PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 13-K / PM.III-14 / AL / III / 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
:

PARIYANTO.
Kopda Jas / 102549.
Anggota Denpomal.
Lanal Denpasar.
Jombang, 04 November 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Rumdis TNI AL Jl. Raya Sesetan No.331 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan
tanggal 04 Desember 2017, dan kemudian ditahan lagi sejak tanggal 21 Mei 2018
sampai dengan sekarang berdasarkan :
1. Keputusan Danseta Pusdikpomal selaku Ankum Nomor: Skep/01/X/2017 tanggal
20 Oktober 2017 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20
(dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9
Nopember 2017 bertempat di Bilkum Denpom Lanal Denpasar.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Denpasar selaku Papera
berdasarkan Keputusan Danlanal Denpasar selaku Papera Nomor: Kep/127/XI/2017
tanggal 16 November 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang
waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tangggal 10
Novemver 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 bertempat di Bilkum
Denpom Lanal Denpasar.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan
Keputusan Danlanal Denpasar selaku Papera Nomor: Kep/144/XII/2017 tanggal 03
Desember 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan, yang membebaskan Terdakwa
dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 04 Desember 2017.
4. Kemudian Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor: Tap/07/PM.III-14/AL/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang menahan
Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 19 Juni 2018.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom Lanal Denpasar Nomor: BPP/1/A13/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 atas nama Kopda Jas
Pariyanto NRP.102549.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlanal Denpasar selaku Papera Nomor:
Kep/15/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Penyerahan
Perkara.

2
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor: Sdak/11/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/14/PM.III14/AL/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/13/PM.III-14/AL/III/2018
tanggal 08 Maret 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/13/PM.III-14/AL/III/2018
tanggal 07 Maret 2018 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 III13 Denpasar Nomor: Sdak/11/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim dalam persidangan hari Senin tanggal 21 Mei 2018, yang
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Perzinahan”, Sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf a KUHP.
.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa:
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan
sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
1) Barang-barang :
a) 1 (Satu) buah sprei warna putih;
b) 2 (Dua) buah handuk mandi warna biru putih;
c) 2 (Dua) buah sarung bantal warna hijau;
d) 1 (Satu) buah CD berisi rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada yang berhak.
2) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar KTA a.n. Kopda Jas Pariyanto NRP
102549 anggota Lanal Denpasar;
b) 3(tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor
59/59/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 di KUA Kecamatan
Jombang atas nama Pariyanto dan Almaunah;
c) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:
39/02/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 di KUA Kec. Balung
atas nama Bambang Gunawan dan Susilawati.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pledoi (Pembelaan) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak
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sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Oditur Militer yang
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
“Perzinahan”, sehingga oleh karenanya Penasehat Hukum memohon
agar Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum.
3. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur
Militer tidak mengajukan Replik, dan Oditur Militer menyatakan tetap
pada Tuntutannya.
4. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan telah mewakilkan kepada Tim Penasehat Hukum untuk
menanggapi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim
untuk memutuskan.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Diskum Lantamal V Surabaya atas nama: 1. Kapten Laut
Sirodjuddin, S.H., M.H. NRP.17476/P; 2. Kapten Laut Edy
Kuspangat, S.H. NRP.19461/P; 3. Kapten Laut Kasmani Gatot, S.H.
NRP.19457/P; dan 4. Serka Mes Agus Budi Utomo, S.H. NRP.72124;
berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal V Surabaya Nomor:
Sprin/325/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus
dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 10 Februari
2018.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh
bulan Oktober 2000 tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan
Oktober 2017 atau dalam tahun 2017 di dalam kamar No. 4 Hotel
Sunari Mas Jl. By Pass Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Bali, atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui
yang turut bersalah telah nikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun
2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/1 di Kodiklatal Surabaya,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian
ditugaskan di Lanal Denpasar hingga terjadinya perkara ini dengan
pangkat Kopda Jas NRP 102549 Jabatan Anggota Denpomal.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) sekira
tahun 2004 di terminal Ubung Denpasar, dimana pada saat itu
Terdakwa masih berstatus bujang dan Saksi-2 belum berkeluarga.
Dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sempat menjalin
hubungan pacaran beberapa bulan, lalu putus karena Saksi-2
kembali ke kampung halamannya di Jember Jawa Timur.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2007 Terdakwa
menikah dengan Sdri. Almaunah (Saksi-3) di Jombang Jawa Timur
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2007 tanggal 6
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Januari 2007 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak. Sedangkan Saksi-2 menikah dengan Kopda Bambang
Gunawan (Saksi-1) anggota Kikavserdam IX/Udayana pada tanggal
30 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak.
4. Bahwa kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa bertemu kembali
dengan Saksi-2 di Polresta Denpasar, saat Terdakwa sedang
mengurus SIM secara kolektif anggota Lanal Denpasar. Dan pada
kesempatan lainnya Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di
Kikavserdam IX/Udayana saat itu Terdakwa hendak bertemu dengan
Kopda Awali lalu saling bertukar nomor Hp, dan sejak saat itu
Terdakwa sering berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi-2
menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan
kabar, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2
jika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa akan
berangkat ke Surabaya untuk mengikuti kursus di Surabaya, Saksi-2
sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp.
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017
Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 melalui pesan WhatsApp
bahwa Terdakwa akan melaksanakan IB (ijin bermalam) pada
tanggal 20 Oktober 2017, kemudian Saksi-2 menawarkan tiket
pesawat PP Surabaya-Denpasar kepada Terdakwa, lalu Saksi-2 dan
Terdakwa berjanji akan bertemu pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober
2017 di Bandara Ngurah Rai Tuban Badung Bali.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira malam
hari, Terdakwa memberitahu Saksi-2 melalui pesan WhatsApp
tempat untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2017 adalah di Hotel
Sunari Mas Jl. By Pass Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Bali.
Kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira
pukul 07.50 Wita Terdakwa memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa
sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan menyuruh Saksi-2 agar
langsung datang ke Hotel Sunari Mas Nusa Dua.
8. Bahwa Terdakwa yang tiba terlebih dahulu di Hotel Sunari Mas jl
By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Bali langsung
memesan kamar kepada Sdr. Samsul Bahri (Saksi-6) karyawan Hotel
Sunari Mas dengan harga sewa kamar perhari sebesar Rp. 200.000
(dua ratus ribu rupiah), oleh Saksi-6 ditunjukkan kamar nomor 4 dan
disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2
untuk segera untuk segera datang ke hotel, karena Saksi-2 tidak
mengetahui lokasi hotel tersebut kemudian meminta Terdakwa untuk
menunggu di pinggir jalan raya yang terdekat dengan hotel tersebut.
Beberapa saat kemudian Saksi-2 datang mengendarai sepeda motor,
kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 masuk ke dalam Hotel
dan menurunkan Saksi-2 di depan kamar nomor 4 sedangkan
Terdakwa memarkirkan sepeda motor Saksi-2 di samping kamar
no.9, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama masuk ke
dalam kamar nomor 4.
9. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2
mengobrol di tempat tidur selama + 20 menit, selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 saling berciuman hingga terangsang kemudian masing
masing melepaskan pakaian hingga telanjang bulat. Kemudian
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Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berciuman dan Terdakwa
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina
Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga mencapai
klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 sehingga
sama-sama merasakan kepuasan.
10. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan
Saksi-2 secara bergantian ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa
yang hanya mengenakan celana pendek duduk di tempat tidur,
sedangkan Saksi-2 masih berada di kamar mandi. Beberapa menit
kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel lalu Terdakwa
membuka pintu, tiba tiba Serka Wahyu Setiyawan (Saksi-4), Serda
Novian Saka Budiarto (Saksi-5) beserta 6 (enam) orang anggota
Kikavserdam IX/Udayana yang berpakaian preman yang sebelumnya
telah mengikuti sepeda motor Saksi-2, kemudian masuk ke dalam
kamar hotel nomor 4 tersebut. Saat itu Saksi-4 beserta 7 (tujuh)
orang anggotanya mendapati Terdakwa yang hanya mengenakan
celana pendek sedangkan Saksi-2 hanya mengenakan handuk,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Kikavserdam
IX/Udayana untuk dimintai keterangan. Setelah diketahui bahwa
Terdakwa adalah anggota Lanal Denpasar selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 diserahkan ke Pomal Denpasar.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, maka
Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa keberatan dan menuntut
agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
sesuai surat pengaduan Saksi-1 kepada Dandenpom Lanal Denpasar
tertanggal 20 Oktober 2017 dengan Laporan Polisi Nomor LP.04/A13/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh
bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam
bulan Oktober tahun 2017 atau dalam tahun 2017 di dalam kamar
No.4 Hotel Sunari Mas Jl. By Pass Ngurah Rai No.99 XX Nusa Dua
Bali, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun
2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/1 di Kodiklatal Surabaya,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian
ditugaskan di Lanal Denpasar hingga terjadinya perkara ini dengan
pangkat Kopda Jas NRP 102549 Jabatan Anggota Denpomal.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) sekira
tahun 2004 di terminal Ubung Denpasar, dimana pada saat itu
Terdakwa masih berstatus bujang dan Saksi-2 belum berkeluarga.
Dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sempat menjalin
hubungan pacaran beberapa bulan, lalu putus karena Saksi-2
kembali ke kampung halamannya di Jember Jawa Timur.
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3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2007 Terdakwa
menikah dengan Sdri. Almaunah (Saksi-3) di Jombang Jawa Timur
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2007 tanggal 6
Januari 2007 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak. Sedangkan Saksi-2 menikah dengan Kopda Bambang
Gunawan (Saksi-1) anggota Kikavserdam IX/Udayana pada tanggal
30 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak.
4. Bahwa kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa bertemu kembali
dengan Saksi-2 di Polresta Denpasar, saat Terdakwa sedang
mengurus SIM secara kolektif anggota Lanal Denpasar. Dan pada
kesempatan lainnya Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di
Kikavserdam IX/Udayana saat itu Terdakwa hendak bertemu dengan
Kopda Awali lalu saling bertukar nomor Hp, dan sejak saat itu
Terdakwa sering berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi-2
menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan
kabar, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2
jika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa akan
berangkat ke Surabaya untuk mengikuti kursus di Surabaya, Saksi-2
sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp.
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017
Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 melalui pesan WhatsApp
bahwa Terdakwa akan melaksanakan IB (ijin bermalam) pada
tanggal 20 Oktober 2017, kemudian Saksi-2 menawarkan tiket
pesawat PP Surabaya-Denpasar kepada Terdakwa, lalu Saksi-2 dan
Terdakwa berjanji akan bertemu pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober
2017 di Bandara Ngurah Rai Tuban Badung Bali.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira malam
hari, Terdakwa memberitahu Saksi-2 melalui pesan WhatsApp
tempat untuk bertemu pada tanggal 20 Oktober 2017 adalah di Hotel
Sunari Mas Jl. By Pass Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Bali.
Kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira
pukul 07.50 Wita Terdakwa memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa
sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan menyuruh Saksi-2 agar
langsung datang ke Hotel Sunari Mas Nusa Dua.
8. Bahwa Terdakwa yang tiba terlebih dahulu di Hotel Sunari Mas jl
By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Bali langsung
memesan kamar kepada Sdr. Samsul Bahri (Saksi-6) karyawan Hotel
Sunari Mas dengan harga sewa kamar perhari sebesar Rp. 200.000
(dua ratus ribu rupiah), oleh Saksi-6 ditunjukkan kamar nomor 4 dan
disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2
untuk segera untuk segera datang ke hotel, karena Saksi-2 tidak
mengetahui lokasi hotel tersebut kemudian meminta Terdakwa untuk
menunggu di pinggir jalan raya yang terdekat dengan hotel tersebut.
Beberapa saat kemudian Saksi-2 datang mengendarai sepeda motor,
kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 masuk ke dalam Hotel
dan menurunkan Saksi-2 di depan kamar nomor 4 sedangkan
Terdakwa memarkirkan sepeda motor Saksi-2 di samping kamar
no.9, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama masuk ke
dalam kamar nomor 4.
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9. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2
mengobrol di tempat tidur selama + 20 menit, selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 saling berciuman hingga terangsang kemudian masing
masing melepaskan pakaian hingga telanjang bulat. Kemudian
Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berciuman dan Terdakwa
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina
Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga mencapai
klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 sehingga
sama-sama merasakan kepuasan.
10. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan
Saksi-2 secara bergantian ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa
yang hanya mengenakan celana pendek duduk di tempat tidur,
sedangkan Saksi-2 masih berada di kamar mandi. Beberapa menit
kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel lalu Terdakwa
membuka pintu, tiba tiba Serka Wahyu Setiyawan (Saksi-4), Serda
Novian Saka Budiarto (Saksi-5) beserta 6 (enam) orang anggota
Kikavserdam IX/Udayana yang berpakaian preman yang sebelumnya
telah mengikuti sepeda motor Saksi-2, kemudian masuk ke dalam
kamar hotel nomor 4 tersebut. Saat itu Saksi-4 beserta 7 (tujuh)
orang anggotanya mendapati Terdakwa yang hanya mengenakan
celana pendek sedangkan Saksi-2 hanya mengenakan handuk,
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Kikavserdam
IX/Udayana untuk dimintai keterangan. Setelah diketahui bahwa
Terdakwa adalah anggota Lanal Denpasar selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 diserahkan ke Pomal Denpasar.
11. Bahwa keberadaan Terdakwa dengan Saksi-2 dalam satu kamar
hotel Sunari Mas 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, karena kamar penginapan atau hotel bukan merupakan
tempat yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat
menyewa dan menggunakan kamar penginapan tersebut.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, maka
Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa keberatan dan menuntut
agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
sesuai surat pengaduan Saksi-1 kepada Dandenpom Lanal Denpasar
tertanggal 20 Oktober 2017 dengan Laporan Polisi Nomor LP.04/A13/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.
Menimbang

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

Menimbang

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

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa Kopda Bambang Gunawan selaku suami Saksi Susilawati
mengetahui isterinya telah berzina dengan Terdakwa Kopda Jas
Pariyanto adalah pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pada
saat penggerebegan di Hotel Sunari Mas Nusa Dua, dan selanjutnya
pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wita Kopda Bambang Gunawan
selaku suami Sdri. Susilawati mengadukan secara tertulis perbuatan
Terdakwa dan Sdri. Susilawati tersebut kepada Dandenpomal Lanal
Denpasar untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan mulai
dilaksanakan tanggal 10 April 2018, Kopda Bambang Gunawan
selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya. Dengan demikian
pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah
diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai
ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak
mengadu, dalam hal ini suami yang tercemar (Kopda Bambang
Gunawan) terhadap Isterinya. Sedangkan Terdakwa Kopda Jas
Pariyanto dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku Peserta.

