi-1 dengan kata-kata
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:akan menenggelamkan kami sekeluarga ke dasar laut apabila tidak
mencabut laporan di Korem maupun di Denpom”.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku suami sah
Saksi-1 merasa malu dan sakit hati serta berharap agar Terdakwa
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan hingga saat ini Saksi
masih mencintai dan menyayangi Saksi-1 serta anak-anak Saksi.
9. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Saksi-5 tertanggal 6 September
2017 Saksi-5 menyetakan mencabut tuntutannya terhadap Terdakwa
dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
Atas keterangan Saksi-5 tersebut , Terdakwa menyangkal sebagian
yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-5 dengan katakata “ akan menenggelamkan kami sekeluarga ke dasar laut apabila
tidak mencabut laporannya ke Korem maupun ke Denpom”
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan
tanggapannya karena Saksi-5 tidak hadir di Persidangan.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991
melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa
mengikuti Kecabangan Infantri di Dodikjur IX/Udayana, setalah lulus
Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infantri 745/SYB, kemudian pada
tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Denmadam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan menjadi ajudan
Asops Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa
ditugaskan di Korem 163/Wira Satya hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakcuk 1.2 Ru 3 Ton SMB dengan
Pangkat Kopka NRP 3910776660471.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Margaretha Rene Bhoki
(Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 merupakan adik kelas Terdakwa di
SMPN 1 Bajawa dan merupakan tetangga Terdakwa di Desa Bajawa,
Flores, NTT serta antara Terdakwa dan Saksi-1 masih ada hubungan
keluarga nenek Terdakwa dan nenek Saksi-1 bersaudara.
3. Bahwa sejak tahun 1991 setelah Terdakwa masuk menjadi Prajurit
TNI-AD Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 dan
Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1995 Terdakwa menikah secara
sah dengan Sdri. Herminjte Leonufna (Saksi-3) sesuai Kutipan Akta
Perkawinan No. 477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asrama Praja Raksaka Kepaon Blok
G No.41 denpasr, Bali. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak perempuan. Anak pertama atas nama Sdri. Indriani Sono
umur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua atas nama Sdri Dwi
Hermaya Sari umur 16 (enam belas) tahun dan sampai saat ini
Terdakwa dan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang sah.
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5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 kembali berkomunikasi pada tahun
2012, dan pada 21 Mei 2017 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin
pertemanan melalui media social Facebook.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah mempunyai seorang
suami yang bernama Sdr. Darius Delo (Saksi-5).
7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 atau 2 (dua) hari sebelum Saksi-1
pergi ke Denpasar, saksi-1 telah menelpon Terdakwa menanyakan
harga HP, telah dijawab oleh Terdakwa bahwa HP yang dimaksud oleh
Saksi-1 seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah),
Saksi 1 akan transfer uang Rp2.500.000, (dua juata lima ratus rupiah)
kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk membelikan handphone
tersebut, namun Terdakwa menolak karena takut salah.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 16.30
WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama keluarga, Saksi1 menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon yang
Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa mengangkat telepon
Saksi-1 tersebut dan bertanya :”Siapa ini?” lalu dijawab oleh Saksi-1
“Saya Margareta Rene Bhoki” selanjutnya Saksi-1 meminta tolong
kepada Terdakwa agar meminta ijin kepada istri Terdakwa, karena
Saksi-1 akan minta tolong diantar ke Jl. Teuku Umar, Denpasar, Bali
untuk memperbaiki handphone milik Saksi-1 yang rusak, selanjutnya
Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 :”Menginap dimana?” dan dijawab
oleh Saksi-1 :”Saya menginap di Hotel Niki Ubung”, selanjutnya Saksi-1
mematikan telepon.
9. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna) saat itu tidak bisa ikut
menjemput Saksi-1 karena Saksi-2 harus lembur di kantornya.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengenakan baju kaos
warna abu-abu dan celana jeans warna abu-abu berangkat dari Asrama
Praja Raksaka Kepaon dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios
warna putih, dengan kaca bening tanpa menggunakan pelapis ribens.
Terdakwa kemudian pergi ke menuju ke Ubung, namun tidak ketemu
hotel Niki, selanjutnya Terdakwa SMS Saksi-1, “ Hotel NIKI atau NIKO?”
selanjutnya Saksi-1 menjawab lewat SMS : “di Hotel NIKI”. Pukul 18.00
WITA Terdakwa sampai di Hotel Niki Rusdi yang terletak di Jl. Pidada
XIV No.7 di belakang Terminal Ubung, Denpasar. Saksi-1 yang pada
saat itu mengenakan baju warna putih bergaris warna abu-abu dan
celana panjang jeans warna hitam menunggu kedatangan Terdakwa di
ruang resepsionis hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar hotel yang telah di
sewa oleh Saksi-1.
11. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-1 duduk di atas ranjang dengan posisi Terdakwa duduk di
sebelah kiri bagian tepi ranjang sedang Saksi-1 ada disebelah kanan
Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mulai berbincang-bincang
tentang keluarga dan HP yang rusak. Kemudian Saksi-1 meminta
Terdakwa untuk memeluk Saksi-1 karena sudah lama tidak bertemu.
Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan,
selanjutnya Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa sambil Saksi-1 bersandar
dibahu kanan Terdakwa, dengan posisi tangan saling berpegangan dan
muka/wajah Terdakwa dengan Saksi-1 saling bersentuhan. Selanjutnya
Saksi-1 meminta foto bersama dengan menggunakan handphone milik
Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berfoto bersama dengan
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pose berpelukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pintu kamar dalam
keadaan terbuka.
12. Bahwa kondisi kamar Hotel Niki Rusdi yang disewa oleh Saksi-1
yaitu ruangan berukuran 3 X4 meter dengan dinding terbuat dari tembok
beton yang di cat dengan warna cream, terdapat pintu dan jendela yang
terbuat dari kayu jati dengan gorden warna pink serta dilenkapi dengan
kamar mandi yang berada di dalam ruangan dan tempat tidur dari kayu
jati warna coklat serta kasur spring bed dengan sprei warna putih
dengan bed cover warna orange. Didalam kamar juga dilengkapi
dengan meja yang diatasnya terdapat televisi serta terdapat Air
Conditionr (AC) di pojok depan kamar mandi.
13. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari
kamar dan selanjutnya pergi meninggalkan Hotel Niki Rusdi dengan
mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih milik Terdakwa.
Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke tempat Servis Center Samsung
yang terletak di Jl. Teuku Umar, Denpasar. Selama dalam perjalanan
menuju ke Jl. Teuku Umar, Denpasar, Terdakwa dan Saksi-1 hanya
membicarakan perihal handphone Saksi-1 yang rusak. Kemudian sekira
pukul 21.35 Wita Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah saudara yang berada
di daerah Mengwi, Badung. Setelah sampai di rumah saudara Saksi-1
yang bernama Sdri. Reta, selanjutnya Terdakwa minum kopi dan
mengobrol sebentar dengan saudara Saksi-1, tidak berapa lama
Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi-1 menginap di rumah
saudaranya tersebut.
14. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk
mengirimkan foto-foto yang diambil di dalam kamar Hotel Niki Rusdi,
kemudian Terdakwa mengirim foto-foto tersebut dengan menggunakan
handphone merk Samsung milik Terdakwa kepada Saksi-1 melalui akun
Facebook Messenger Terdakwa atas nama Polycarpussoro@yahoo.
com sebanyak 3 (tiga) foto.
15. Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui pesan
singkat/SMS dengan menggunakan nomor 6281338961120. Salah
satunya dengan ucapan “Malam Ma sayang”. Terdakwa dan Saksi-1
saling panggil “sayang” adalah hal yang biasa Terdakwa sampaikan
kepada Saksi-1 saat masih sama-sama tinggal di kampung, namun
Terdakwa tidak ada hubungan asmara dengan Saksi-1 hanya sebatas
berteman biasa.
16. Bahwa nomor HP
yang
biasa
Terdakwa gunakan untuk
menghubungi Saksi-1 melalui SMS, sudah rusak dan oleh Terdakwa
sudah dibuang.
17. Bahwa pada bulan Juni 2017 yang tanggalnya Terdakwa lupa,
Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengganti identitas Saksi-1 yang
tercantum pada buku tamu Hotel Niki Rusdi, dengan alasan Saksi-1
diintimidasi oleh suami Saksi-1 (Sdr. Darius Delo (Saksi-5)) tentang
menginap di hotel Rusdi dan menuduh telah berselingkuh dengan
Terdakwa. Atas permintaan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa
pergi ke Hotel Niki Rusdi dan meminta petugas reseptionis untuk
mengganti nama Saksi-1 yang ada pada buku tamu hotel yang pada
awalnya tertulis “Margaretha Rene Bhoki”, Terdakwa ubah/ganti dengan
nama “Ketut Kariadi” selain itu No. KTP beserta alamat Saksi-1 yang
tercantum pada buku tamu hotel juga Terdakwa ganti dengan no KTP
dan alamat asal tulis saja, yang penting tidak sama dengan nomor KTP
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asli milik Saksi-1 dan alamatnya. Adapun tujuan dirubahnya nama
Saksi-1 tersebut agar Saksi-1 tidak bertengkar dengan Saksi-5 terkait
dengan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam hotel.
18. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa pernah menghubungi
Saksi-5 untuk menyelesaikan untuk bertemu dan menyelesaikan
masalah, namun Saksi-5 tidak mau.
19. Bahwa saat ini Saksi-5 telah mencabut tuntutannya atas Terdakwa,
yang dilakukan di Korem 163/WSA dan kemudian diperbaiki di Denpom
IX/3 Denpasar, namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi-5
mencabut tuntutannya, karena saat di Korem maupun di Denpom,
Terdakwa tidak dipertemukan.
20. Terdakwa telah mengabdi di lingkungan TNI AD selama 26 tahun
dan telah dianugerahi satya lencana kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun,
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya serta Lencana Seroja, serta 5 (lima)
tahun lagi Terdakwa memasuki usia pension.
21. Bahwa atas permasalahan tersebut Terdakwa merasa menyesal
dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa memohon
maaf kepada Danrem 163/Wira Satya dan Komando atas dan berharap
Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan
mengabdikan diri sebagai Anggota TNI AD.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan :
1. Barang-barang:
a. 1 (satu) buah buku tamu Hotel Niki Rusdi dengan cover warna
kuning corak batik;
b. 1 (satu) buah handphone merek Gvon warna merah dengan
memory card.
2.

Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar gambar foto buku tamu hotel Niki tempat
kejadian perkara.
b.

1 (satu) lembar gambar foto handphone merk Gvon.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
13/WNI.KK./1995 tanggal 29 Juni 1995 atas nama Darius Delo dan
Margaretha Rene Bhoki.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI No. Reg :T
231/X/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama Darius Delo
dengan Isteri yang ditunjuk Margaretha Rene B.
e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 510802310060012
tanggal 6 November 2009 atas nama Darius Delo.
f. 1 (satu) lembar gambar foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Sdri. Margaretha Rene Bhoki.
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g. 1
(satu)
lembar foto
copy Kartu
Keluarga
No.
5171011205070669 tanggal 6 Mei 2008 atas nama Polycarpus
Soro.
h. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996 atas nama Polycarpus Soro
dan Hermintje Leonufna.
i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg
:T-30/IV/1998 tanggal 20 April 1998 atas nama Polycarpus Soro
dengan Istri yang ditunjuk Hermintje Leonufna.
j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut dari Sdr.
Hermintje Leonufna tanggal 12 Oktober 2017.
k. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdr. Darius Delo
tanggal 21 Agustus 2017.
l. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan atas nama Sdr.
Darius Delo tanggal 6 September 2017.
m. 1 (satu) lembar foto gambar Hotel Niki Rusdi.
n.

1 (satu) lembar foto gambar kamar Hotel Niki Rusdi.

o. 1 (satu) lembar foto gambar Nomor Handphone (HP) yang
digunakan Koptu Polycarpus Soro untuk menghubungi Sdri.
Margareta Rene Bhoki.
p. 2 (dua) lembar gambar foto copy salinan Keputusan Kepala Staf
Angkatan Darat Nomor : Kep/508-09/XI/2017 tanggal 19 Nopember
2017 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun atas nama
Koptu Darius Delo.
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan
para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan
oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1991
Terdakwa mengikuti Kecabangan Infantri di Dodikjur IX/Udayana,
setalah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infantri 745/SYB,
kemudian pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Denmadam
IX/Udayana, selanjutnya pada tahun
2003 Terdakwa ditugaskan
menjadi ajudan Asops Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2014
Terdakwa ditugaskan di Korem 163/Wira Satya hingga terjadinya
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perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakcuk 1.2 Ru 3 Ton SMB
dengan Pangkat Kopka NRP 3910776660471.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Margaretha Rene Bhoki
(Saksi-1) tahun 1987 karena Saksi-1 merupakan adik kelas Terdakwa di
SMPN 1 Bajawa dan merupakan tetangga Terdakwa di Desa Bajawa,
Flores, NTT serta antara Terdakwa dan Saksi-1 masih ada hubungan
keluarga, karena nenek Terdakwa dan nenek Saksi-1 bersaudara.
3. Bahwa benar sejak tahun 1991 setelah Terdakwa masuk menjadi
Prajurit TNI-AD Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 dan
Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 1995 Terdakwa menikah
secara sah dengan Sdri. Herminjte Leonufna (Saksi-3) sesuai Kutipan
Akta Perkawinan No. 477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996. Setelah
menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asrama Praja Raksaka
Kepaon Blok G No.41 Denpasar, Bali. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak pertama atas nama
Sdri. Indriani Sono umur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua atas
nama Sdri Dwi Hermaya Sari umur 16 (enam belas) tahun dan sampai
saat ini Terdakwa dan Saksi-3 masih sebagai pasangan suami istri yang
sah.
.