Menimbang

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

Saksi – I

: Nama Iengkap: SUSILAWATI; Pekerjaan: Pemandu Wisata
(sekarang di Perusahaan Distributor PT Delta Pusaka Indah);
Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur, 12 Desember 1986;
Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Jl. Kediri No. 1 Asrama Kikavser Tuban.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun
2005/2006 di Halte Terminal Ubung Denpasar. Pada waktu itu Saksi
baru lulus sekolah SMA di Jember berkunjung ke rumah Bude (kakak
Ibu) Saksi di Denpasar. Ketika Saksi menunggu bus di Terminal
Ubung Denpasar untuk pulang ke Jember, Saksi berkenalan dengan
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Terdakwa yang saat itu masih bujangan, bekerja sebagai anggota
TNI AL yang berdinas di Lanal Denpasar.
2. Bahwa setelah Saksi menumpang bus jurusan Jember sampai di
Pelabuhan Gilimanuk Bali, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi:
“Sampai di mana?”, yang Saksi jawab: “Sampai Gilimanuk”. Sejak
saat itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi menggunakan HP
hingga selama sekira dua bulan, dan selanjutnya tidak pernah
berkomunikasi lagi.
3. Bahwa pada Tahun 2007 Saksi mulai berkenalan dengan Praka
(sekarang Kopda) Bambang Gunawan yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali, kemudian pada
tanggal 30 Januari 2011 Saksi menikah secara resmi dengan Praka
Bambang Gunawan bertempat di rumah orangtua Saksi di Desa
Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, sesuai Kutipan Akta Nikah
dari KUA Kec. Balung, Kab. Jember, Jawa Timur, Nomor:
39/02/II/2011 tanggal 30 Januari 2011. Pada waktu menikah status
Praka Bambang Gunawan adalah perjaka, sedangkan status Saksi
janda cerai anak satu.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Praka Bambang Gunawan,
Saksi dikaruniai dua orang anak, yaitu: Mario Putra Gunawan (lakilaki, usia 8 tahun), dan Altaf Arifki Putra Gunawan (laki-laki, usia 6
bulan).
5. Bahwa sebelum menikah dengan Praka Bambang Gunbawan,
Saksi sudah bekerja di Pariwisata Free Lance sebagai Pemandu
Wisata yang bertugas memandu para wisatawan sejak dari Bandara
Ngurah Rai menuju Villa penginapan hingga berwisata ke tempattempat yang diinginkan para wisatawan, dengan jam kerja mulai pagi
hari sampai dengan sore hari. Namun setelah menikah dengan
Praka Bambang Gunawan, Praka Bambang Gubawan melarang
Saksi memandu wisatawan hingga keluar Bali dan Praka Bambang
Gunawan juga melarang Saksi menginap. Kemudian sejak tahun
2015 Saksi bekerja di Perusahaan distributor alat peraga pendidikan
(PT Delta Pusaka Indah) dengan gaji sekira Rp.5.800.000,-(lima juta
delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa setelah beberapa tahun menikah, pada sekira tahun 2013
Saksi mencurigai Praka Bambang Gunawan telah berselingkuh
dengan wanita lain yang saat itu masih pelajar SMA yang bernama
Sdri. Reni Dwi Utami, lalu kemudian Saksi menyelidiki kebenaran
kecurigaan Saksi dengan cara Saksi mendatangi Sdri. Reni di
rumahnya di Nusa Dua Bali untuk menanyakan hubungannya dengan
Praka Bambang Gunawan, hingga kemudian Sdri. Reni Dwi Utami
mengakui bahwa Sdri. Reni dan Praka Bambang Gunawan telah
sering melakukan hubungan suami isteri bertempat di rumahnya Sdri.
Reni di Warung Banyuwangi depan Tragia Nusa Dua Bali.
7. Bahwa selain telah berselingkuh dengan wanita lain, Praka
Bambang Gunawan juga sering berlaku kasar kepada Saksi, yaitu
antara lain membentak, menempeleng, hingga memukul dan
menendang Saksi jika Praka Bambang Gunawan sedang marah atau
bertengkar dengan Saksi. Perlakuan Praka Bambang Gunawan
tersebut membuat Saksi menjadi sakit hati. Saksi ingin mengadu ke
orangtua Saksi, tetapi Saksi merasa tidak enak membebani pikiran
orangtua, sedangkan mengadu ke mertua (orangtua Praka Bambang
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Gunawan), mereka cenderung membela anaknya, akibatnya Saksi
merasa tertekan dan stress.
8. Bahwa setelah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, tiba-tiba
secara kebetulan pada sekira tahun 2013/2014 Saksi bertemu
kembali dengan Terdakwa di Polrestabes Denpasar ketika Saksi
sedang mengurus SIM Saksi, dan Terdakwa juga sedang mengurus
SIM kolektif kawan-kawan Terdakwa di kesatuannya. Pada waktu
bertemu kembali dengan Terdakwa di Poltabes Denpasar tersebut,
status Terdakwa sudah menikah dengan wanita lain dan sudah
dikaruniai dua orang anak, dan status Saksi saat itu juga sudah
menjadi isteri Kopda Bambang Gunawan dan sudah dikaruniai dua
orang anak.
9. Bahwa sekira tiga bulan kemudian, ketika Saksi sedang
berbelanja sayuran di Tukang Sayur yang lewat di Asrama Kikavser
Dam IX/Udayana Tuban, Saksi melihat Terdakwa selesai berkunjung
dari rumah teman Terdakwa di Asrama Kikavser Dam IX/Udayana di
Tuban, Kab. Badung, Bali, sehingga Saksi lalu memanggil Terdakwa
dan kemudian Saksi meminta nomor HP Terdakwa. Sejak mendapat
nomor HP Terdakwa tersebut, Saksi sering menghubungi Terdakwa
dengan melalui SMS, WA, maupun berkomunikasi melalui HP
dengan Terdakwa.
10. Bahwa jika menghubungi Terdakwa, biasanya Saksi hanya
menanyakan kabar Terdakwa, ataupun Saksi mengungkapkan
perasaan Saksi yang sedang sakit hati dan tertekan mengahadapi
sikap suami Saksi (Kopda Bambang Gunawan) yang pernah
selingkuh dan sering berlaku kasar kepada Saksi. Atas ungkapan
perasaan Saksi tersebut biasanya Terdakwa menasehati Saksi agar
bersabar. Atas sikap Terdakwa yang baik, lembut, dan sabar
tersebut membuat Saksi merasa nyaman dan terhibur jika
berkomunikasi dengan Terdakwa, sehingga setiap ada kesempatan
Saksi selalu berusaha menelepon ataupun mengirim SMS atau WA
kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi menghubungi
Terdakwa dengan cara mengirim pesan WA sekedar menanyakan
kabar Terdakwa, yang kemudian dijawab Terdakwa bahwa kabarnya
baik, dan Terdakwa juga memberitahu Saksi bahwa pada hari Kamis
tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa akan berangkat ke Surabaya
untuk mengikuti kursus Pengawal Motor (Sustawalmor) di
Pusdikpomal Surabaya.
12. Bahwa setelah Terdakwa berada di Surabaya, setiap hari Saksi
berkomunikasi melalui WA dengan Terdakwa hanya sekedar Saksi
menanyakan kabar Terdakwa selama di Surabaya.
13. Bahwa pada kesempatan berkomunikasi melalui WA dengan
Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa
memberitahu Saksi melalui pesan Whats App (WA) bahwa pada
tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa akan izin cuti ke Denpasar untuk
menengok anaknya yang tidak mau sekolah. Oleh karena pada
waktu itu Saksi mempunyai bonus tiket pesawat gratis Surabaya –
Denpasar, Bali, maka Saksi lalu menawarkan tiket pesawat gratis
tersebut untuk digunakan Terdakwa pulang ke Denpasar. Atas
penawaran Saksi tersebut Terdakwa menerima, dan selanjutnya
Saksi meminta Terdakwa untuk bertemu berdua di Bandara Ngurah
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Rai Tuban, Kab. Badung, Bali, pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober
2017 setelah Terdakwa sampai di Bandara Ngurah Rai Bali. Pada
waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang dimana
tempat bertemunya, namun Saksi menjawab tidak tahu.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 malam,
Terdakwa memberitahu Saksi melalui WA bahwa tempat bertemu
Saksi dan Terdakwa adalah di Hotel Sunari Mas, Nusa Dua, Kab.
Badung, di dekat lampu merah (perempatan) Jalan Tol Nusa Dua.
15. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul
07.50 Wita, Terdakwa memberitahu Saksi melalui WA kalau
Terdakwa sudah sampai di Bandara Ngurah Rai, tetapi Terdakwa
langsung menuju ke Nusa Dua, dan Terdakwa menyuruh Saksi agar
langsung menyusul Terdakwa ke Nusa Dua menuju ke Hotel Sunari
Mas Nusa Dua tempat Terdakwa menunggu di sana.
16. Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017
sekira pukul 09.15 Wita, Saksi dan Terdakwa bertemu di Hotel Sunari
Mas, Nusa Dua, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar
Hotel nomor 04. Bahwa setelah mengobrol beberapa saat, Saksi dan
Terdakwa lalu melakukan persetubuhan dengan cara-cara sebagai
berikut :
- Setelah berada di dalam kamar Hotel, Saksi dan Terdakwa
ngobrol-ngobrol sebentar;
- Lalu Saksi dan Terdakwa bercumbu, berciuman hingga samasama terangsang;
- Kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama melepaskan pakaian
masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat.
- Selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di atas tempat
tidur dan Saksi membuka paha Saksi, lalu Terdakwa memasukkan
kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi dengan posisi
Saksi di bawah ditindih oleh Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun
selama sekira 5 menit hingga Saksi merasa sangat terangsang, lalu
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi,
sedangkan Saksi belum mengalami ejakulasi.
17. Bahwa sekira 5 menit Saksi berada di dalam kamar mandi untuk
membersihkan badan setelah Saksi dan Terdakwa selesai
melakukan persetubuhan, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara
orang yang mengetuk pintu kamar Hotel, lalu Saksi melihat Terdakwa
dengan hanya menggunakan celana pendek mencoba membuka
pintu kamar hotel, sedangkan saat itu Saksi berada di dalam kamar
mandi hanya menggunakan handuk sebagai penutup badan
mencoba mengintip siapa yang datang. Setelah pintu terbuka, Saksi
melihat ternyata yang datang adalah anggota Kikavser Dam
IX/Udayana sebanyak sekira 8 (delapan) orang, antara lain Sersan
Wahyu, Sersan Chandra, dan Sersan Novian, yang langsung masuk
ke dalam kamar hotel dan menangkap Terdakwa dan Saksi, lalu
mereka melakukan pemeriksaan dalam kamar hotel, dan selanjutnya
mereka membawa Saksi dan Terdakwa ke Markas/Asrama Kikavser
Dam IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali.
18. Bahwa setelah sampai di Asrama Kikavser, Saksi dan Terdakwa
diinterogasi secara terpisah oleh beberapa anggota Kikavser yang
tidak Saksi kenal. Setelah diinterogasi selama sekira 1 (satu) jam,
selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita Saksi dan Terdakwa dijemput
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dan dibawa ke Pomal Lanal Denpasar menggunakan mobil Pomal
Lanal Denpasar, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh
Penyidik Pomal Lanal Denpasar.
19. Bahwa setelah bertemu Terdakwa di Polresta Denpasar dan
kemudian berkomunikasi kembali, selama ini yang lebih sering dan
lebih aktif menghubungi Terdakwa adalah Saksi, karena selama ini
Saksi merasa tertekan dengan perlakukan suami Saksi hingga
kemudian Saksi merasa nyaman ‘curhat’ dengan Terdakwa.
20. Bahwa akibat peristiwa tersebut, selain Terdakwa diproses
hukum di Pomal Lanal Denpasar, Saksi juga diadukan oleh isteri
Terdakwa ke Polsek Kuta, sehingga Saksi juga diperiksa sebagai
Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, dan sekarang proses
persidangan Saksi sudah selesai pemeriksaan dan sedang
menunggu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
21. Bahwa Saksi merasa bersalah telah mengganggu kehidupan
rumah tangga Terdakwa, dan Saksi juga sudah meminta maaf pada
isteri Terdakwa, dan walaupun isteri Terdakwa sudah memaafkan,
namun pemeriksaan dan persidangan Saksi di PN Denpasar tetap
dilanjutkan.
22. Bahwa setelah terjadinya perkara ini, kehidupan rumah tangga
Saksi dan Kopda Bambang Gunawan tetap berjalan seperti biasa,
dan bahkan sekarang Kopda Bambang Gunawan menjadi semakin
baik pada Saksi.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu:
- Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-I pada tahun 2004 dalam
perjalanan bus dari Surabaya menuju Denpasar.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-I menyatakan
tidak terlalu ingat dengan peristiwa perkenalan pertama tersebut.
Saksi – II

: Nama Iengkap: ALMAUNAH; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur, 26 Oktober 1982; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Rumdis Lanal Denpasar Jl. Raya Sesetan No. 331
Denpasar.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah
suami Saksi.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 06 Januari
2007 di Jombang Jawa Timur. Dari pernikahannya dengan Terdakwa
tersebut, saat ini Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
anak pertama berusia 9 tahun, anak kedua berusia 5,5 tahun, dan
sejak menikah hingga sekarang kehidupan rumah tangga Saksi dan
Terdakwa berjalan harmonis.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Sdri. Susilawati, akan tetapi Saksi pernah melihat foto wajah
Sdri. Susilawati di kontak HP Terdakwa ketika ada panggilan tak
terjawab yang masuk ke HP Terdakwa, namun Saksi tidak pernah
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menanyakan kepada Terdakwa tentang foto yang ada di kontak HP
Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pada sekira tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa
berangkat melaksanakan pendidikan Sustawalmor di Pusdikpomal
Surabaya selama 2 (dua) bulan.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di Surabaya, Saksi pernah
memberitahu Terdakwa kalau anak Saksi yang kecil tidak mau
sekolah, karena Terdakwa pergi ke Surabaya tidak memberitahu
anak yang kecil.
6. Bahwa beberapa hari kemudian, yaitu pada hari Jum’at tanggal
20 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi
memberitahukan kalau Terdakwa mau pulang ke Denpasar karena
kangen sama anak-anak. Namun setelah ditunggu sampai dengan
malam hari Terdakwa belum juga sampai di rumah, hingga kemudian
ada telepon dari Dandenpomal Lanal Denpasar yang meminta Saksi
agar segera datang ke Kantor Denpomal Lanal Denpasar pada
malam itu juga.
7. Bahwa setelah Saksi sampai di Kantor Denpomal Lanal
Denpasar, Saksi diberitahu oleh Dandenpomal tentang permasalahan
Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Kikavserdam IX/Udayana
karena Terdakwa bersetubuh dengan isteri anggota Kikavserdam
IX/Udayana yang bernama Sdri. Susilawati di sebuah hotel di Nusa
Dua, Bali.
8. Bahwa melihat kenyataan tersebut Saksi merasa jengkel, hingga
kemudian pada malam itu juga Saksi langsung melaporkan
perbuatan Terdakwa dan Sdri. Susilawati tersebut ke Polsek Kuta,
sehingga yang diproses hukum bukan hanya Terdakwa, tetapi Sdri.
Susilawati juga diproses hukum.
9. Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai
Saksi dalam perkara Sdri. Susilawati di PN Denpasar, namun hingga
sekarang perkara Sdri. Susilawati tersebut belum diputuskan.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa
berselingkuh, dan selama ini Saksi melihat Terdakwa sebagai suami
yang baik, bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga, sehingga
kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa selama ini berjalan
harmonis.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi – III

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama Iengkap: SAMSUL BAHRI; Pekerjaan: Karyawan Hotel Sunari
Mas; Tempat, tanggal lahir: Banyubiru, Jembrana, 25 Desember
1974; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Perumahan Puri Kampial Gang VI Kec. Kuta
Selatan, Kab. Badung, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Susilawati.
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2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Sunari Mas yang
beralamat di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No.99XX Nusa Dua, Bali
sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang, dengan jam kerja mulai
pukul 07.00 Wita s/d 17.00 Wita. Hotel tersebut memiliki sekira 20
(dua puluh) kamar.
3. Bahwa harga sewa kamar di Hotel Sunari Mas rata-rata sebesar
Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari, jika short time
sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jam.
Kebanyakan tamu yang menginap di Hotel Sunari Mas hanya
hitungan jam (short time) dengan alasan istirahat sebentar ataupun
menunggu keberangkatan pesawat.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 08.40 Wita
ada tamu seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah
Terdakwa, datang ke hotel Sunari Mas dengan dibonceng sepeda
motor on line (Gojek), lalu Terdakwa menanyakan kamar dan hendak
menyewanya untuk istirahat menunggu pesawat, lalu Saksi jawab
ada dengan sewa sehari Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan jika
untuk paruh waktu (short time) sewanya Rp.75.000,-(tujuh puluh lima
ribu rupiah)/jam. Pada waktu itu Terdakwa membayar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memilih kamar Nomor 04,
kemudian Saksi memberikan kunci kamar nomor 04.
5. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa memasuki
kamar nomor 04, Saksi melihat Terdakwa dengan mengenakan
celana pendek keluar lagi dari kamar berjalan menuju ke depan Hotel
sambil menelepon.
Beberapa saat kemudian Saksi melihat
Terdakwa kembali ke Hotel dengan mengendarai sepeda motor
bersama dengan seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui
adalah Sdri. Susilawati (Saksi-I), dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri.
Susilawati masuk ke dalam kamar Nomor 04 dan mengunci pintu
kamar dari dalam.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi pergi berangkat ke
Sempidi Badung untuk membayar pajak Hotel.
7. Bahwa setelah kembali dari membayar pajak hotel di Sempidi
pada sekira pukul 13.00 Wita, Saksi melihat di Hotel Sunari Mas ada
anggota Pomal Lanal Denpasar ditemani 3 karyawan hotel atas nama
Sdr. Rizal, Sdr. Usman, dan Sdr. Sholeh, sedang memeriksa
rekaman CCTV di Lobby Hotel.
8. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Rizal tentang
kejadian penggerebekan yang dilakukan anggota Kikavserdam
IX/Udayana terhadap Terdakwa dan Sdri. Susilawati.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.
Saksi – IV

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama Iengkap: MOH RIZAL; Pekerjaan: Karyawan Hotel Sunari Mas;
Tempat, tanggal lahir: Sampang, 08 Desember 1992; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Jl. By Pass Ngurah Rai No. 99 XX Nusa Dua Kab. Badung
Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Susilawati.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Sunari Mas sejak
bulan Juli Tahun 2017 hingga sekarang dengan tugas membersihkan
kamar yang akan disewa oleh tamu.
3. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul
08.30 Wita, ketika Saksi sedang membersihkan kamar nomor 09,
Saksi melihat seorang laki-laki berambut cepak yang kemudian Saksi
ketahui sebagai Terdakwa sekarang ini, datang ke Hotel Sunari Mas
dengan menumpang ojek on line (Gojek), kemudian Saksi melihat
Sdr. Samsul Bahri mendatangi Terdakwa yang ternyata Terdakwa
akan menyewa kamar di Hotel Sunari Mas.
4. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. Samsul Bahri untuk
membersihkan kamar nomor 04 yang akan ditempati Terdakwa yang
saat itu datang sendirian dengan membawa satu tas warna hitam.
Setelah Saksi selesai membersihkan kamar, Saksi lalu keluar kamar
menuju ke Loby Hotel, sedangkan Terdakwa lalu masuk ke dalam
kamar nomor 04.
5. Bahwa beberapa saat kemudian ketika Saksi sedang berada di
Loby Hotel, Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar nomor 04
menuju ke Jalan Raya depan Hotel. Beberapa saat kemudian Saksi
melihat Terdakwa kembali lagi ke Hotel dengan mengendarai sepeda
motor membonceng seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui
bernama Sdri. Susilawati (yang sekarang menjadi Saksi), lalu
kemudian mereka masuk ke kamar nomor 04 yang disewa Terdakwa,
dan selanjutnya mereka mengunci pintu kamar.
6. Bahwa beberapa saat kemudian ada tiga orang laki-laki
berpakaian preman datang ke Loby Hotel lalu ngobrol dengan Sdr.
Samsul Bahri. Setelah salah seorang dari mereka menelepon pakai
HP, beberapa saat kemudian datang lagi sekira lima orang laki-laki
kawannya ke Loby Hotel. Selanjutnya mereka meminta izin kepada
Sdr. Samsul Bahri untuk menggerebek kamar nomor 04, karena
katanya penghuni kamar nomor 04 tersebut berselingkuh.
7. Bahwa kemudian mereka mulai melakukan penggerebekan
dengan cara sebagai berikut:
- Mereka semuanya masuk ke kamar nomor 10;
- Kemudian salah seorang dari mereka memanggil teman Saksi
yang bernama Sdr. Saleh agar masuk ke kamar nomor 10;
- Beberapa saat kemudian Sdr. Saleh keluar lagi untuk menyuruh
Saksi agar menemui mereka di kamar 10;
- Setelah Saksi menemui mereka di kamar nomor 10, mereka
meminta tolong kepada Saksi bagaimana caranya supaya pintu
nomor 04 terbuka, lalu Saksi memberi saran dibawain handuk saja,
yang ternyata mereka setuju dengan cara Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil handuk di Loby Hotel, lalu
Saksi mengantarkan handuk tersebut ke kamar nomor 04;
- Kemudian Saksi mengetuk pintu kamar nomor 04. Setelah pintu
dibuka oleh Terdakwa yang saat itu hanya memakai celana pendek,
tiba-tiba orang-orang yang tadinya bersembunyi di kamar nomor 10
langsung keluar kamar, dan kemudian menerobos masuk ke dalam
kamar nomor 04, dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke Lobby
Hotel melanjutkan pekerjaan yang menjadi tugas Saksi.
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Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi - V

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: NOVIAN SAKA BUDIARTO; Pangkat/NRP: Serda/
21130177641192; Jabatan: Dansi Intai 1 Pleton I; Kesatuan:
Kikavserdam (sekarang Denkavser) IX/Udayana; Tempat, tanggaI
lahir: Yogyakarta, 22 November 1992; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama
Kikavser Kodam IX/Udayana Jl. Kediri No.01 Tuban, Kuta, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa. Saksi baru melihat Terdakwa ketika Saksi ikut
melakukan penggerebegan Terdakwa di Hotel Sunari Mas Nusa Dua.
Sedangkan dengan Sdri Susilawati Saksi mengenal sebagai isteri
Kopda Bambang Guritno, anggota Kikavserdam IX/Udayana.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 pukul 21.30
Wita Saksi dipanggil oleh Serka Wahyu Setiawan, lalu Saksi
diperintahkan agar besok pagi hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017
mengikuti kegiatan isteri Kopda Bambang Gunawan yang bernama
Sdri. Susilawati yang dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa pada keesokan harinya Jum’at tanggal 20 Oktober 2017
sekira pukul 06.00 Wita Saksi bersama dengan Serka Wahyu
Setiawan mulai memantau kegiatan Sdri. Susilawati di Asrama
Kikavserdam IX/Udayana. Setelah Saksi melihat Sdri. Susilawati
dengan mengendarai sepeda motor keluar dari rumahnya di Asrama
Kikavser pada sekira pukul 07.30 Wita, Saksi bersama dengan Serka
Wahyu Setiawan, Sertu Candra, Sertu Hendra Cahya, Kopda
Awaludin, Pratu Ruji, dan Prada Fery, dengan menggunakan sepeda
motor lalu mengikuti/membuntuti sepeda motor yang dikendarai Sdri.
Susilawati yang berjalan ke arah Kerobokan mampir ke rumah
temannya, lalu beberapa waktu kemudian Sdri. Susilawati keluar dari
rumah temannya berjalan menuju arah Nusa Dua.
4. Bahwa ternyata Sdri. Susilawati berbelok ke Hotel Sunari Mas di
Jl. Ngurah Rai Nusa Dua, sehingga Saksi dan kawan-kawan yang
lain lalu berhenti sekira 30 meter dari Hotel Sunari Mas untuk
merencanakan strategi berikutnya.
5. Bahwa kemudian Serka Wahyu Setiawan bersama dengan dua
orang anggota merapat ke Loby Hotel Sunari Mas, sedangkan Saksi
bersama dengan anggota yang lain standby di luar Hotel Sunari Mas
menunggu perintah lebih lanjut dari Serka Wahyu Setiawan.
6. Bahwa satu jam kemudian pada sekira pukul 09.00 Wita, Saksi
dan anggota yang standby di luar hotel diperintahkan merapat ke
dalam Hotel. Setelah merapat ke Hotel, Saksi lalu diperintahkan
Serka Wahyu Setiawan agar berjalan mengendap-endap menuju ke
Kamar nomor 04.
7. Bahwa kemudian Saksi berjalan mengendap-endap menuju
kamar No.04 Hotel Sunari Mas bersama karyawan Hotel yang
berpura-pura mau mengantar handuk. Lalu petugas Hotel mengetuk
pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki yang
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hanya menggunakan celana pendek yang kemudian diketahui
sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Saksi langsung berusaha
menerobos masuk ke dalam kamar yang berusaha ditutup kembali
oleh Terdakwa setelah melihat kedatangan petugas hotel yang diikuti
orang lain. Setelah Saksi dan beberapa anggota yang lain berhasil
masuk ke dalam kamar nomor 04, selanjutnya Saksi dan kawankawan yang lain sebanyak sekira enam orang lalu menangkap dan
kemudian mengikat tangan Terdakwa yang saat itu hanya
mengenakan celana kolor, sedangkan Sdri. Susilawati yang saat itu
sedang di dalam kamar mandi membersihkan badan lalu keluar dari
kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang dililitkan di
badannya.
8. Bahwa kemudian Serka Wahyu Setiawan menghubungi Provost
Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, dan selanjutnya Terdakwa dan
Sdri. Susilawati dibawa ke kantor Kikavserdam IX/Uayana guna
diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa setelah sampai di Kikavserdam IX/Udayana, Saksi baru
mengetahui kalau ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AL yang
berdinas di Dennpom Lanal Denpasar.
Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah menutup pintu kembali untuk menahan
agar mereka tidak masuk ke dalam kamar, karena begitu pintu kamar
Terdakwa buka, mereka langsung merangsek masuk, sehingga
Terdakwa tidak sempat menutup pintu kembali.
- Pada waktu itu ada delapan orang yang masuk dan standby di
sekitar kamar Terdakwa, bukan enam orang.
- Pada waktu itu Terdakwa sudah meminta dipanggilkan Danpomal
Lanal Denpasar, namun mereka langsung membawa Terdakwa dan
Sdri. Susilawati ke Asrama Kikavser Dam IX/Udayana.
Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Saksi tetap pada
keterangannya.
Menimbang

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di
persidangan dengan alasan yang sah, yaitu: Saksi Kopda Bambang
Gunawan sedang melaksanakan Diktukba di Pusdikkav Padalarang,
Bandung; dan Saksi Serka Wahyu Setiawan sedang melaksanakan
seleksi Pasukan PBB di Malang, Jatim, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan
Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang
telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai
agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - VI

: Nama lengkap: BAMBANG GUNAWAN; Pangkat/NRP: Kopda/
31050990670883; Jabatan: Tamudi 2 Si Kanon Ton III; Kesatuan:
Kikavserdam IX/Udayana, Tempat, tanggaI lahir: Grobogan, 15
Agustus 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kikavser Jl. Kediri No. 1
Tuban Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Pada pokoknya Saksi-VI menerangkan sebagai berikut :
Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 13-K/PM.III-14/AL/III/2018