5. Bahwa benar tanggal 19 Juni 1995 Saksi-1 menikah secara sah
dengan Sdr. Darius Delo (Saksi-5) sesuai Kutipan Akta Perkwinan No.
13/WNI.KK./1995 tanggal 29 Juni 1995. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama atas nama Januari Wilson
Pratama Delo Sai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak kedua atas
nama Yuliana Kartika Pratiwi N. Delo umur 20 (dua puluh) tahun dan
anak ketiga atas nama Yohanes Paulus Prasetya Bengu Delo dan
sampai sekarang Saksi-1 dan Saksi-5 masih sebagai pasangan suami
istri yang sah.
6. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Saksi dengan Saksi-5
tidak harmonis, Saksi-5 sering melakukan kekerasan fisik, tidak
menafkahi keluarga, saat Saksi-5 masih berdinas di Rindam IX/Udayana
pernah berselingkuh dengan banyak wanita dan akhirnya Desersi yang
perkaranya pernah disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar,
selanjutnya Saksi-5 mengajukan pensiun dini.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-1 bersama keluarga dan
saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Matias Kego pergi berlibur ke Air Panas
Banjar di Singaraja, Bali. Kemudian saat Saksi-1 berada di Air Panas
Banjar Singaraja, Terdakwa menelepon Saksi-1. Kemudian Terdakwa
dan Saksi-1 berbincang-bincang lewat telepon. Dalam pembicaraan
tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telah
menikah dengan Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) yang telah pensiun dari TNIAD dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Terdakwa juga
menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah menikah
dengan Saksi-2 ( Sdri. Hermintje Leonufna) serta mempunyai 2 (dua)
orang anak.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa menghubungi
Saksi dan meminta pertemanan dengan Saksi melalui Facebook,
kemudian Saksi menerima pertemanan dengan Terdakwa. Selama
pertemanan dengan Terdakwa melalui Facebook, baik Saksi maupun
Terdakwa sama-sama saling memanggil dengan panggilan/sebutan
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sayang, dalam komunikasi tersebut biasanya Saksi dan Terdakwa saling
menanyakan sudah makan apa belum, sudah tidur apa belum, namun
baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah mengutarakan suka dan
cinta, hanya sebatas pertemanan biasa. Saksi menggunakan akun
Facebook dengan nama Etha R. Bhoki.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul
15.15 WITA Saksi-1 pergi ke Denpasar untuk menengok saudara Saksi1 yang sedang sakit dan untuk memperbaiki handphone Saksi-1 yang
rusak serta menengok anak Saksi-1 yang kuliah dan kos di Nusa Dua.
Saksi-1 berangkat dari Singaraja menuju ke Denpasar dengan
menumpang angkutan umum. Sekira pukul 17 00 Wita Saksi-1 sampai
di Terminal Ubung, Denpasar, Bali. Saksi-1 menelpon Saudara maupun
anak Saksi-1 untuk menjemput di Terminal Ubung, namun HP keduanya
tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 dengan menumpang ojek menuju ke
Hotel Niki Rusdi yang beralamat di Jl. Pidada XIV No 7 Ubung,
Denpasar, Bali, terletak di belakang Terminal Ubung, Denpasar.
10. Bahwa benar pukul 17.15 Wita Saksi-1 sampai di Hotel Niki Rusdi
Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, denpasar. Selanjutnya Saksi-1 melakukan
cek in di bagian reseptionis hotel yang pada saat itu yang bertugas
adalah Sdri. Ni wayan Suani (Saksi-4). Kemudian Saksi-4 menulis
identitas Saksi-1 pada buku tamu hotel sesuai dengan identitas Saksi-1
yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi-1 yaitu
dengan nama Sdri. Margareta Rene Bhoki, umur 46 (empat puluh enam)
tahun dengan alamat Banjar Dinas Margi Kel. Bulian, Kec.
Kubutambahan Singaraja. Selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kunci
kamar hotel dan mengantar Saksi-1 ke kamar nomor kamar 12 B yang
terletak di depan kolam ikan.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di dalam kamar hotel, Saksi-1
kemudian mandi dan mengenakan pakaian baju kaos warna putih
bergaris abu-abu dan celana jeans warna abu-abu. Selanjutnya Saksi-1
menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk
datang ke Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. Ubung, Denpasar, Bali
dengan tujuan meminta tolong Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Jl.
Teuku Umar, Denpasar untuk memperbaiki handphone Saksi-1 yang
rusak.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1,
selanjutnya Terdakwa dengan memakai baju kaos warna abu-abu
bertuliskan warna hitam dan celana jeans warna abu-abu berangkat
dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih milik Terdakwa
menuju hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali.
Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di hotel Niki Rusdi.
Saksi-1 yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa di ruang
resepsionis segera menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan
Saksi-1 menuju ke kamar No.12 B yang disewa oleh Saksi-1.
13. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar hotel, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas ranjang dengan posisi Terdakwa
duduk di sebelah kiri bagian tepi ranjang sedang Saksi-1 ada disebelah
kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mulai berbincangbincang tentang keluarga dan HP yang rusak. Kemudian Saksi-1
meminta Terdakwa untuk memeluk Saksi-1. Terdakwa melingkarkan
lengan kanan ke leher dan bahu Saksi-1, Saksi-1 bersandar dibahu
kanan Terdakwa, dengan posisi tangan saling berpegangan dan
muka/wajah Terdakwa dengan Saksi-1 saling bersentuhan. Selanjutnya
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Saksi-1 minta Terdakwa untuk foto bersama, foto kesatu dan kedua :
wajah/pipi kiri Saksi-1 menempel pada hidung dan bibir Terdakwa, foto
ketiga: hidung Terdakwa menempel pada hidung bagian atas Saksi-1
dengan posisi sebelah mata saling menempel dan sebelah mata saling
bertatapan mesra sedangkan bibir Terdakwa berdekatan dengan bibir
Saksi-1 Margaretha Rene Bhoki.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
perbuatan sebagaimana di atas kondisi pintu kamar dalam keadaan
terbuka.
15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 keluar
dari kamar hotel, selanjutnya Saksi-1 pergi ke resepsionis untuk
membayar sewa kamar hotel sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam
puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi meninggalkan Hotel
Niki Rusdi dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih milik
Terdakwa menuju ke Daerah Ubung, Denpasar untuk makan dan
membeli baju Saksi-1 dan selanjutnya menuju ke Jl. Teuku Umar,
Denpasar untuk memperbaiki handphone milik Saksi-1.
16. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai memperbaiki hanphone,
Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah saudara Saksi-1 yang bernama
Sdri. Reta di Daerah Mengwi, Badung, Bali. Setelah sampai di rumah
saudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengobrol dan minum kopi,
tidak berapa lama kemudian Terdakwa berpamitan dan kembali pulang
ke rumah, sedangkan Saksi-1 menginap di rumah saudaranya tersebut.
17. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 meminta kepada
Terdakwa untuk mengirimkan foto-foto yang diambil pada saat
Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar Hotel Niki Rusdi.
Kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi-1
dengan menggunakan hanphone merk Samsung milik Terdakwa melalui
akun Facebook messenger atas nama Polycarpussoro@yahoo.com
sebanyak 3(tiga) foto ke akun Facebook milik Saksi-1.
18. Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui pesan
singkat/SMS dengan menggunakan nomor 6281338961120. Salah
satunya dengan ucapan “Malam Ma sayang”. Terdakwa dan Saksi-1
saling panggil “sayang” Dalam komunikasi tersebut biasanya Saksi dan
Terdakwa saling menanyakan sudah makan apa belum, sudah tidur apa
belum. nomor HP yang biasa Terdakwa gunakan untuk menghubungi
Saksi-1 melalui SMS, sudah rusak dan oleh Terdakwa sudah dibuang.
19. Bahwa benar Saksi-5 merasa curiga dengan perubahan sikap yang
terjadi pada Saksi-1. Dimana setiap kali Saksi-1 berada di dalam rumah
dan hendak menerima telepon maupun pesan singkat/SMS di
hanphonenya, Saksi-1 selalu menghindar keluar rumah dn Saksi-1 mulai
menggunakan kode kunci pengaman pada hanphonenya. Merasa tidak
tahan dengan sikap Saksi-1 tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Juni
2017 Saksi-5 mengecek handphone milik Saksi-1. Pada saat itu Saksi-5
melihat ada pesen singkat/SMS dan messenger dari nomor
+6281338961120 yang merupakan nomor milik Terdakwa. Adapun
pesan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menggunakan kata-kata
sayang-sayangan, kemudian saling curhat hingga berlanjut untuk saling
bertemu. Selain itu Saksi-5 juga menemukan foto-foto mesra antara
Terdakwa dan Saksi-1 yang berada di dalam kamar hotel. Saksi-5
memindahkan foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1 dari hanphone
mililk Saksi-1 ke hanphone merk Gvon warna merah milik Saksi-5
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melalui bluetooth dan messenger. Hal tersebut Saksi-5 lakukan karena
Saksi-5 khawatir jika Saksi-1 akan menghapus foto-foto tersebut
sebagai bukti atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar
Hotel Niki Rusdi.
20. Bahwa benar setelah Saksi-5 menemukan foto-foto Terdakwa
dengan Saksi-1 saat di dalam kamar hotel Niki Rusdi, Saksi-1 merasa
khawatir kalau sewaktu-waktu Saksi-5 akan pergi ke Hotel Niki Rusdi
untuk melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi
Terdakwa lewat telepon dan meminta Terdakwa untuk merubah
identitas Saksi-1 yang tercantum pada buku tamu Hotel Niki Rusdi.
21. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 tersebut selanjutnya
Terdakwa pergi ke Hotel Niki Rusdi dan meminta petugas resepsionis
untuk mengganti nama Saksi-1 yang ada pada buku tamu hotel yang
pada awalnya tertulis “Margaretha Rene Bhoki”, Terdakwa ubah/ganti
dengan nama “Ketut Kariadi” selain itu No. KTP beserta alamat Saksi-1
yang tercantum pada buku tamu hotel juga Terdakwa ganti dengan no
KTP dan alamat asal tulis saja, yang penting tidak sama dengan nomor
KTP asli milik Saksi-1 dan alamatnya. Adapun tujuan dirubahnya nama
Saksi-1 tersebut agar Saksi-1 tidak bertengkar dengan Saksi-5 terkait
dengan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di hotel Niki Rusdi.
22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam
kamar Hotel Niki Rusdi, maka Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) sebagai suami
sah dari Saksi-1 merasa sangat keberatan dan malu sehingga Saksi-5
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan
Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2017/Idik tanggal 21 Agustus 2017.
23. Bahwa benar meskipun saat Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna, istri
Terdakwa) diperlihatkan foto-foto selfie antara Terdakwa dengan Saksi1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki) di dalam kamar hotel Niki Rusdi yang
berjumlah lebih dari 2 (dua) buah, perasaan Saksi-2 biasa-biasa saja,
namun tetap ada perasaan sangat keberatan karena dengan posisi
yang “dempel-dempel”/menempel/terlalu dekat, tidak pantas/patut
dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus sebagai suaminya kepada
Saksi-1.
24. Bahwa benar atas permasalahan yang timbul antara Terdakwa
dengan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki), Saksi-1 pernah 2 (dua)
kali menghubungi Saksi-2 untuk meminta maaf dan meminta untuk
bertemu, Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Saksi-1 namun untuk
permintaan bertemu, Saksi tidak pernah memberikan kesempatan
karena Saksi-2 sibuk.
25. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdi di lingkungan TNI AD
selama 26 tahun dan telah dianugerahi satya lencana kesetiaan 8
Tahun, 16 Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya serta Lencana
Seroja.
26. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) selaku suami sah dari
Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki) telah mencabut tuntutannya atas
perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki) sesuai
surat pernyataan Saksi-5 yang ditujukan kepada Dandenpom IX/3
Denpasar tertanggal 6 September 2017 yang menyatakan bahwa
bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
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27. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan
berjanji untuk tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa memohon maaf
kepada Danrem 163/Wira Satya dan Komando atas dan berharap
Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan
mengabdikan diri sebagai Anggota TNI AD.
Menimbang