18
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Sdri. Susilawati,
karena Sdri. Susilawati adalah isteri sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati pada
hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 di rumah orangtua Sdri.
Susilawati di Desa Balung Lor, Kec. Balung, Jember, Jawa Timur,
sesuai Akta Nikah dari KUA Kec. Balung, Jember, Nomor:
39/02/II/2011 tanggal 30 Januari 2011. Pada saat menikah status
Saksi masih bujang, sedangkan status Sdri. Susilawati adalah janda
cerai mempunyai satu orang anak laki-laki.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Sdri. Susilawati tersebut,
saat ini Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2015 isteri Saksi (Sdri. Susilawati) bekerja
sebagai karyawan PT Delta Pusaka Indah di Jl. Pulau Bungin
Denpasar dengan tugas sehari-hari sebagai pengambil tagihan
pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli dari PT Delta
Pusaka Indah.
5. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2017 Saksi mulai curiga dengan
tingkah laku Sdri. Susilawati yang tidak seperti biasanya, yaitu antara
lain HP selalu dipegang/dijaga, jika HP sedang di chas ditunggui, ke
kamar mandi HP dibawa, dan jika Sdri. Susilawati tidur HPnya ditaruh
di bawah bantal.
6. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 Saksi
diberitahu oleh teman-teman Saksi bahwa isteri Saksi (Sdri.
Susilawati) telah ditangkap oleh beberapa orang anggota
Kikavserdam IX/Udayana di Hotel Sunari Mas Nusa Dua, karena
isteri Saya diduga telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa
tanpa ikatan suami isteri.
7. Bahwa atas perbuatan Sdri. Susilawati dengan Terdakwa
tersebut Saksi merasa keberatan dan menuntut agar permasalahan
ini diselesaikan melalui jalur hokum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi - VII