: Bahwa, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur
Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Namun demikian Majelis
Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut
oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur
Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pembelaan
sebagai berikut:
a. Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki)
dilakukan secara Spontan.
b. Pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki)
melakukan perbuatannya pintu kamar dalam kondisi terbuka untuk
menghindari fitnah
c. Tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1
(Sdri. Margaretha Rene Bhoki) di kamar hotel Niki Rusdi.
d. Perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 282 KUHP.
- Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa perbuatan yang dilakukan
Terdakwa dengan Saksi-1
merupakan spontanitas, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya
sebagai berikut:
Bahwa walaupun Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki)
menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa
merupakan spontanitas, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan sifat
melanggar kesusilaan atas perbuatan tersebut.
Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berada didalam kamar hotel
berdua kemudian mengobrol di atas ranjang hotel dengan posisi saling
berdekatan, bagi Terdakwa dan Saksi-1 sebagai orang-orang yang
memiliki latar belakan pendidikan yang cukup dan mengerti normanorma yang berlaku di dalam masyarakat semestinya dapat disadari
bahwa perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan. Kemudian
Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan dengan perbuatan saling
berpelukan, wajah/ pipi kiri Saksi-1 menempel pada hidung dan bibir
Terdakwa, serta hidung Terdakwa menempel pada hidung bagian atas
Saksi-1 dengan posisi sebelah mata saling menempel dan sebelah
mata saling bertatapan mesra serta bibir Terdakwa berdekatan dengan
bibir Saksi-1 (Sdri.Margaretha Rene Bhoki), yang kemudian diabadikan
dalam bentuk foto-foto.
Meskipun Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengakui tentang adanya
perasaan cinta dalam hubungan mereka, namun dengan perbuatan
berada dalam kamar hotel berdua dan melakukan perbuatan saling
berpelukan wajah/ pipi kiri Saksi-1 menempel pada hidung dan bibir
Terdakwa, serta hidung Terdakwa menempel pada hidung bagian atas
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Saksi-1 dengan posisi sebelah mata saling menempel dan sebelah
mata saling bertatapan mesra serta bibir Terdakwa berdekatan dengan
bibir Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki), perbuatan tersebut
dilakukan dengan posisi pintu kamar terbuka yang memungkinkan
petugas hotel atau tamu hotel yang lain atau siapapun yang melewati
dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, akan merasa terganggu
rasa kesusilaannya karena rasa jijik, malu atau terangsang berahinya.
Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di kamar Hotel Niki Rusdi
Nomor 12B pada tanggal 10 Juni 2017, terdapat latar belakang
komunikasi yang intensif sejak tanggal 21 Mei 2017 dengan adanya
saling panggil “sayang” serta komunikasi yang lazimnya dilakukan oleh
orang yang memiliki hubungan/relasi khusus, misalnya dengan saling
menanyakan apakah sudah makan apa belum, apakah sudah tidur apa
belum. Jika tidak ada rasa suka tidak mungkin Terdakwa
mempertaruhkan kehormatan, nama baik dan resiko jika ketahuan
sekamar dengan wanita yang merupakan istri orang lain. Demikian pula
bagi Saksi-1 yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, jika
benar tidak ada rasa suka, Saksi-1 tidak akan mempertaruhkan
kehormatan dan nama baiknya dengan mempersilahkan laki-laki lain
masuk ke kamar hotel yang disewanya, karena kamar hotel memiliki
sifat privat. Jika kepentingannya agar Terdakwa mengantar ke Jl. Teuku
Umar untuk memperbaiki HP dan beli HP, maka Terdakwa dan Saksi
bisa bertemu di Lobby hotel, tidak perlu masuk ke kamar hotel.
Bahwa meskipun Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna) selaku istri
sah Terdakwa menyatakan merasa biasa-biasa saja dan tidak cemburu
saat melihat foto selfie antara Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar hotel,
namun di persidangan Saksi-2 menyatakan keberatan Terdakwa
sebagai suaminya melakukan perbuatan sebagaimana dilakukannya
bersama Saksi-1.
- Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan
dalam keadaan pintu kamar hotel dalam kondisi terbuka dengan maksud
untuk menghindari fitnah, Majelis Hakim mengemukakan pendapat
sebagai berikut:
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1
dilakukan dalam keadaan pintu kamar hotel dalam kondisi terbuka
dengan maksud untuk menghindari fitnah, adalah penjelasan yang tidak
relevan, pada dasarnya Terdakwa dan Saksi-1 menyadari bahwa
berada dalam satu kamar seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang bukan pasangan suami istri, adalah melanggar norma. Guna
menghindari fitnah Terdakwa dan Saksi-1 pasti mengetahui caranya,
yaitu jangan pernah mengadakan pertemuan di kamar hotel. Apabila
Terdakwa hanya bermaksud akan mengantar Saksi-1 ke tempat service
HP di jalan Teuku Umar Denpasar, Terdakwa cukup menunggu di Lobby
hotel dan menelpon ke Saksi-1 posisi sudah di hotel dan siap mengantar
Saksi-1 ke Jalan Teuku Umar Denpasar.
- Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada
yang melihat, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
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Bahwa Sifat “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau
openlijk) adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi
tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau
disaksikan oleh umum.
Delik tersebut tidak mensyaratkan harus ada orang lain yang
melihatnya tapi cukup perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang
memungkinkan orang lain untuk melihat perbuatan Terdakwa yang
menimbulkan rasa jijik, rasa malu atau terangsang berahinya.
- Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar pasal 282 KUHP
tentang menyebarkan gambar yang melanggar kesusilaan, Majelis
Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa sesuai fakta di persidangan baik keterangan Saksi-1
Margaretha Rene Bhoki maupun keterangan Terdakwa, keduanya tidak
menyangkal bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 bertempat di Hotel Niki
Rusdi, Kamar no 12 B melakukan perbuatan sebagaimana dalam fotofoto yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan cara
Terdakwa duduk ditepi ranjang hotel pada sebelah kiri dan Saksi-1
Margaretha Rene Bhoki ada di atas ranjang di sebelah kanan Terdakwa,
Terdakwa melingkarkan lengan kanan ke leher dan pundak Saksi-1 dan
Saksi-1 bersandar pada bahu Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya
Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan foto bersama dengan
menggunakan handphone merk Samsung milik Terdakwa, dengan
posisi tangan Terdakwa dan Saksi-1 saling berpegangan, wajah/pipi kiri
Saksi-1 menempel pada hidung dan bibir Terdakwa, serta hidung
Terdakwa menempel pada hidung bagian atas Saksi-1 dengan posisi
sebelah mata saling menempel dan sebelah mata saling bertatapan
mesra dan sedangkan bibir Terdakwa berdekatan dengan bibir Saksi-1
Margaretha Rene Bhoki. Semua perbuatan tersebut nyata-nyata ada
dan terjadi, atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut terdapat
barang bukti, salah satunya barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto
selfie Terdakwa dan Saksi-1.
Jadi yang menjadi pokok perkara ini adalah bukan masalah
pengiriman foto-foto dari akun facebook messenger milik Terdakwa ke
akun Facebook messenger milik Saksi-1 yang kemudian dipindahkan ke
HP milik Saksi-5, Namun masalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 10 Juni 2018 di Hotel Niki
Rusdi nomoor 12B yang diabadikan dalam bentuk foto.
Bahwa oleh karena Pembelaan/Pledooi Penasehat
Terdakwa tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak.
Menimbang