: Nama lengkap: WAHYU SETIAWAN; Pangkat/NRP: Serka/
21020245730583; Jabatan: Ba Intel Markas Kikavser; Kesatuan:
Kikavserdam IX/Udayana; Tempat, tanggaI lahir: Boyolali, 27 Mei
1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Asrama Kikavser Kodam IX/Udayana Jl. Kediri
No.01 Tuban, Kuta, Bali.
Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi
baru
mengetahui identitas
Terdakwa
setelah
melakukan
penggerebegan terhadap Terdakwa di Hotel Sunari Mas Nusa Dua
pada tanggal 20 Oktober 2017, dan Saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul
14.00 Wita Kopda Bambang Gunawan melaporkan kepada Saksi
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tentang perilaku sebulan terakhir isteri Kopda Bambang Gunawan
yang bernama Sdri. Susilawati yang mencurigakan, yaitu: setiap Sdri.
Susilawati menerima telepon Ia selalu menjauh dari Kopda Bambang,
kemana pun pergi HPnya selalu dibawa walaupun Sdri. Susilawati
sedang mandi, bahkan HPnya sedang di cas pun ditunggui oleh Sdri.
Susilawati. Pada suatu pagi yang hari dan tanggalnya lupa, Kopda
Bambang Gunawan pernah melihat ada SMS dari HP seorang lakilaki dengan nama kontak Rey yang masuk ke HP Sdri. Susilawati
yang saat itu sedang di charg di dapur dengan kata-kata: “lagi apa
yank”.
Kopda Bambang Gunawan juga memberikan bukti
percakapan lewat WA antara Sdri. Susilawati dengan laki-laki dengan
nama kontak “Rey” tersebut, dan rencana pertemuan mereka di Bali.
Namun untuk tempat pertemuannya belum pasti, antara Seminyak
atau Imam Bonjol. Kopda Bambang Gunawan juga memberikan
informasi bahwa laki-laki teman selingkuh isterinya tersebut bernama
Kopda Pariyanto, anggota Lanal Denpasar, yang sekarang menjadi
Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa dengan adanya laporan dari Kopda Bambang Gunawan
tersebut, Saksi lalu melaporkan hal tersebut melalui HP kepada
Dankikavserdam IX/Udayana yang saat itu berada di Lombok dalam
rangka pengamanan RI-1, lalu Dankikavser memerintahkan Saksi
agar mengecek dan mendalami masalah tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Saksi
mendapat informasi dari Kopda Bambang Gunawan bahwa isterinya
(Sdri. Susilawati) pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira
pukul 07.40 Wita akan menjemput tamu di Bandara Ngurah Rai
Tuban, Kab. Badung, yang datang ke Bali menumpang pesawat Lion,
kemudian dari Bandara Ngurah Rai, tamu akan menuju Seminyak
yang dilanjutkan ke Jimbaran dan Nusadua. Atas informasi dari
Kopda Bambang Gunawan tersebut Saksi lalu melaporkan melalui
HP kepada Dankikavserdam IX/Udayana, dan selanjutnya atas
petunjuk Dankikavserdam IX/Udayana, pada malam itu juga sekira
pukul 21.15 Wita Saksi membentuk tim yang beranggotakan 8
(delapan) orang anggota Kikavserdam IX/Udayana untuk memantau
gerakan Sdri. Susilawati dan Kopda Pariyanto (Terdakwa) yang
dicurigai berselingkuh dengan Sdri. Susilawati.
5. Bahwa Tim yang beranggotakan 8 (delapan) orang anggota
Kikavserdam IX/Udayana tersebut kemudian Saksi bagi menjadi dua
tim, yaitu: Tim 1 bertugas melaksanakan penjejakan terhadap Sdri.
Susilawati, sedangkan Tim 2 bertugas melakukan penjejakan
terhadap Terdakwa dari Bandara Ngurah Rai menuju ke tempat
pertemuan yang diperkirakan di daerah Seminyak atau Imam Bonjol.
6. Bahwa berdasarkan informasi dari Kopda Bambang Gunawan
tersebut, pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pagi, Saksi
bersama dengan Tim 1 dengan menggunakan sepeda motor mulai
bergerak secara diam-diam mengikuti Sdri. Susilawati yang pergi
menggunakan sepeda motor meninggalkan Asrama Kikavserdam
IX/Udayana menuju ke arah Seminyak, Kuta. Di tengah perjalanan
Sdri. Susilawati mampir ke tempat kost kawannya di daerah
Seminyak. Beberapa saat kemudian Saksi dan Tim 1 bergerak lagi
mengikuti Sdri. Susilawati yang bergerak menuju ke arah Nusa Dua.
Setelah sampai di daerah Nusa Dua, Saksi melihat Terdakwa sudah
menunggu di depan jalan masuk yang menuju ke hotel Sunari Mas
Nusa Dua. Selanjutnya Saksi melihat Sdri. Susilawati dan Terdakwa
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masuk ke Kamar 04 Hotel Sunari Mas, sehingga Saksi lalu
melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Dankikavserdam
IX/Udayana.
7. Bahwa sekira satu jam kemudian setelah berkoordinasi dengan
petugas hotel, selanjutnya atas perintah Dankikavserdam
IX/Udayana, Saksi bersama dengan Tim 1 dan Tim 2 melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Susilawati dengan caracara sebagai berikut :
- Saksi meminta bantuan petugas hotel untuk berpura-pura
mengantarkan handuk mandi ke kamar 04 yang ditempati Terdakwa
dan Sdri. Susilawati, dengan maksud agar pintu kamar dibukakan
Terdakwa;
- Setelah pintu dibuka Terdakwa untuk menerima handuk yang
diantarkan petugas hotel, Saksi dan Tim Saksi segera berlari masuk
ke dalam kamar 04 yang ditempati Terdakwa dan Sdri. Susilawati.
Pada waktu melihat Saksi dan kawan-kawan berlari mau masuk ke
kamar 04, Terdakwa berusaha menutup kembali pintu kamar, namun
Saksi dan kawan-kawan berhasil memaksa masuk ke kamar 04 yang
ditempati Terdakwa dan Sdri. Susilawati.
8. Bahwa setelah Saksi dan kawan-kawan berhasil masuk ke kamar
04, Saksi melihat Terdakwa ada di dalam kamar nomor 04 hanya
mengenakan celana kolor pendek, sedangkan Sdri. Susilawati baru
keluar dari kamar mandi di dalam kamar nomor 04 dengan hanya
mengenakan handuk yang dililitkan dari dada ke bawah, kemudian
Saksi dan kawan-kawan lalu mengikat tangan Terdakwa, dan
selanjutnya Saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa dan Sdri.
Susilawati berikut barang bukti ke Asrama Kikavserdam IX/Udayana
menggunakan mobil.
9. Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan
Sdri. Susilawati di Kantor Kikavserdam IX/Udayana, selanjutnya atas
perintah Dankikavser melalui HP, Saksi lalu menyerahkan Terdakwa
dan Sdri. Susilawati kepada petugas Pomal Lanal Denpasar yang
datang menjemput Terdakwa ke Kantor Kikavser guna dilakukan
pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :
- Pada waktu sudah berada di dalam mobil mau dibawa ke Asrama
Kikavser Dam IX/Udayana, Terdakwa dipukul oleh salah seorang dari
mereka dari luar mobil melalui jendela mobil yang masih terbuka.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun
2002 melalui pendidikan Dikcatam PK XXII/1 Tahun 2002 di
Kodiklatal Juanda, Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Kelasi Dua (Kld) Jas NRP.102549, Terdakwa berdinas di
Lanal Denpasar. Pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda Jas masih berdinas di
Lanal Denpasar menjabat sebagai Anggota Denpomal Lanal
Denpasar.
2. Bahwa pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mulai berkenalan
dengan Sdri. Susilawati di Terminal Bus Ubung, Denpasar. Pada
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waktu itu status Terdakwa sudah menjadi anggota TNI AL yang
berdinas di Lanal Denpasar dan masih bujangan; sedangkan status
Sdri. Susilawati juga masih gadis yang sedang berkunjung ke rumah
Bude (kakak Ibu) nya di Denpasar. Sejak perkenalan tersebut
Terdakwa dan Sdri. Susilawati yang saat itu sama-sama berada di
Denpasar sering berkomunikasi menggunakan HP masing-masing.
3. Bahwa setelah sekira 2 (dua) bulan berada di Denpasar,
Terdakwa mengantar Sdri. Susilawati ke Terminal Ubung, Denpasar,
karena Sdri. Susilawati akan pulang ke rumah orang-tuanya di
Denpasar dengan menumpang Bus jurusan Jember dari Terminal
Ubung, Denpasar. Sejak Sdri. Susilawati pulang ke rumah orangtuanya di Jember, Jatim, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun
berkomunikasi lagi dengan Sdri. Susilawati.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2007 pukul 10.00 Wib
Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Almaunah bertempat
di rumah orangtua Sdri. Al Ma’unah di Jombang, Jawa Timur. Dari
pernikahannya dengan Sdri. Almaunah tersebut Terdakwa dikaruniai
2 (dua) orang anak, yaitu: Adellita Eka Zonya Randiwata (9 tahun)
dan Saskiya Pratiwi Dwi Kinanti (5 tahun).
5. Bahwa pada tahun 2014, ketika Terdakwa sedang mengurus SIM
kolektif anggota Lanal Denpasar di Polresta Denpasar, tiba-tiba
Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. Susilawati yang saat itu juga
sedang mengurus SIM di Polresta Denpasar, sehingga Terdakwa dan
Sdri. Susilawati lalu mengobrol sebentar menanyakan kabar masingmasing secara sepintas saja.
6. Bahwa sekira dua bulan kemudian Terdakwa bermaksud
menemui teman satu angkatan Secatam yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana Tuban, Kab. Badung, yang bernama Kopda Awali
untuk menyerahkan fotocopy Sertifikat Tanah yang akan ditawarkan
Kopda Awali kepada calon pembelinya. Oleh karena pada waktu itu
Terdakwa tidak tahu secara pasti tempat tinggal Kopda Awali di
Asrama Kikavser Dam IX/Udayana, maka Terdakwa lalu bertanya
kepada sekumpulan ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran di
tukang sayur yang berhenti di pertigaan jalan dalam Asrama, yang
ternyata salah satu ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran tersebut
adalah Sdri. Susilawati. Sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau
suami Sdri. Susilawati adalah anggota TNI AD yang berdinas di
Kikavser Dam IX/Udayana.
7. Bahwa setelah selesai mengantarkan fotocopy Sertifikat Tanah
yang akan dijual ke rumah Kopda Awali, selanjutnya Terdakwa
bermaksud pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Raya
Sesetan Denpasar. Namun di tengah perjalanan dalam Asrama
Kikavser, Terdakwa dicegat/dihentikan oleh Sdri. Susilawati, dan
kemudian Sdri. Susilawati meminta nomor HP Terdakwa, lalu
Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdri. Susilawati.
8. Bahwa sejak mengetahui nomor HP Terdakwa, Sdri. Susilawati
sering menghubungi Terdakwa melalui HP, baik dengan cara
mengirim SMS, WA, maupun menelepon langsung untuk
menanyakan kabar, sampai dengan menyampaikan permasalahan
rumah tangganya dengan Kopda Bambang Gunawan yang katanya
sering berlaku kasar kepada Sdri. Susilawati hingga membuat Sdri.
Susilawati merasa tertekan jiwanya. Jika Sdri. Susilawati mengeluh
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tentang masalah rumah tangganya, biasanya Terdakwa hanya
menasehati agar Sdri. Susilawati bersabar.
9. Bahwa oleh karena terlalu sering berkomunikasi dan ‘curhat’,
Terdakwa dan Sdri. Susilawati menjadi dekat, hingga mulai awal
tahun 2017 Sdri. Susilawati berani memanggil Terdakwa dengan kata
mesra “Sayang”.
10. Bahwa pada awal Oktober 2017 Terdakwa mendapat surat
perintah untuk mengikuti Kursus Tamtama Pengawal Motor
(Sustawalmor) di Pusdikpom Kobangdiklatal Surabaya yang akan
dibuka pada tanggal 12 Oktober 2017.
11. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Surabaya, pada tanggal
10 Oktober 2017 Sdri. Susilawati mengirim WA ke Terdakwa yang
intinya Sdri. Susilawati mengajak Terdakwa bertemu di suatu tempat.
Namun ajakan Sdri. Susilawati tersebut Terdakwa tolak, karena pada
waktu itu Terdakwa sedang mempersiapan perlengkapan yang akan
dibawa dalam rangka mengikuti Sustawalmor di Pusdikpomal
Surabaya.
12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 siang Terdakwa berangkat
ke Surabaya menumpang pesawat komersil untuk melaksanakan
pendidikan Sustawalmor di Pusdikpomal Kobangdiklatal Surabaya
selama 3 (tiga) bulan.
Pada waktu berangkat ke Surabaya,
Terdakwa tidak sempat pamitan kepada anak Terdakwa, karena
pada waktu itu anak Terdakwa masih belum pulang dari sekolah.
13. Bahwa setelah Terdakwa berada di Pusdikpomal Surabaya, Sdri.
Susilawati semakin sering menghubungi Terdakwa melalui WA, dan
kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 Sdri. Susilawati
menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa pulang ke Bali.
14. Bahwa oleh karena Terdakwa mendapat berita dari isteri
Terdakwa bahwa anak Terdakwa yang kecil sedang ‘ngambek’ tidak
mau sekolah karena Terdakwa berangkat ke Surabaya tidak pamit
pada anak Terdakwa, dan juga Sdri. Susilawati mengharapkan
Terdakwa bisa pulang ke Bali, maka pada hari Kamis tanggal 19
Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan izin untuk tidak
mengikuti kegiatan Sustawalmor selama satu hari kerja pada hari
Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 untuk keperluan menyelesaikan
permasalahan rumah tangga.
15. Bahwa setelah mendapat izin untuk tidak mengikuti kegiatan
selama satu hari kerja, Terdakwa lalu memberitahu Sdri. Susilawati
bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa akan izin
pulang ke Bali, lalu Sdri. Susilawati menawarkan tiket pesawat PP
Surabaya-Bali. Pada mulanya Terdakwa menolak tawaran Sdri.
Susilawati tersebut, karena rencananya Terdakwa mau pulang ke
Bali dengan menumpang Bus Umum. Namun oleh karena Sdri.
Susilawati mengatakan mempunyai bonus tiket pesawat gratis
Surabaya – Denpasar PP, maka Terdakwa menerima tawaran Sdri.
Susilawati tersebut.
16. Bahwa ketika Terdakwa baru sampai di Bandara Ngurah Rai
Denpasar pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pagi sekira
pukul 07.45 Wita, Sdri. Susilawati menelepon Terdakwa menanyakan
sudah landing apa belum pesawatnya, yang Terdakwa jawab: “Baru
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saja landing”, lalu Sdri. Susilawati bertanya lagi: “Jadi ketemuan apa
tidak?”, dijawab Terdakwa: “Lha kamu jadi ketemu apa tidak, kalau
tidak Saya langsung pulang”, dijawab Sdri. Susilawati: “Mau”.
17. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Susilawati
tentang tempat pertemuannya, namun Sdri. Susilawati mengatakan
tidak tahu harus bertemu di mana, lalu Terdakwa teringat ketika
melaksanakan pengamanan VIP di daerah Nusadua ada hotel Sunari
Mas yang bisa disewa per jam, sehingga Terdakwa lalu naik Ojek On
Line (Gojek) menuju ke Hotel Sunari Mas, sedangkan Sdri. Susilawati
mengatakan akan menyusul Terdakwa menggunakan sepeda motor.
18. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Hotel Sunari Mas Nusa Dua,
Terdakwa langsung memesan kamar. Setelah Terdakwa berada di
dalam kamar, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Susilawati yang
menanyakan tempat hotelnya. Oleh karena Sdri. Susilawati tidak
tahu tempat hotelnya, maka Sdri. Susilawati meminta Terdakwa agar
menunggu di pinggir jalan, sehingga Terdakwa keluar dari dalam
kamar hotel dan kemudian berjalan ke pinggir jalan depan Hotel.
19. Bahwa beberapa saat kemudian Sdri. Susilawati tiba di Hotel
Sunari Mas dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa
memarkirkan sepeda motor Sdri. Susilawati, dan kemudian Terdakwa
mengajak Sdri. Susilawati masuk ke dalam kamar hotel yang telah
disewa Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
20. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa
dan Sdri. Susilawati ngobrol-ngobrol di tempat tidur selama sekira 20
menit, kemudian Terdakwa dan Sdri. Susilawati saling berpegangan
tangan dan berciuman bibir selama sekira 10 (sepuluh menit), lalu
Terdakwa dan Sdri. Susilawati melepaskan pakaian masing-masing
hingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian Sdri. Susilawati
merebahkan dirinya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih
tubuh Sdri. Susilawati sambil berciuman kembali, hingga Terdakwa
dan Sdri. Susilawati menjadi sangat terangsang, selanjutnya
Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang
vagina Sdri. Susilawati, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan
pinggulnya naik turun, hingga sekira sepuluh menit kemudian
Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri.
Susilawati, karena Sdri. Susilawati mengatakan sudah ikut KB dan
tidak bisa hamil lagi.
21. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa lalu
pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk membersihkan penisnya,
kemudian Terdakwa memakai celana pendek lalu duduk menunggu
di tempat tidur, sedangkan Sdri. Susilawati bergantian masuk ke
kamar mandi untuk membersihkan badannya.
22. Bahwa sekira satu menit kemudian ada orang yang mengetuk
pintu kamar hotel, lalu Terdakwa mengintip dari balik gorden jendela,
ternyata yang datang Pegawai Hotel membawa handuk, sehingga
Terdakwa lalu membukakan pintu kamar untuk pegawai hotel
tersebut. Namun setelah pintu kamar hotel dibukakan Terdakwa,
tiba-tiba ada sekira 8 (delapan) orang berpakaian preman yang tidak
Terdakwa kenal, yang kemudian diketahui mereka adalah anggota
Kikavserdam IX/Udayana, langsung merangsek masuk ke dalam
kamar hotel yang disewa Terdakwa, lalu mereka langsung
menangkap Terdakwa dan Sdri. Susilawati, dan selanjutnya
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Terdakwa dan Sdri. Susilawati dibawa ke kantor Kikavserdam
IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali, dengan menggunakan
mobil milik anggota Kikavserdam IX/Udayana. Pada waktu mau
berangkat ke Kikavserdam IX/Udy, Terdakwa sempat dipukul
sebanyak sekira lima kali oleh anggota Kikavserdam IX/Udy yang
menangkap Terdakwa, kemudian selama dalam perjalanan kepala
Terdakwa dipukul oleh Koptu Provos sebanyak (tiga) kali.
23. Bahwa setelah sampai di Markas Kikavserdam IX/Udayana,
Terdakwa lalu diinterogasi oleh beberapa orang anggota yang
menangkap Terdakwa dan Sdri. Susilawati di Hotel Sunari Mas.
Pada waktu itu salah seorang dari mereka yang menginterogasi
Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa: “Kamu itu bodo, kalau mau
gituan beli di luar kan banyak, jangan sama isteri anggota, orang
sudah bosok kok mau, akhirnya kamu dapat bosokan”. Selain itu,
salah seorang dari mereka juga ada yang mengatakan: “Ibu itu kok
penyakitnya nggak sembuh-sembuh”. Setelah selesai pemeriksaan
di Kikavserdam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke
Kantor Denpomal Lanal Denpasar untuk pemeriksaan lanjutan.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan berupa :
1. Barang-barang :
a. 1 (satu) lembar sprei warna putih;
b. 2 (dua) lembar handuk mandi warna biru putih;
c. 2 (dua) lembar sarung bantal warna hijau;
Yang ada di dalam kamar nomor 04 Hotel Sunari Mas yang
digunakan Terdakwa dan Saksi Susilawati menginap dan
melakukan persetubuhan;
d. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV, yang isinya berupa
rekaman kejadian sejak Terdakwa dan Saksi Susilawati datang
ke kamar hotel hingga kemudian ditangkap oleh beberapa
anggota Kikavserdam IX/Udayana;
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar KTA a.n. Kopda Jas Pariyanto NRP.102549
anggota Lanal Denpasar;
b. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:
59/59/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 dari KUA Kec./Kab.
Jombang atas nama Pariyanto dan Almaunah;
c. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor
39/02/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 dari KUA Kec. Balung,
Kab. Jember, atas nama Bambang Gunawan dan Susilawati.
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
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hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui pendidikan Dikcatam PK XXII/1 Tahun 2002 di
Kodiklatal Juanda, Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Kelasi Dua (Kld) Jas NRP.102549, Terdakwa berdinas di
Lanal Denpasar. Pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda Jas masih berdinas di
Lanal Denpasar menjabat sebagai Anggota Denpomal Lanal
Denpasar.
2. Bahwa benar pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mulai
berkenalan dengan Sdri. Susilawati (Saksi-I) di Terminal Bus Ubung,
Denpasar. Pada waktu itu status Terdakwa masih bujang dan
bekerja sebagai anggota TNI AL yang berdinas di Lanal Denpasar,
sedangkan status Saksi Susilawati juga masih gadis yang sedang
berkunjung ke rumah Bude (kakak Ibu) nya di Denpasar. Sejak
perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Susilawati yang saat itu
sama-sama berada di Denpasar sering berkomunikasi menggunakan
HP masing-masing.
3. Bahwa benar setelah sekira 2 (dua) bulan berada di Denpasar,
Terdakwa mengantar Saksi Susilawati ke Terminal Ubung, Denpasar,
karena Saksi Susilawati akan pulang ke rumah orang-tuanya di
Jember dengan menumpang Bus jurusan Jember dari Terminal
Ubung, Denpasar. Sejak Saksi Susilawati pulang ke rumah orangtuanya di Jember, Jatim, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun
berkomunikasi lagi dengan Saksi Susilawati.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2007 pukul
10.00 Wib Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Almaunah
(Saksi-II) bertempat di rumah orangtua Saksi Al Ma’unah di
Jombang, Jawa Timur. Dari pernikahannya dengan Saksi Almaunah
tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Adellita Eka
Zonya Randiwata (9 tahun) dan Saskiya Pratiwi Dwi Kinanti (5 tahun).
5. Bahwa benar di tempat yang lain, pada Tahun 2007 Saksi
Susilawati juga mulai berkenalan dengan Praka (sekarang Kopda)
Bambang Gunawan (Saksi-VI) yang berdinas di Kikavser Dam
IX/Udayana Tuban, Kab. Badung, Bali, dan selanjutnya pada tanggal
30 Januari 2011 Saksi Susilawati menikah secara resmi dengan
Praka Bambang Gunawan di rumah orangtua Saksi Susilawati di
Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, sesuai Kutipan Akta
Nikah dari KUA Kec. Balung, Kab. Jember, Jawa Timur, Nomor:
39/02/II/2011 tanggal 30 Januari 2011. Pada waktu Saksi Susilawati
menikah dengan Saksi Praka Bambang Gunawan, status Saksi
Susilawati adalah janda cerai anak satu, sedangkan status Saksi
Praka Bambang Gunawan adalah perjaka. Dari pernikahannya
dengan Saksi Praka Bambang Gunawan tersebut, Saksi Susilawati
dikaruniai dua orang anak, yaitu: Mario Putra Gunawan (laki-laki, usia
8 tahun), dan Altaf Arifki Putra Gunawan (laki-laki, usia 6 bulan).
6. Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi Praka Bambang
Gunawan, Saksi sudah bekerja di Pariwisata Free Lance sebagai
Pemandu Wisata yang bertugas memandu para wisatawan sejak dari
Bandara Ngurah Rai menuju Villa penginapan hingga berwisata ke
tempat-tempat yang diinginkan para wisatawan, dengan jam kerja
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mulai pagi hari sampai dengan sore hari. Namun setelah menikah
dengan Saksi Praka Bambang Gunawan, Saksi Susilawati dilarang
oleh suaminya (Praka Bambang Gunawan) untuk memandu
wisatawan hingga keluar Bali, dan Saksi Praka Bambang Gunawan
juga melarang Saksi Susilawati menginap. Kemudian sejak tahun
2015 Saksi Susilawati bekerja di Perusahaan distributor alat peraga
pendidikan (PT Delta Pusaka Indah) dengan tugas tugas sehari-hari
sebagai pengambil tagihan pembayaran terhadap barang-barang
yang dibeli dari PT Delta Pusaka Indah, dengan gaji sebesar
Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
7. Bahwa benar pada tahun 2014, ketika Terdakwa sedang
mengurus SIM kolektif anggota Lanal Denpasar di Polresta
Denpasar, secara tidak sengaja Terdakwa bertemu kembali dengan
Saksi Susilawati yang sudah sekira sepuluh tahun tidak bertemu dan
tidak berkomunikasi, yang saat itu Saksi Susilawati juga sedang
mengurus SIM di Polresta Denpasar, sehingga Terdakwa dan Saksi
Susilawati terkejut, lalu mereka mengobrol sebentar menanyakan
kabar masing-masing. Dari obrolan singkat tersebut Terdakwa
mengetahui kalau Saksi Susilawati sudah menikah, namun Terdakwa
tidak mengetahui siapa nama maupun profesi suami Saksi
Susilawati.
8. Bahwa benar sekira dua bulan kemudian Terdakwa bermaksud
menemui Kopda Awali, teman Terdakwa yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana Tuban, Kab. Badung, Bali, untuk menyerahkan
fotocopy Sertifikat Tanah yang akan ditawarkan Kopda Awali kepada
calon pembelinya. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak tahu
secara pasti tempat tinggal Kopda Awali di Asrama Kikavser Dam
IX/Udayana, maka Terdakwa lalu bertanya kepada sekumpulan ibuibu yang sedang berbelanja sayuran di tukang sayur yang berhenti di
pertigaan jalan dalam Asrama. Ketika Terdakwa bertanya, ternyata
salah satu ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran tersebut adalah
Saksi Susilawati. Sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau suami
Saksi Susilawati adalah anggota TNI AD yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana.
9. Bahwa benar setelah selesai mengantarkan fotocopy Sertifikat
Tanah ke rumah Kopda Awali, selanjutnya Terdakwa bermaksud
pulang ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Raya Sesetan
Denpasar. Namun di tengah perjalanan dalam Asrama Kikavser,
Terdakwa dihentikan oleh Saksi Susilawati, dan kemudian Saksi
Susilawati meminta nomor HP Terdakwa. Sejak saat itu Saksi
Susilawati sering menghubungi Terdakwa melalui HP, baik dengan
cara mengirim SMS, WA, maupun menelepon langsung untuk
menanyakan kabar Terdakwa sampai dengan Saksi Susilawati
mengeluh (curhat) mengenai permasalahan rumah tangganya
dengan Saksi Kopda Bambang Gunawan yang katanya sering
berlaku kasar kepada Saksi Susilawati hingga membuat Saksi
Susilawati merasa tertekan jiwanya. Jika Saksi Susilawati mengeluh
mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Kopda Bambang
Gunawan, biasanya Terdakwa hanya menasehati agar Saksi
Susilawati bersabar.
10. Bahwa benar oleh karena terlalu sering berkomunikasi dan
‘curhat’ kepada Terdakwa mengenai permasalahan rumah tangganya
dengan Saksi Kopda Bambang Gunawan, Saksi Susilawati menjadi
merasa lebih dekat dan nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa,
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karena Terdakwa orangnya sabar dan perhatian, sehingga mulai
awal tahun 2017 Saksi Susilawati berani memanggil Terdakwa
dengan kata-kata mesra “Sayang”, dan Terdakwa pun mengimbangi
dengan memanggil Saksi Susilawati dengan kata “Sayang atau
yank”.
11. Bahwa benar pada awal Oktober 2017 Terdakwa mendapat surat
perintah untuk mengikuti pendidikan Kursus Tamtama Pengawal
Motor (Sustawalmor) di Pusdikpomal Kodiklat TNI AL Surabaya yang
akan dibuka pada tanggal 12 Oktober 2017.
12. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat ke Surabaya, pada
tanggal 10 Oktober 2017 Saksi Susilawati mengirim WA ke Terdakwa
yang intinya Saksi Susilawati mengajak Terdakwa untuk bertemu di
suatu tempat. Namun karena pada waktu itu Terdakwa sedang
mempersiapan perlengkapan yang akan dibawa dalam rangka
mengikuti Sustawalmor di Pusdikpomal Kodiklatal Surabaya,
Terdakwa menolak ajakan Saksi Susilawati tersebut.
13. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2017 siang Terdakwa
berangkat ke Surabaya menumpang pesawat komersil untuk
melaksanakan pendidikan Sustawalmor di Pusdikpomal Kodiklatal
Surabaya selama 3 (tiga) bulan. Pada waktu berangkat ke Surabaya,
Terdakwa tidak sempat pamitan kepada anak Terdakwa, karena
pada waktu itu anak Terdakwa masih belum pulang dari sekolah.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Pusdikpomal
Surabaya, Saksi Susilawati semakin sering menghubungi Terdakwa
melalui WA, dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 Saksi
Susilawati menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa pulang ke Bali.
Setelah berada di Pusdikpomal, Terdakwa juga ditelepon oleh isteri
Terdakwa (Saksi Almaunah) yang memberitahu Terdakwa bahwa
anak Terdakwa yang kecil sedang ngambek tidak mau sekolah
karena Terdakwa pergi ke Surabaya tidak pamit anak Terdakwa.
15. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mendapat berita dari isteri
Terdakwa bahwa anak Terdakwa yang kecil sedang ‘ngambek’ tidak
mau sekolah karena Terdakwa berangkat ke Surabaya tidak pamit
pada anak Terdakwa, dan juga Saksi Susilawati mengharapkan
Terdakwa bisa pulang ke Bali, maka pada hari Kamis tanggal 19
Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan izin untuk tidak
mengikuti kegiatan Sustawalmor selama satu hari kerja pada hari
Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 untuk keperluan menyelesaikan
permasalahan rumah tangga.
16. Bahwa benar setelah mendapat izin untuk tidak mengikuti
kegiatan selama satu hari kerja, Terdakwa lalu memberitahu Saksi
Susilawati bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017
Terdakwa akan izin pulang ke Bali, lalu Saksi Susilawati menawarkan
tiket pesawat PP Surabaya - Denpasar. Pada mulanya Terdakwa
menolak tawaran Saksi Susilawati tersebut, karena rencananya
Terdakwa akan pulang ke Bali dengan menumpang Bus Umum.
Namun oleh karena Saksi Susilawati mengatakan mempunyai bonus
tiket pesawat gratis Surabaya - Denpasar PP, maka Terdakwa lalu
menerima tawaran Saksi Susilawati tersebut.
17. Bahwa benar ketika Terdakwa baru sampai di Bandara Ngurah
Rai Badung, Bali, pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pagi
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sekira pukul 07.45 Wita, Saksi Susilawati menelepon Terdakwa
menanyakan sudah landing apa belum pesawatnya, yang Terdakwa
jawab: “Baru saja landing”, lalu Saksi Susilawati bertanya lagi: “Jadi
ketemuan apa tidak?”, dijawab Terdakwa: “Lha kamu mau ketemu
apa tidak, kalau tidak Saya langsung pulang”, yang dijawab Saksi
Susilawati: “Mau”.
18. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi
Susilawati tentang tempat pertemuannya, namun Saksi Susilawati
mengatakan tidak tahu harus bertemu di mana, lalu Terdakwa
teringat ketika melaksanakan pengamanan VIP di daerah Nusadua
ada hotel Sunari Mas yang bisa disewa per jam, sehingga Terdakwa
lalu naik Ojek On Line (Gojek) menuju ke Hotel Sunari Mas,
sedangkan Saksi Susilawati mengatakan akan menyusul Terdakwa
menggunakan sepeda motor.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Hotel Sunari Mas
Nusa Dua, Terdakwa langsung memesan kamar dan Terdakwa
memilih kamar Nomor 04. Setelah Terdakwa berada di dalam Kamar
04, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Susilawati yang menanyakan
tempat hotelnya. Oleh karena Saksi Susilawati tidak tahu tempat
hotelnya, maka Saksi Susilawati meminta Terdakwa agar menunggu
di pinggir jalan, sehingga Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar
hotel dan kemudian berjalan ke pinggir jalan depan Hotel Sunari Mas.
20. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Susilawati tiba di
Hotel Sunari Mas dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa
memarkirkan sepeda motor Saksi Susilawati, dan kemudian
Terdakwa mengajak Saksi Susilawati masuk ke dalam Kamar Nomor
04 Hotel Sunari Mas yang telah disewa Terdakwa dengan harga
Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
21. Bahwa benar setelah berada di dalam Kamar nomor 04,
kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati ngobrol-ngobrol di tempat
tidur selama sekira 20 menit, kemudian Terdakwa dan Saksi
Susilawati saling berpegangan tangan dan berciuman bibir selama
sekira 10 (sepuluh menit), lalu Terdakwa dan Saksi Susilawati
melepaskan pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang
bulat. Kemudian Saksi Susilawati merebahkan dirinya di atas tempat
tidur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Susilawati sambil
berciuman kembali, hingga Terdakwa dan Saksi Susilawati menjadi
sangat
terangsang,
selanjutnya
Terdakwa
memasukkan
kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan Saksi
Susilawati, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik
turun, hingga sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Susilawati,
karena Saksi Susilawati mengatakan sudah ikut KB dan tidak bisa
hamil lagi.
22. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan,
Terdakwa lalu pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk
membersihkan penisnya, kemudian Terdakwa memakai celana
pendek lalu duduk menunggu Saksi Susilawati di tempat tidur.
Sedangkan Saksi Susilawati bergantian masuk ke kamar mandi untuk
membersihkan badannya.
23. Bahwa benar sekira satu menit kemudian, ketika Saksi Susilawati