Menimbang

Hukum

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur
Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya Oditur Militer
menguatkan apa yang menjadi tuntutannya, oleh karenanya Majelis
Hakim tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer tersebut.
:

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa
mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat
Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya bahwa
perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP dengan tambahan pendapat
sebagai berikut:
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a.

Di persidangan tidak ada keterangan dari saksi-1 maupun
Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa mereka
berpelukan dan bahkan berciuman di hotel Niki Rusdi

b.

Budaya di Bali orang ataupun turis menggunakan pakaian bikini,
berpelukan dipinggir jalan maupun pantai bukan merupakan hal
yang aneh dan sudah menjadi budaya di Bali.

c.

Saksi-5 selaku suami saksi-1 telah mencabut tuntutannya sesuai
surat tertanggal 6 September 2017.

- Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa di persidangan tidak ada keterangan dari Saksi-1 maupun
Terdakwa yang menerangkan mereka berpelukan dan bahkan
berciuman di hotel Niki Rusdi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat
sebagai berikut :
Bahwa di persidangan memang tidak secara verbal Saksi-1
maupun Terdakwa menyatakan bahwa mereka melakukan perbuatan
berpelukan dan berciuman, namun dari barang bukti dalam perkara ini,
berupa foto-foto yang berbicara, bahwa perbuatan tersebut ada dan
terjadi. Di persidangan dinyatakan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-1
bahwa benar orang yang dalam foto adalah mereka, Terdakwa maupun
Saksi-1 tidak ada menerangkan ataupun menjelaskan bahwa foto
tersebut hasil rekayasa/diedit oleh orang lain dengan maksud-maksud
tertentu. Foto-foto tersebut original dan dengan mata telanjang orang
yang melihat foto tersebut adalah dapat melihat bahwa benar orang
yang ada dalam foto-foto tersebut sedang melakukan perbuatan
berpelukan dan berciuman.
Arti kata “cium” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: saling
melekatkan bibir atau hidung, adalah alternative mencium bisa
menggunakan bibir ataupun hidung. Pada perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi-1, adalah mencium dengan menggunakan
hidung dimana pada salah satu perbuatan yang diabadikan dalam foto
terdapat posisi hidung Terdakwa menempel di hidung Saksi-1, sebelah
mata saling melekat dan mata yang lain saling bertatapan mesra,
sedang posisi bibir Terdakwa dan saksi-1 berdekatan, serta posisi
badan Saksi-1 bersandar pada bahu Terdakwa dan tangan Terdakwa
melingkar dibahu dan leher Saksi-1, adalah suatu perbuatan yang
diartikan sebagai berpelukan. Posisi tersebut adalah posisi intim yang
hanya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan personal sangat
dekat/khusus.
Hal-hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan asusila
Terdakwa dengan Saksi-1, ada dan tidak dapat dipungkiri.

antara

- Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa budaya di Bali orang ataupun turis menggunakan pakaian bikini,
berpelukan dipinggir jalan maupun pantai bukan merupakan hal yang
aneh dan sudah menjadi budaya di Bali, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa bentuk toleransi yang diberikan kepada para turis asing
yang berkunjung ke Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Bali,
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adalah bukan menjadi alasan atau dasar kita melegalkan orang
Indonesia dapat berbuat asusila di tempat terbuka/umum. Kedatangan
turis/orang asing ke Indonesia dengan membawa budayanya ke
Indonesia/Bali bukan berarti bisa mengkontaminasi/melunturkan
budaya kita sendiri yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Jika di
Bali ada Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan
berpelukan dan berciuman ditempat umum, penegak hukum atau orang
yang melihat perbuatan tersebut merasa terganggu rasa kesusilaannya
karena menimbulkan rasa jijik, malu atau terangsang berahinya dapat
memproses atau melaporkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan
melanggar susila. Dalam kenyataannya sudah berapa banyak orang
ataupun anggota TNI yang dijatuhi pidana akibat perbuatan-perbuatan
yang melanggar susila yang dilakukan di tempat terbuka/umum yang
locus delictie nya di Bali
- Terhadap pendapat penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
bahwa Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) selaku suami sah dari Saksi-1 telah
mencabut tuntutannya sesuai surat tertanggal 6 September 2017,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer
Pasal 281 Ke-1 KUHP, adalah bukan merupakan Delik aduan, sehingga
dengan adanya pencabutan tuntutan dari Saksi-5, bukan berarti
menggugurkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun
demikian pencabutan tuntutan oleh saksi-5 akan dipertimbangkan dalam
putusan ini.
Bahwa oleh karena Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tidak
memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer 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
1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1991
Terdakwa mengikuti Kecabangan Infantri di Dodikjur IX/Udayana,
setalah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infantri 745/SYB,
kemudian pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Denmadam
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IX/Udayana, selanjutnya pada tahun
2003 Terdakwa ditugaskan
menjadi ajudan Asops Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2014
Terdakwa ditugaskan di Korem 163/Wira Satya hingga terjadinya
perkara iniTerdakwa menjabat sebagai Ta Bakcuk 1.2 Ru 3 Ton SMB
dengan Pangkat Kopka NRP 3910776660471.
b. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera Nomor: Kep/36/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Polycarpus Soro, Kopka NRP.3910776660471, dan
Terdakwalah orangnya.
c. 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 yang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
d. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di
persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu
jiwanya karena penyakit.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
- 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 di tempat
umum, atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya di
pinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang dapat dilihat
dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan
tempat umum, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, di depan rumah
kebun, kamar yang dalam kondisi terbuka pintunya 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 kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang
kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin yang dapat menimbulkan
perasaan malu, jijik dan menimbulkan berahi dari yang melihatnya
misalnya meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita,
mencium, memperlihatkan kemaluan wanita ataupun pria.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar tahun 1987 Terdakwa kenal dengan Sdri. Margaretha
Rene Bhoki (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah adik kelas Terdakwa di
SMP N 1 Bajawa, Kab. Ngada, Flores, NTT. Pada tahun 1991 Terdakwa
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masuk menjadi Prajurit TNI-AD, dan sejak saat itu Terdakwa tidak
pernah bertemu lagi dengan Saksi-1.
b. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-1 bersama keluarga dan
saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Matias Kego pergi berlibur ke Air Panas
Banjar di Singaraja, Bali, pada saat itu Terdakwa menelpon Sdr. Matias
Kego, selanjutnya Terdakwa berbicara juga dengan Saksi-1. Dalam
pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa
Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) yang
merupakan pensiunan Anggota TNI-AD dan sudah mempunyai 3 (tiga)
orang anak. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Hermintje Leonufna)
dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
c. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa meminta
pertemanan kepada Saksi-1 melalui Facebook dan Saksi-1 menerima
permintaan pertemanan Terdakwa melalui Facebook hingga kemudian
antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi.
d. Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui pesan
singkat/SMS dengan menggunakan nomor 6281338961120. Salah
satunya dengan ucapan “Malam Ma sayang”. Terdakwa dan Saksi-1
saling panggil “sayang”. Dalam komunikasi tersebut biasanya Saksi dan
Terdakwa saling menanyakan sudah makan apa belum, sudah tidur apa
belum
e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul
15.15 Wita Saksi-1 pergi ke Denpasar untuk menengok saudara Saksi-1
yang sedang sakit dan untuk memperbaiki handphone yang rusak serta
menengok anak Saksi-1 yang kuliah dan kos di Nusa Dua. Saksi-1
berangkat dari Singaraja menuju ke Denpasar dengan menumpang
angkutan umum. Sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 sampai di Terminal
Ubung, Denpasar, Bali. Selanjutnya Saksi-1 menelpon saudara Saksi-1
dan anak Saksi-1 untuk menjemput di Terminal Ubung, tetapi HP
keduanya tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 menumpang ojek menuju ke
Hotel Niki Rusdi yang beralamat di Jl. Pidada XIV No 7 Ubung,
Denpasar, Bali yang terletak di belakang Terminal Ubung, Denpasar.
f. Bahwa benar pukul 17.15 WITA Saksi-1 sampai di Hotel Niki Rusdi
Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar. Selanjutnya Saksi-1 melakukan
cek in di bagian reseptionis hotel yang bertugas saat itu adalah Sdri. Ni
wayan Suani (Saksi-4). Kemudian Saksi-4 menulis identitas Saksi-1
pada buku tamu hotel sesuai dengan identitas Saksi-1 yang tercantum
pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi-1 yaitu dengan nama
Sdri. Margaretha Rene Bhoki, umur 46 (empat puluh enam) tahun
dengan alamat Banjar Dinas Margi Kel. Bulian, Kec. Kubutambahan
Singaraja. Selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kunci kamar hotel kepada
Saksi-1 dengan nomor kamar 12 B dan mengantarnya ke kamar
tersebut yang terletak di depan kolam ikan.
g. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di dalam kamar hotel, Saksi-1
kemudian mandi, karena pada hari itu Saksi-1 sedang datang bulan.
Setelah selesai mandi, Saksi-2 mengenakan baju kaos warna putih
bergaris abu-abu dan celana jeans warna abu-abu. Selanjutnya Saksi-1
menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa datang
ke Hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. Ubung, Denpasar, Bali, dengan
tujuan meminta tolong Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Jl. Teuku Umar,
Denpasar untuk memperbaiki handphone Saksi-1 yang rusak.
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h. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1,
selanjutnya Terdakwa dengan memakai baju kaos warna abu-abu
bertuliskan warna hitam dan celana jeans warna abu-abu berangkat
dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih milik Terdakwa
menuju hotel Niki Rusdi Jl. Pidada XIV No. 7 Ubung, Denpasar, Bali.
Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di hotel Niki Rusdi.
Saksi-1 sudah menunggu kedatangan Terdakwa di ruang resepsionis
segera menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1
menuju ke kamar No.12 B yang disewa oleh Saksi-1.
i. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar hotel, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas ranjang dengan posisi Terdakwa
duduk di sebelah kiri bagian tepi ranjang sedang Saksi-1 ada disebelah
kanan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang tentang
keluarga dan HP yang rusak. Kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa
untuk memeluk Saksi-1 karena sudah lama tidak bertemu. Terdakwa
melingkarkan lengan kanan ke leher dan bahu Saksi-1, Saksi-1
bersandar dibahu kanan Terdakwa, dengan posisi tangan saling
berpegangan dan muka/wajah Terdakwa dengan Saksi-1 saling
bersentuhan. Selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk foto
bersama, foto pertama dan kedua : wajah/pipi kiri Saksi-1 menempel
pada hidung dan bibir Terdakwa, foto ketiga:
hidung Terdakwa
menempel pada hidung bagian atas Saksi-1 dengan posisi sebelah
mata saling menempel dan sebelah mata saling bertatapan mesra dan
sedangkan bibir Terdakwa berdekatan dengan bibir Saksi-1 Margaretha
Rene Bhoki.
j. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan
perbuatan tersebut di atas kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka.
k. Bahwa benar perbuatan berada berdua dalam kamar hotel seorang
laki-laki dan seorang perempuan yang bukan merupakan pasangan
yang sah melakukan perbuatan berpelukan dan dengan posisi intim
yaitu hidung, pipi, mata saling menempel dan mulut saling berdekatan
adalah merusak kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan tersebut
apabila dilihat oleh orang lain maka akan menimbulkan rasa malu, jijik
ataupun terangsang berahinya. Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1
tersebut memungkinkan untuk dapat dilihat oleh petugas hotel, tamu lain
ataupun orang lain yang melintas di kamar No.12 B karena pada saat
melakukan perbuatannya pintu kamar hotel dalam kondisi terbuka.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah
terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer
telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