sedang membersihkan badannya di dalam kamar mandi, tiba-tiba
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ada orang yang mengetuk pintu kamar nomor 04, lalu Terdakwa
mengintip dari balik gorden jendela, ternyata yang datang adalah
Pegawai Hotel yang kemudian diketahui bernama Sdr. Moh Rizal
(Saksi-IV) yang berpura-pura membawa handuk untuk diantarkan ke
kamar nomor 04, sehingga Terdakwa lalu membukakan pintu kamar
untuk menerima handuk dari Saksi Moh Rizal tersebut. Namun
setelah pintu kamar hotel dibukakan oleh Terdakwa, tiba-tiba ada
sekira 8 (delapan) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa
kenal, yang kemudian diketahui mereka adalah anggota Kikavserdam
IX/Udayana yang dipimpin Serka Wahyu Setiawan (Saksi-VII),
langsung merangsek masuk ke dalam kamar 04 yang disewa
Terdakwa, lalu mereka langsung menangkap Terdakwa dan Saksi
Susilawati, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Susilawati dibawa
ke kantor Kikavserdam IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali,
dengan menggunakan mobil milik anggota Kikavserdam IX/Udayana.
24. Bahwa benar delapan anggota Kikavserdam IX/Udayana yang
dipimpin Saksi Serka Wahyu Setiawan dapat mengetahui
keberadaan dan kemudian menangkap Terdakwa dan Saksi
Susilawati di Kamar nomor 04 Hotel Sunari Mas Nusa Dua Bali,
karena pembicaran Terdakwa dan Saksi Susilawati melalui WA
tentang rencana pertemuan mereka di Bali pada hari Jum’at tanggal
20 Oktober 2017 telah diketahui oleh Saksi Kopda Bambang
Gunawan sejak beberapa hari sebelumnya, sehingga Saksi Kopda
Bambang Gunawan lalu melaporkan rencana pertemuan Saksi
Susilawati dengan teman selingkuhannya tersebut kepada Saksi
Serka Wahyu Setiawan, yang selanjutnya atas perintah dan petunjuk
Dankikavserdam IX/Udayana, Saksi Serka Wahyu Setiawan lalu
melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan
Saksi Susilawati di Kamar 04 Hotel Sunari Mas Nusa Dua, dan
kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati dibawa ke Markas
Kikavserdam IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali.
25. Bahwa benar setelah sampai di Markas Kikavserdam
IX/Udayana, Terdakwa dan Saksi Susilawati lalu diinterogasi oleh
beberapa orang anggota Kikavserdam IX/Udayana yang menangkap
Terdakwa dan Saksi Susilawati di Hotel Sunari Mas. Pada waktu itu
salah seorang dari mereka yang menginterogasi Terdakwa
mengatakan kepada Terdakwa: “Kamu itu bodo, kalau mau gituan
beli di luar kan banyak, jangan sama isteri anggota, orang sudah
bosok kok mau, akhirnya kamu dapat bosokan”. Selain itu, salah
seorang dari mereka juga ada yang mengatakan: “Ibu itu kok
penyakitnya nggak sembuh-sembuh”. Setelah selesai pemeriksaan
di Kikavserdam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke
Kantor Denpomal Lanal Denpasar untuk dilakukan penyidikan.
26. Bahwa benar terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi Susilawati tersebut, Saksi Kopda Bambang
Gunawan merasa keberatan, hingga kemudian pada hari itu juga
Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita Kopda
Bambang Gunawan selaku suami Saksi Susilawati lalu mengadukan
perbuatan tersebut ke Denpomal Lanal Denpasar dan menuntut agar
perkara tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, selain Terdakwa diproses
hukum di Pomal Lanal Denpasar, Saksi Susilawati juga diadukan
oleh isteri Terdakwa (Saksi Almaunah) ke Polsek Kuta, sehingga
Saksi Susilawati juga diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan
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Negeri Denpasar, dan sekarang proses persidangan Saksi Susilawati
sudah selesai pemeriksaan dan sedang menunggu Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum.
28. Bahwa benar setelah terjadinya perkara ini, kehidupan rumah
tangga Saksi Susilawati dengan Saksi Kopda Bambang Gunawan
tetap berjalan seperti biasa, dan bahkan sekarang Kopda Bambang
Gunawan menjadi semakin baik pada Saksi Susilawati.
29. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi)
yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan sebagai
berikut :
Berdasarkan atas uraian dan pendapat Oditur Militer sepanjang
mengenai uraian unsur pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Penasihat
hukum menyatakan sependapat, akan tetapi setelah memperhatikan
terhadap pemeriksaan dalam persidangan dengan mendengarkan
keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat–surat, dan segala
dokumen yang berhubungan erat dengan perkara ini, Penasihat
hukum justru menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang
dilakukan oleh Oditur Militer, hal ini dikarenakan bahwa :
1. Memperhatikan terhadap susunan Dakwaan dan Tuntutan Oditur
Militer, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pelaku / tindak
pidana hal ini tidak mengherankan mengingat dalam perkara ini
bukan suatu kasus muncul begitu saja karena seharusnya adanya
pihak-pihak yang mengetahui dari awal seharusnya melakukan
pencegahan suatu niat akan adanya pemufakatan jahat, namun
kenyataan pihak-pihak yang mengetahuinya tidak melakukan
pencegahan dan membiarkan hingga kejahatan terjadi dan tidak
melaporkan akan adanya pemufakatan jahat / tindak pidana padahal
mengetahuinya, dan sedangkan menurut ketentuan Pasal 164 dan
Pa sal 165 KUHP, diisyaratkan bahwa orang yang mengetahui harus
mencegah dan melaporkan adanya pemufakatan jahat / tindak
pidana.
2. Bahwa benar fakta hukum dalam persidangan mengingat
ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, Saksi-6 (suami Saksi-1)
yang mengetahui sejak awal atas kecurigaan tingkah laku Saksi-1
melalui komunikasi handphone yang diketahui Saksi-6. Akan tetapi
Saksi-6 sebagai kepala keluarga tidak menegor dan menasehati,
malah membiarkan begitu saja dan melaporkan kepada Saksi-7
tentang akan adanya pemufakatan jahat / tindak pidana yang akan
dilakukan Saksi-1. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi7, Saksi-6, dan Saksi-5 yang seharusnya dapat membina dan
mencegah pemufakatan jahat / tindak pidana dalam kesatuannya
yang akan dilakukan oleh Saksi-1, akan tetapi seperti membiarkan
dan bahkan akan melihat apabila dapat dilihat sampai adanya
perbuatan pidana yang dilakukan Saksi-1 hingga selesai. Sehingga
membiarkan akan adanya pemufakatan jahat / tindak pidana yang
seharusnya dilakukan oleh Saksi-7, Saksi-6, dan Saksi-5 adalah
perbuatan pidana.
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3. Bahwa benar fakta hukum dalam persidangan Saksi-1 yang
selalu aktif menghubungi Terdakwa melalui handphone baik pada
waktu Terdakwa di Denpasar maupun Terdakwa pada saat di
Surabaya, dan diketahuinya bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.
Saksi-1 sering menceritakan kepada Terdakwa tentang kehidupan
rumah tangganya dengan Saksi-6 yang tidak harmonis, dimana
Saksi-1 dirasakan adanya kekerasan dalam rumah tangganya baik
fisik maupun psikhis dan biaya kebutuhan rumah tangga berupa gaji
yang dianggap kurang karena gaji untuk bayar hutang sehingga uang
yang diberikan Saksi-6 kepada Saksi-1 tidak mencukupi, untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangganya Saksi-1 bekerja freeline.
Kemudian ketidakharmonisan keluarga yang dirasakan Saksi-1
karena Saksi-6 selingkuh dan adanya kehadiran wanita lain dalam
kehidupan rumah tangganya. Sehingga dalam kehidupan rumah
tangganya Saksi-1 kurang adanya perhatian dari Saksi-6, dan Saksi1 melakukan suatu perbuatan sebagai pelampiasan untuk
menunjukkan kepada Saksi-6, untuk itu yang ditunjukkan dan
dilakukan Saksi-1 dapat melakukan perbuatan yang sama yaitu
mencari pria lain dalam kehidupannya. Dengan demikian dalam
perkara ini Terdakwa merupakan korban akibat ketidakharmonisan
keluarga lain dalam hal ini Saksi-1 yang ingin menunjukkan diri dan
pelampiasan ego Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa pulang ke Denpasar dengan tiket
pesawat PP yang telah dibelikan Saksi-1, dengan alasan lebih cepat
karena Saksi-1 mengajak Terdakwa janjian untuk bertemu, padahal
tujuan Terdakwa pulang ke Denpasar karena kepingin ketemu
dengan anaknya yang tidak meu masuk sekolah.
Sehingga
Terdakwa mengajukan ijin pulang ke Denpasar padahal Terdakwa
sedang melaksanakan Susta Walmor di Pusdikpomal Kodiklatal.
5. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-2 (istri Terdakwa) merasa
dirugikan sehingga melaporkan ke kepolisian atas dugaan perbuatan
zina yang dilakukan Saksi-1, dan saat ini perkaranya masih dalam
proses Pengadilan Negeri Denpasar. Meskipun demikian Saksi-2
tetap memaafkan perbuatan Saksi-1 dan harapan Saksi-2 kepada
Saksi-6 dapat memaafkan suaminya, karena Saksi-6 hingga saat ini
belum dapat pulang ke Denpasar karena sedang mengikuti
pendidikan. Saksi-2 memohon kepada Majelis agar Terdakwa tetap
berdinas di TNI Angkatan Laut karena kehidupan rumah tangganya
dengan Terdakwa tetap harmonis dan Terdakwa menurut Saksi-2
sebagai kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab yang
harus menghidupi kedua anaknya.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam kedinasan masih mempunyai
perilaku yang cukup baik dan masih dapat dibina kembali ke depan
untuk menjadi prajurit yang disiplin, loyalitas dan dedikasi baik dalam
kedinasan, sehingga penilaian atasan dalam hal ini Komandan Lanal
Denpasar mengharapkan Terdakwa dapat dibina ketika kembali ke
kesatuan.
7. Bahwa Tuntutan hukum yang diajukan oleh Oditur Militer dengan
memohon kepada Majelis Hakim dan menuntut agar Terdakwa
dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana tambahan
berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI AL, sangatlah
memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan,
tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan
untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana,
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melainkan juga ditujukan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana
dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang
baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah
Pancasila.
8. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut
ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2a, “Seorang pria yang turut serta
melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut
bersalah telah nikah”, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa diatur oleh ketentuan umum Cq
Pidana Umum, demikian halnya menurut ketentuan khusus pasal 6
KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan
ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila
kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan
dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer,
begitu juga pasal 6 huruf b, pemberlakuan ketentuan tersebut hanya
dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Sehingga menurut
hemat kami, Penerapan pasal dan juga tuntutan hukum harusnya
tetap mendasari terhadap asas kepatutan dan telah tidak di
pertimbangkan hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pencari
keadilan dan masih jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian halnya mengenai hal tersebut
menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang–undang RI
Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: “Anggota Angkatan Perang
Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim
dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar
hukum–hukum pidana atau hokum-hukum pidana tentara, karena
melanggar hukum hukum pidana atau hukum hukum pidana tentara”.
Sebaliknya pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun
2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan
hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit
TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh
putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1)
Undang–undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan “Prajurit
Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan
atau perbuatan yang nyata–nyata dapat merugikan disiplin
keprajuritan atau TNI”.
9. Bahwa benar fakta dalam persidangan Saksi-1 mengakui semua
perbuatannya dengan Terdakwa semata-mata untuk melampiaskan
egonya akibat kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya
Saksi-1 dengan Saksi-6. Dan Saksi-1 memohon maaf kepada Saksi2 dan Terdakwa oleh karena perbuatan Saksi-1 dapat berakibat fatal
dalam kedinasan Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan yang
menjadi korban adalah keluarga Terdakwa.
10. Bahwa erat dengan perkara ini, Terdakwa merasa khilaf dan
menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi lagi dan berharap
dapat memperbaiki dalam berperilaku baik dalam kedinasan dan
sebagai kepala keluarga.
Mendasari segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga adanya alat
bukti berupa surat-surat dan atau surat-surat yang diajukan dalam
persidangan Penasihat hukum berpendapat bahwa :
1. Fakta persidangan bahwa kejadian perkara ini seharusnya dapat
dicegah oleh Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-7 yang mengetahui
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pemufakatan kejahatan atas perbuatan kurang baik yang dilakukan
Saksi-1, akan tetapi malah dibiarkan hingga perbuatan pidana
selesai, sehingga yang menjadi korban adalah keluarga Terdakwa.
2. Bahwa pertimbangan hukum Oditur Militer III-13 Denpasar
dengan menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 7 (tujuh ) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari
dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan
bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam
perkara ini.
Bahwa pada akhir Pledoinya, Tim Penasehat Hukum memohon
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Denpasar yang
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyatakan
sependapat dengan Penasihat hukum dan berkenan memutuskan :
1. Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk
seluruhnya.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara.
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa
dalam hukum.
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan (Replik), dan
Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap pernyataan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat
Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pleidoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di
atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah
mengatur masalah pemidanaan terhadap siapa saja yang
mengetahui ada niat ataupun ada suatu permufakatan untuk
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal-pasal 104, 106, 107,
108, 110-113, 115-129, 124, 131, dan 187 KUHP jika kejahatan
tersebut jadi dilakukan. Sedangkan Pasal 284 KUHP tidak ditunjuk
atau ’tidak dijangkau’ oleh ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP.
Dengan demikian Tim Penasehat Hukum telah salah memahami
ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP.
2. Dengan demikian perbuatan Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 yang
mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan
zinah yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-I Susilawati,
namun mereka malah membiarkan dan tidak mencegah perbuatan
zinah tersebut terjadi, dan bahkan mereka mempersiapkan diri untuk
melakukan penggerebekan dan penangkapan, perbuatan tersebut
bukanlah perbuatan yang salah, dan hal tersebut tidak menjadikan
perbuatan zinah yang dilakukan Terdakwa menjadi benar dan/atau
dapat dimaafkan.
3. Sedangkan motivasi Saksi Susilawati yang melakukan perbuatan
zinah dengan Terdakwa dengan maksud untuk membalas perbuatan
suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita lain, hal itu juga
tidak berkaitan dengan masalah pembuktian dan juga tidak dapat
dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap
Hal 33 dari 25 Hal. Putusan Nomor 13-K/PM.III-14/AL/III/2018

34
kesalahan Terdakwa, yang dapat digunakan Terdakwa untuk
melepaskan dirinya dari segala Tuntutan Hukum.
4. Bahwa terhadap uraian dan pendapat Oditur Militer dalam
Tuntutan, sepanjang mengenai uraian unsur pasal 284 ayat (1) ke-2a
KUHP Tim Penasihat hukum menyatakan sependapat. Namun
setelah memperhatikan pemeriksaan dalam persidangan dengan
mendengarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat–surat,
dan segala dokumen yang berhubungan erat dengan perkara ini,
Penasihat hukum menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian,
dan selanjutnya tanpa menunjukkan pembuktian unsur-unsur yang
mana yang tidak sependapat (tidak terbukti), di akhir Pembelaannya
Tim Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari
segala tuntutan hokum. Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang
demikian adalah tidak jelas dan tidak beralasan.
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi
(Pembelaan) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai
alasan yang kuat, sehingga oleh karenanya harus ditolak.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer,
pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer
tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan
Alternatif Pertama. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Oditur Militer tentang penulisan Kualifikasi tindak pidana yang
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Oditur Militer,
yang tidak sesuai dengan kualifikasi Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer
untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini.

Menimbang

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

Menimbang

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

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Seorang pria“.
- Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini
adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih
mampu menunjukkan kejantanannya di bidang sexual, dalam arti
tidak impotent.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui pendidikan Dikcatam PK XXII/1 Tahun 2002 di
Kodiklatal Juanda, Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan
pangkat Kelasi Dua (Kld) Jas NRP.102549, Terdakwa berdinas di
Lanal Denpasar. Pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda Jas masih berdinas di
Lanal Denpasar menjabat sebagai Anggota Denpomal Lanal
Denpasar.
b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2007 pukul
10.00 Wib Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Almaunah
bertempat di rumah orangtua Saksi Al Ma’unah di Jombang, Jawa
Timur.
Dari pernikahannya dengan Saksi Almaunah tersebut
Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Adellita Eka Zonya
Randiwata (9 tahun) dan Saskiya Pratiwi Dwi Kinanti (5 tahun).
c. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap
oleh beberapa anggota Kikavser Dam IX/Udayana karena melakukan
persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi Susilawati
bertempat di sebuah kamar hotel Sunari Mas Nusadua, Bali.
d. Bahwa benar dengan Terdakwa menikah dengan Sdri.
Almaunah, lalu dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak, dan
kemudian Terdakwa mampu bersetubuh dengan Saksi Susilawati,
menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang masih
mampu menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impotent.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Seorang pria”, telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina“.
- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan “zina”
adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan
seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang
dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan
suaminya.
- Sedang yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika
kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau
berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan.
Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat
terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.
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- Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya
pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai
Pelaku tindak pidana ‘zina’ atas pengaduan wanita/pria pasangannya
yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita
teman berzinanya bertindak sebagai ‘Pelaku Peserta Zina’. Namun
demikian, baik ‘Pelaku Zina’ maupun ‘Pelaku Peserta Zina’ samasama dipidana sebagai ‘Petindak’.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar oleh karena terlalu sering berkomunikasi dan
‘curhat’ kepada Terdakwa mengenai permasalahan rumah tangganya
dengan Saksi Kopda Bambang Gunawan, Saksi Susilawati menjadi
merasa lebih dekat dan nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa,
karena Terdakwa orangnya sabar dan perhatian, sehingga mulai
awal tahun 2017 Saksi Susilawati berani memanggil Terdakwa
dengan kata-kata mesra “Sayang”, dan Terdakwa pun mengimbangi
dengan memanggil Saksi Susilawati dengan kata “Sayang atau
yank”.
b. Bahwa benar pada awal Oktober 2017 Terdakwa mendapat surat
perintah untuk mengikuti pendidikan Kursus Tamtama Pengawal
Motor (Sustawalmor) di Pusdikpomal Kodiklat TNI AL Surabaya yang
akan dibuka pada tanggal 12 Oktober 2017.
c. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat ke Surabaya, pada
tanggal 10 Oktober 2017 Saksi Susilawati mengirim WA ke Terdakwa
yang intinya Saksi Susilawati mengajak Terdakwa untuk bertemu di
suatu tempat. Namun karena pada waktu itu Terdakwa sedang
mempersiapan perlengkapan yang akan dibawa dalam rangka
mengikuti Sustawalmor di Pusdikpomal Kodiklatal Surabaya,
Terdakwa menolak ajakan Saksi Susilawati tersebut.
d. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2017 siang Terdakwa
berangkat ke Surabaya menumpang pesawat komersil untuk
melaksanakan pendidikan Sustawalmor di Pusdikpomal Kodiklatal
Surabaya selama 3 (tiga) bulan. Pada waktu berangkat ke Surabaya,
Terdakwa tidak sempat pamitan kepada anak Terdakwa, karena
pada waktu itu anak Terdakwa masih belum pulang dari sekolah.
e. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Pusdikpomal
Surabaya, Saksi Susilawati semakin sering menghubungi Terdakwa
melalui WA, dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 Saksi
Susilawati menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa pulang ke Bali.
Setelah berada di Pusdikpomal, Terdakwa juga ditelepon oleh isteri
Terdakwa (Saksi Almaunah) yang memberitahu Terdakwa bahwa
anak Terdakwa yang kecil sedang ngambek tidak mau sekolah
karena Terdakwa pergi ke Surabaya tidak pamit anak Terdakwa.
f. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mendapat berita dari isteri
Terdakwa bahwa anak Terdakwa yang kecil sedang ‘ngambek’ tidak
mau sekolah karena Terdakwa berangkat ke Surabaya tidak pamit
pada anak Terdakwa, dan juga Saksi Susilawati mengharapkan
Terdakwa bisa pulang ke Bali, maka pada hari Kamis tanggal 19
Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan izin untuk tidak
mengikuti kegiatan Sustawalmor selama satu hari kerja pada hari
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Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 untuk keperluan menyelesaikan
permasalahan rumah tangga.
g. Bahwa benar setelah mendapat izin untuk tidak mengikuti
kegiatan selama satu hari kerja, Terdakwa lalu memberitahu Saksi
Susilawati bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017
Terdakwa akan izin pulang ke Bali, lalu Saksi Susilawati menawarkan
tiket pesawat PP Surabaya - Denpasar. Pada mulanya Terdakwa
menolak tawaran Saksi Susilawati tersebut, karena rencananya
Terdakwa akan pulang ke Bali dengan menumpang Bus Umum.
Namun oleh karena Saksi Susilawati mengatakan mempunyai bonus
tiket pesawat gratis Surabaya - Denpasar PP, maka Terdakwa lalu
menerima tawaran Saksi Susilawati tersebut.
h. Bahwa benar ketika Terdakwa baru sampai di Bandara Ngurah
Rai Badung, Bali, pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pagi
sekira pukul 07.45 Wita, Saksi Susilawati menelepon Terdakwa
menanyakan sudah landing apa belum pesawatnya, yang Terdakwa
jawab: “Baru saja landing”, lalu Saksi Susilawati bertanya lagi: “Jadi
ketemuan apa tidak?”, dijawab Terdakwa: “Lha kamu mau ketemu
apa tidak, kalau tidak Saya langsung pulang”, yang dijawab Saksi
Susilawati: “Mau”.
i. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi
Susilawati tentang tempat pertemuannya, namun Saksi Susilawati
mengatakan tidak tahu harus bertemu di mana, lalu Terdakwa
teringat ketika melaksanakan pengamanan VIP di daerah Nusadua
ada hotel Sunari Mas yang bisa disewa per jam, sehingga Terdakwa
lalu naik Ojek On Line (Gojek) menuju ke Hotel Sunari Mas,
sedangkan Saksi Susilawati mengatakan akan menyusul Terdakwa
menggunakan sepeda motor.
j. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Hotel Sunari Mas
Nusa Dua, Terdakwa langsung memesan kamar dan Terdakwa
memilih kamar Nomor 04. Setelah Terdakwa berada di dalam Kamar
04, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Susilawati yang menanyakan
tempat hotelnya. Oleh karena Saksi Susilawati tidak tahu tempat
hotelnya, maka Saksi Susilawati meminta Terdakwa agar menunggu
di pinggir jalan, sehingga Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar
hotel dan kemudian berjalan ke pinggir jalan depan Hotel Sunari Mas.
k. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Susilawati tiba di
Hotel Sunari Mas dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa
memarkirkan sepeda motor Saksi Susilawati, dan kemudian
Terdakwa mengajak Saksi Susilawati masuk ke dalam Kamar Nomor
04 Hotel Sunari Mas yang telah disewa Terdakwa dengan harga
Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
l. Bahwa benar setelah berada di dalam Kamar nomor 04,
kemudian Terdakwa dan Saksi Susilawati ngobrol-ngobrol di tempat
tidur selama sekira 20 menit, kemudian Terdakwa dan Saksi
Susilawati saling berpegangan tangan dan berciuman bibir selama
sekira 10 (sepuluh menit), lalu Terdakwa dan Saksi Susilawati
melepaskan pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang
bulat. Kemudian Saksi Susilawati merebahkan dirinya di atas tempat
tidur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Susilawati sambil
berciuman kembali, hingga Terdakwa dan Saksi Susilawati menjadi
sangat
terangsang,
selanjutnya
Terdakwa
memasukkan
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kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan Saksi
Susilawati, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik
turun, hingga sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Susilawati,
karena Saksi Susilawati mengatakan sudah ikut KB dan tidak bisa
hamil lagi.
m. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan,
Terdakwa lalu pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk
membersihkan penisnya, kemudian Terdakwa memakai celana
pendek lalu duduk menunggu Saksi Susilawati di tempat tidur.
Sedangkan Saksi Susilawati bergantian masuk ke kamar mandi untuk
membersihkan badannya.
n. Bahwa benar sekira satu menit kemudian, ketika Saksi Susilawati
sedang membersihkan badannya di dalam kamar mandi, tiba-tiba
ada orang yang mengetuk pintu kamar nomor 04, lalu Terdakwa
mengintip dari balik gorden jendela, ternyata yang datang adalah
Pegawai Hotel yang kemudian diketahui bernama Sdr. Moh Rizal
(Saksi-IV) yang berpura-pura membawa handuk untuk diantarkan ke
kamar nomor 04, sehingga Terdakwa lalu membukakan pintu kamar
untuk menerima handuk dari Saksi Moh Rizal tersebut. Namun
setelah pintu kamar hotel dibukakan oleh Terdakwa, tiba-tiba ada
sekira 8 (delapan) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa
kenal, yang kemudian diketahui mereka adalah anggota Kikavserdam
IX/Udayana yang dipimpin Serka Wahyu Setiawan (Saksi-VII),
langsung merangsek masuk ke dalam kamar 04 yang disewa
Terdakwa, lalu mereka langsung menangkap Terdakwa dan Saksi
Susilawati, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Susilawati dibawa
ke kantor Kikavserdam IX/Udayana di Tuban, Kab. Badung, Bali,
dengan menggunakan mobil milik anggota Kikavserdam IX/Udayana.
o. Bahwa benar terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan
oleh Terdakwa dan Saksi Susilawati tersebut, Saksi Kopda Bambang
Gunawan merasa keberatan, hingga kemudian pada hari itu juga
Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita Kopda
Bambang Gunawan selaku suami Saksi Susilawati lalu mengadukan
perbuatan tersebut ke Denpomal Lanal Denpasar dan menuntut agar
perkara tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
p. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, surat
pengaduan yang dibuat Saksi Kopda Bambang Gunawan selaku
suami Saksi Susilawati yang merasa tercemar atas pengingkaran
janji perkawinan yang dilakukan oleh isterinya tersebut pada
hakekatnya adalah mengadukan isterinya agar diproses hokum
karena telah mengingkari janji perkawinannya dengan pengadu.
Sedangkan Terdakwa bertindak sebagai pelaku peserta.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua: “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah
telah kawin“
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa subjek, dalam hal ini
Terdakwa, sebelumnya telah mengetahui bahwa yang turut bersalah,
yaitu Saksi Susilawati telah kawin, atau dengan kata lain telah
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bersuami dan berstatus sebagai isteri orang lain, yaitu isteri Kopda
Bambang Gunawan, anggota Kikavser Dam IX/Udayana.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar pada tahun 2014, ketika Terdakwa sedang mengurus SIM
kolektif anggota Lanal Denpasar di Polresta Denpasar, secara tidak
sengaja Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Susilawati yang
sudah sekira sepuluh tahun tidak bertemu dan tidak berkomunikasi,
yang saat itu Saksi Susilawati juga sedang mengurus SIM di Polresta
Denpasar, sehingga Terdakwa dan Saksi Susilawati terkejut, lalu
mereka mengobrol sebentar menanyakan kabar masing-masing.
Dari obrolan singkat tersebut Terdakwa mengetahui kalau Saksi
Susilawati sudah menikah, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa
nama maupun profesi suami Saksi Susilawati.
b. Bahwa benar sekira dua bulan kemudian Terdakwa bermaksud
menemui Kopda Awali, teman Terdakwa yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana Tuban, Kab. Badung, Bali, untuk menyerahkan
fotocopy Sertifikat Tanah yang akan ditawarkan Kopda Awali kepada
calon pembelinya. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak tahu
secara pasti tempat tinggal Kopda Awali di Asrama Kikavser Dam
IX/Udayana, maka Terdakwa lalu bertanya kepada sekumpulan ibuibu yang sedang berbelanja sayuran di tukang sayur yang berhenti di
pertigaan jalan dalam Asrama. Ketika Terdakwa bertanya, ternyata
salah satu ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran tersebut adalah
Saksi Susilawati. Sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau suami
Saksi Susilawati adalah anggota TNI AD yang berdinas di Kikavser
Dam IX/Udayana.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin”, telah terpenuhi.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,
secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan
kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga
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tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga
kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat
serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan
militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap
mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku
dalam kehidupan militer.
Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan
isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik
sebagai prajurit TNI maupun sebagai warga negara Indonesia yang
harus tunduk dan patuh pada norma hukum yang berlaku di
Indonesia, termasuk diantaranya KUHP.
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Susilawati sejak
Saksi Susilawati masih gadis, dan bahkan sempat berpacaran
walaupun hanya beberapa bulan, lalu putus komunikasi, dan
kemudian pada tahun 2013 bertemu kembali dalam keadaan
Terdakwa dan Saksi Susilawati sama-sama sudah mempunyai
pasangan hidup masing-masing.
- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai
kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam ‘Delapan Wajib
TNI’, yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan
wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan
menghargai Saksi Susilawati sebagai wanita yang telah bersuami,
sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu, menggoda,
melayani godaan, ataupun menyetubuhi Saksi Susilawati. Apalagi
Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Susilawati adalah isteri Kopda
Bambang Gunawan yang notabene adalah teman sesama prajurit
TNI yang berdinas di kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, dan
Terdakwa juga mengetahui bahwa pajurit TNI sangat dilarang berzina
dengan sesama keluarga besar TNI dengan resiko dipecat dari dinas
militer, sehingga sejak awal pertemuannya kembali dengan Saksi
Susilawati yang telah menjadi isteri Kopda Bambang Gunawan,
seharusnya Terdakwa langsung berusaha menjauh sejauh-jauhnya
dari hal-hal yang dapat mengarah ke perbuatan persetubuhan
dengan Saksi Susilawati sebagai sesama keluarga besar TNI.
- Namun hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan
nafsu sexualnya, Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang
isteri yang ada ‘disampingnya’, yang setiap saat Terdakwa dapat
menyalurkan nafsu sexualnya secara sah kepada isterinya, ternyata
Terdakwa masih saja tergoda untuk mencari tempat penyaluran
nafsu sexualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya, dan itu
dilakukan terhadap isteri sesama prajurit TNI.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI,
perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama keluarga
besar TNI, adalah perbuatan yang sangat dilarang, sangat tidak layak
dilakukan oleh seorang prajurit, dan merupakan pelanggaran berat
dalam kehidupan disiplin militer, karena selain dapat merusak
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keharmonisan hubungan antar kesatuan TNI, perbuatan tersebut juga
dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan diantara sesama
prajurit TNI. Demikian juga jika ditinjau dari sudut Hukum Agama
Islam sebagai agama yang dianut Terdakwa, perbuatan zina yang
dilakukan oleh seseorang yang telah beristeri atau yang telah
bersuami merupakan pelanggaran sangat berat yang pelakunya
harus dihukum berat.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah merusak nilai-nilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit,
perbuatan Terdakwa juga dapat berdampak pada timbulnya
permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa
bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan
seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu sexualnya saja tanpa
mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik
sebagai seorang prajurit TNI maupun sebagai warga negara
Indonesia yang beragama Islam.
Menimbang

: Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas
militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, penjatuhan hukuman
pidana tambahan ’pemecatan dari dinas militer’ terhadap prajurit TNI
yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, ukurannya
bukan hanya karena para Terdakwa jujur, mengakui kesalahannya,
sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, ataupun
karena perbuatan tersebut terjadi akibat pembiaran dari orang lain
yang sebenarnya dapat mencegah perbuatan tersebut sejak dari
awal, dan sebagainya. Namun yang lebih penting untuk dijadikan
ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer
adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan
kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap
berada dalam kalangan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana
tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa
kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah
selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendisendi ketertiban dan keadilan dalam masyarakat militer. Selain itu,
besarnya kepentingan militer dirugikan, dan lamanya pidana penjara
yang harus dijalani, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan
tugas pokoknya sehari-hari, juga menjadi salah satu pertimbangan
untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah lama
mengetahui bahwa Saksi Susilawati adalah isteri Kopda Bambang
Gunawan sebagai sesama prajurit TNI, sedangkan Terdakwa sendiri
sudah mempunyai isteri yang ada ‘disampingnya’ sehingga Terdakwa
dapat menyalurkan hasrat sexualnya setiap saat kepada isterinya
tersebut secara halal, namun ternyata sejak tahun 2015 Terdakwa
telah berkomunikasi secara intens (berpacaran) lagi dengan wanita
lain yang telah menjadi isteri prajurit lain, hal itu tidak boleh terjadi
dalam kehidupan disiplin prajurit, karena perbuatan yang demikian
akan dapat memicu perpecahan di lingkungan TNI dan merusak jiwa
korsa prajurit TNI, yang pada gilirannya dapat menggoncangkan
sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit.
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- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam
kehidupan disiplin militer, dan karenanya Terdakwa perlu dipecat dari
dinas militer.
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 kejalan yang benar menjadi warga negara yang
baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis
Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,
perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan
dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Yang lebih aktif mengajak bersetubuh adalah Saksi Susilawati;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;
- Danlanal Denpasar selaku Papera Terdakwa menyatakan bahwa
Terdakwa adalah prajurit yang loyal, berdedikasi, dan mempunyai
semangat kerja yang tinggi.
b. Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri sesama prajurit
TNI yang berdinas di Kikavserdam IX/Udayana;
- Perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sedang mengikuti
pendidikan Sustawalmor di Pusdikpomal Kodiklatal Surabaya yang
sedang izin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8
wajib TNI, terutama marga ke-5 dan kewajiban ke-3;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara
sesama prajurit TNI.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1) Barang-barang :
a) 1 (Satu) lembar kain sprei warna putih;
b) 2 (Dua) lembar handuk mandi warna biru putih;
c) 2 (Dua) helai sarung bantal warna hijau;
d) 1 (Satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
Milik Hotel Sunari Mas yang disita dari kamar nomor 04 Hotel
Sunari Mas Jl. Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Badung, Bali,
yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Saksi Susilawati, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu
Hotel Sunari Mas Jl. Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Badung,
Bali.
2) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar KTA a.n. Kopda Jas Pariyanto NRP 102549
anggota Lanal Denpasar;
b) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:
59/59/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 dari KUA Kec./Kab.
Jombang atas nama Pariyanto dan Almaunah;
c) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:
39/02/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 di KUA Kec. Balung, Kab.
Jember, atas nama Bambang Gunawan dan Susilawati;
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat
dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer,
sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sedangkan
saat ini Terdakwa sudah berada dalam penahanan sementara, maka
Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat

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

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: PARIYANTO, Kopda Jas
NRP.102549 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana: “Turut serta melakukan zina”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

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

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1) 1 (Satu) lembar kain sprei warna putih;
2) 2 (Dua) lembar handuk mandi warna biru putih;
3) 2 (Dua) helai sarung bantal warna hijau;
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4) 1 (Satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Hotel Sunari Mas Jl.
Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Bali.
b. Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar KTA a.n. Kopda Jas Pariyanto NRP 102549 anggota Lanal
Denpasar;
2) 3(tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2007 tanggal 06
Januari 2007 di KUA Kecamatan Jombang atas nama Pariyanto dan
Almaunah;
3) 3(tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/02/II/2011 tanggal 1
Februari 2011 di KUA Kecamatan Balung atas nama Bambang Gunawan dan
Susilawati.
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima
ratus rupiah).
6.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai
Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk
NRP.2910046530370, Tim Penasehat Hukum Kapten Laut Sirodjuddin, S.H., M.H.
NRP.17476/P dan Serka Mes Agus Budi Utomo, S.H. NRP.72124, Panitera Pengganti
Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan
Terdakwa.
Hakim Ketua

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

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

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

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
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