:

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

:

Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri
Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
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 :
a. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari terjalinnya komunikasi
kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 melalui media social
Facebook sejak berpisah pada tahun 1991 karena Terdakwa masuk
menjadi anggota TNI AD. Sejak terhubung melalui media sosial
antara Terdakwa dan Saksi-1 intensif berkomunikasi dengan saling
memanggil “sayang” kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di
hotel Niki Rusdi Kamar nomor 12B pada tanggal 10 Juni 2017.
Perbuatan Terdakwa berada berdua dalam kamar hotel dengan
seorang wanita yang bukan istrinya dan masih berstatus sebagai istri
dari laki-laki lain, melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman,
merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
b. Bahwa Perbuatan Terdakwa menunjukan sikap Terdakwa yang
masa bodoh dan mengabaikan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat serta melanggar norma kesusilaan. Hal ini menunjukan
rendahnya kesadaran hukum, norma dan etika Terdakwa.
c. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat :
-

Rumah tangga Saksi-5 dan Saksi-1 yang sebelumnya memang
sudah bermasalah menjadi semakin retak/hancur. Meskipun
Terdakwa mengetahui bahwa rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5
bermasalah, namun tidak ada tempat bagi Terdakwa ataupun
alasan yang membenarkan atas perbuatan Terdakwa berada
dalam satu kamar dengan Saksi-1 yang merupakan istri sah dari
Saksi-5 dan melakukan perbuatan yang melanggar susila.

-

Perbuatan Terdakwa mencoreng nama TNI AD khususnya
kesatuan Terdakwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa.

d. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa:
Saksi-1 ( Sdri. Margaretha Rene Bhoki) merupakan istri sah dari
Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) yang bermasalah dengan perkawinannya, hal
tersebut dipicu oleh sikap dan perbuatan Saksi-5 yang sering melakukan
KDRT terhadap Saksi-1, selingkuh dan menghamili beberapa orang
wanita lain sepanjang masa perkawinannya. Dengan bertemu kembali
dengan Terdakwa, Saksi-1 menemukan sosok lain yang berbeda
dengan suaminya yang dapat menjadi tempat bersandar bagi Saksi-1,
hal tersebut terlihat dari ekspresi Saksi-1 yang begitu bahagia
(“sumringah”) saat dalam pelukan Terdakwa sehingga merasa penting
untuk mengabadikan kebersamaan dengan Terdakwa dalam bentuk
foto.
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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 hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Boki) banyak berperan dan
berinisiatif hingga terjadinya perkara ini yaitu dengan menyewa
kamar hotel, menelpon Terdakwa, membawa Terdakwa ke dalam
kamar serta meminta dipeluk oleh Terdakwa dan mengabadikannya
dalam foto.
b. Hal-hal yang memberatkan :
Terdakwa melakukan manipulasi data dibuku Register Hotel
Niki Rusdi pada catatan Tamu hotel tertanggal 10 Juni 2017 yang
mana terdapat nama Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Boki) diganti
dengan nama orang lain dan identitas lain.
- Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 (Sdri. Margaretha
Rene Boki) adalah istri mantan anggota TNI AD, namun Terdakwa
tetap melakukan perbuatan yang tidak patut terhadapnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.

Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan
tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang
memberatkan sebagaimana tersebut di atas, kemudian dengan
mempertimbangkan kepentingan hukum yang diseimbangkan dengan
kepentingan dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana
bersyarat dipandang lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan
Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di dalam
penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Margaretha
Rene Bhoki) tidak sampai pada perbuatan persetubuhan.
b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki) baru
sekali melakukan pertemuan di hotel pada tanggal 10 Juni 2017, setelah
menjalin komunikasi secara intensif sejak tanggal 21 Mei 2017 yaitu
setelah terhubung melalui Facebook.
c. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Hermintje Leonufna) selaku istri sah Terdakwa
tidak menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1
(Sdri. Margaretha Rene Bhoki) sesuai surat pernyataan tertanggal 12
Oktober 2017.
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d. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Darius Delo) selaku suami sah dari Saksi-1
(Sdri. Margaretha Rene Bhoki) telah mencabut tuntutannya atas
perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Margaretha Rene Bhoki) sesuai
surat pernyataan Saksi-5 yang ditujukan kepada Dandenpom IX/3
Denpasar tertanggal 6 September 2017 yang menyatakan bahwa
bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
e. Bahwa Terdakwa telah mengabdi di lingkungan TNI AD selama 27
tahun dan telah dianugerahi satya lencana kesetiaan 8 Tahun, 16
Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya serta Lencana Seroja.
f.
Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan
suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan
selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa
lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan
dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi
perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.
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 barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang:
a. 1 (satu) buah buku tamu Hotel Niki Rusdi dengan cover warna
kuning corak batik;
Majelis hakim berpendapat bahwa buku tamu tersebut merupakan
buku catatan yang berisi daftar tamu penyewa kamar di Hotel Niki
Rusdi, yang mana pada buku tersebut terdapat catatan atas nama
Saksi-1 (Sdr. Margaretha Rene Bhoki) pada tanggal 10 Juni 2017
pernah menyewa kamar di hotel tersebut dan selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-1 melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang
menjadi perkara ini, meskipun catatan tersebut telah diganti
identitasnya oleh Terdakwa menjadi identitas orang lain, namun dari
fakta persidangan diketahui bahwa pada awalnya memang benar
tercatat atas nama Saksi-1, oleh karena buku tamu tersebut adalah
milik dari Hotel Niki Rusdi dan masih diperlukan oleh pihak hotel
tersebut, sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada
Saksi-3 (Sdr. I Ketut Arta, Resepsionis Hotel Niki Rusdy)
b. 1 (satu) buah handphone merek Gvon warna merah dengan
memory card.
Majelis Hakim berpendapat bahwa handphone merek Gvon warna
merah dengan memory cardnya adalah Handphone milik Saksi-5
(Sdr. Darius Delo)
yang digunakan (untuk menyimpan foto-foto
perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Hotel Niki Rusdi,
yang pada awalnya dikirimkan oleh Terdakwa melalui Akun
Facebook Masenger milik Terdakwa kepada Saksi-1 ke HP milik
Saksi-1 yang kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-1 dipindahkan
oleh Saksi-5 ke HP yang menjadi barang bukti dalam perkara ini,
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sehingga, ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5
(Sdr. Darius Delo)
2.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar gambar foto buku tamu hotel Niki tempat kejadian
perkara.
b. 1 (satu) lembar gambar foto handphone merk Gvon.
c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
13/WNI.KK./1995 tanggal 29 Juni 1995 atas nama Darius Delo dan
Margaretha Rene Bhoki.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI No. Reg :T
231/X/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama Darius Delo dengan
Isteri yang ditunjuk Margaretha Rene B.
e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 510802310060012
tanggal 6 November 2009 atas nama Darius Delo.
f. 1 (satu) lembar gambar foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Sdri. Margaretha Rene Bhoki.
g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5171011205070669
tanggal 6 Mei 2008 atas nama Polycarpus Soro.
h. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
477/63/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996 atas nama Polycarpus Soro dan
Hermintje Leonufna.
i.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg :T30/IV/1998 tanggal 20 April 1998 atas nama Polycarpus Soro dengan
Istri yang ditunjuk Hermintje Leonufna.
j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut dari Sdr.
Hermintje Leonufna tanggal 12 Oktober 2017.
k. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdr. Darius Delo
tanggal 21 Agustus 2017.
l.
1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan atas nama Sdr.
Darius Delo tanggal 6 September 2017.
m. 1 (satu) lembar foto gambar Hotel Niki Rusdi.
n.

1 (satu) lembar foto gambar kamar Hotel Niki Rusdi.

o. 1 (satu) lembar foto gambar Nomor Handphone (HP) yang
digunakan Koptu Polycarpus Soro untuk menghubungi Sdri. Margareta
Rene Bhoki.
p. 2 (dua) lembar gambar foto copy salinan Keputusan Kepala Staf
Angkatan Darat Nomor : Kep/508-09/XI/2017 tanggal 19 Nopember
2017 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun atas nama Koptu
Darius Delo.
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat
sebagaimana tersebut diatas ternyata berkaitan erat dengan perkara ini
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dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan
statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

:
Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: POLYCARPUS SORO, Kopka
NRP.3910776660471, 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 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di
kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena
Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit
sebelum masa percobaan tersebut habis.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Barang-barang:
1) 1 (satu) buah buku tamu Hotel Niki Rusdi dengan cover warna kuning corak
batik;
Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. I Ketut Arta, Resepsionis Hotel Niki
Rusdy)
2) 1 (satu) buah handphone merek Gvon warna merah dengan memory card.
Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Darius Delo)

b.

Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar gambar foto buku tamu hotel Niki tempat kejadian perkara.
2) 1 (satu) lembar gambar foto handphone merk Gvon.
3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/WNI.KK./1995
tanggal 29 Juni 1995 atas nama Darius Delo dan Margaretha Rene Bhoki.
4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI No. Reg :T 231/X/1996
tanggal 19 September 1996 atas nama Darius Delo dengan Isteri yang ditunjuk
Margaretha Rene B.
5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 510802310060012 tanggal 6
November 2009 atas nama Darius Delo.
6) 1 (satu) lembar gambar foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdri.
Margaretha Rene Bhoki.
7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5171011205070669 tanggal 6
Mei 2008 atas nama Polycarpus Soro.
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8) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 477/63/VI/1996
tanggal 19 Juni 1996 atas nama Polycarpus Soro dan Hermintje Leonufna.
9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg :T-30/IV/1998
tanggal 20 April 1998 atas nama Polycarpus Soro dengan Istri yang ditunjuk
Hermintje Leonufna.
10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut dari Sdr. Hermintje
Leonufna tanggal 12 Oktober 2017.
11) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdr. Darius Delo tanggal 21
Agustus 2017.
12) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan atas nama Sdr. Darius Delo
tanggal 6 September 2017.
13) 1 (satu) lembar foto gambar Hotel Niki Rusdi.
14) 1 (satu) lembar foto gambar kamar Hotel Niki Rusdi.
15) 1 (satu) lembar foto gambar Nomor Handphone (HP) yang digunakan Koptu
Polycarpus Soro untuk menghubungi Sdri. Margareta Rene Bhoki.
16) 2 (dua) lembar gambar foto copy salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan
Darat Nomor : Kep/508-09/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017 tentang
Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun atas nama Koptu Darius Delo.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Selasa, 10 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis
Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940 sebagai Hakim Ketua,
serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, 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 Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk
NRP. 2910046530370, Penasehat Hukum Dodi Herdiana, S.H. Kapten Chk
21950150330376 Dkk, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk
NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

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

Panitera Pengganti
Ttd
Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
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