PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 27-K / PM.III-14 / AL / VI / 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
Agama
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

: Prayuda Nugraha Putra.
: Lettu Mar / 21150/P.
: Danton 1 Ki A Yonkom-2 Marinir Cilandak.
(sekarang Wadan Ki A).
: Pasmar 1 Jakarta.
(sekarang Yonkom 2 Marinir, Cilandak).
: Jakarta, 30 Nopember 1991.
: Laki-laki.
: Islam.
: Indonesia.
: Mess Perwira Marinir Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Dansatgas TNI Konga Unifil selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2018 tanggal 7 Maret
2018, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2018
sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.
2.
Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Dandenma
Mabes TNI selaku Papera, berdasarkan :
a.
Keputusan Penahanan Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor:
Kep/26/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1,
yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari
terhitung mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018,
bertempat di Sel Madenpom Lanal Denpasar.
b.
Keputusan Penahanan Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor:
Kep/39/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018, bertempat di Sel
Madenpom Lanal Denpasar.
c.
Keputusan Penahanan Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor:
Kep/50/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3, yang
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018, bertempat di Sel
Madenpom Lanal Denpasar.
3.
Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua
Nomor : TAP/09/PM.III-14/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penahanan, yang
menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018
sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Perpanjangan
Penahanan Nomor: TAP/11/PM.III-14/AL/VII/2018 tanggal 23 Juli
2018 tentang
Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai
tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas :
Membaca

:
Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanal
Denpasar Nomor: BPP/1/A-13/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama
Lettu Mar Prayuda Nugraha Putra NRP.21150/P.

Memperhatikan

:1.
Keputusan Komandan Denma Mabes TNI selaku Papera
Nomor: Kep/56/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penyerahan
Perkara.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor: Sdak/25/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/28/
PM.III-14/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan
Hakim.
b.
Pengadilan
Militer
III-14
Denpasar
Nomor
Taptera/27/PM.III-14/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.
c.
Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/27/PM.III14/AL/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Hari Sidang.

4.
Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
5.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

:1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14 Denpasar Nomor: Sdak/25/VI/2018 tanggal 22 Juni 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 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana:
“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan “.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 281 ke- 1 KUHP.

.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi hukuman berupa:
- Pidana Pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun.
dikurangi selama Terdakwa berada
dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNIAL.
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c.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:
1)

Surat-surat

:

a)
1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan
Terdakwa dengan Sdri. Nindya.
b)
1 (satu) lembar foto barang bukti.
c)
2 (dua) lembar foto Alur CCTV Terdakwa di
Hotel U Paasha.
d)
1 (satu) lembar foto penggerebekan
Terdakwa di Hotel U Paasha.
e)
1 (satu) lembar foto mesra Sdri. Nindya
dengan Sdr. Kadir.
f)
1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah
Kapten Adm Danag Jaya.
g)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali.
h)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
HotelRamada Encore Seminyak Bali.
i)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Aston Priority Jakarta.
j)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Royal Tulip Bogor.
k)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Grandika Semarang.
l)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Ibis Malioboro.
m) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Aksari Villa Seminyak Bali.
n)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Fashion Legian Kuta Bali.
o)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Katamaran Mataram NTB.
p)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel Harris Sentul City Bogor.
o)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel The LerinaNusa Dua Bali.
r)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Smart Villa C 151 Uluwatu Pecatu Bali.
s)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang
Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari
Hotel U Paasha Seminyak Bali.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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2)

Barang-barang :
a)
1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit Lettu
Mar Prayudha Nugraha Putra NRP.21150/P
b)
1 (satu) lembar seprei warna putih milik
Hotel U Paasha Seminyak Bali.
c)
1 (satu) lembah handuk warna putih milik
Hotel U Paasha Seminyak Bali
d)
1 (satu) buah baju drees warna hitam milik
Sdri. Nandya.
e)
1 (satu) keping rekaman CCTV TSK di
Hotel U Pasha.
Disita untuk dimusnahkan

d.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
2.
Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis
pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :
Bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum/Terdakwa tidak
sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena unsur-unsur yang
didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti untuk itu Penasehat Hukum
Terdakwa mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari hukuman.
3.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari senin
tanggal 20 Agustus 2018 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer
tetap pada Tuntutannya.
4.
Duplik dari Terdakwa yang disampaikan pada Senin tanggal 20
Agustus 2018 pada pokoknya isinya mengulang kembali apa yang telah
dibacakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya/Pembelaan didepan
persidangan yang pada intinya Terdakwa tetap pada pembelaannya.
Menimbang

:
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer 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 6 Juli 2017
bertempat di Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali,
tanggal 7 Juli 2017 dan tanggal 8 Juli 2017 bertempat di Hotel Ramada
Encoro di Jl. Dewi Saraswati III Seminyak Bali, tanggal 29 Nopember
2017 bertempat di Katamaran Resort di Jl. Raya Mangsit, Senggigi
Lombok NTB, tanggal 4 Maret 2018 bertempat di Kolam Renang Villa
C151 di Jl. Pemutih Labuhan Sait Uluwatu Pecatu Bali Villa No.2 dan
tanggal 5 Maret 2018 bertempat di Villa C151 di Jl. Pemutih Labuhan
Sait Uluwatu Pecatu Bali Villa No.2 atau setidak-tidaknya dalam tahun
2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang termasuk wilayah 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 :
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a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui
pendidikan AAL Angkatan 59 Tahun 2010–2014 di Surabaya setelah
tamat dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di
Yonif 8-Mar Brigif 3 Medan hingga tahun 2016 kemudian ditugaskan di
Yon Komlek-2 Mar Pasmar-2 Jakarta dan tahun 2017 sampai dengan
kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Satgas Indobatt Unifil
23 L dengan pangkat Letnan Satu NRP 21150/P.
b.
Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 Terdakwa berkenalan
dengan seorang Pramugari Air Asia yang bernama Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi (Saksi-2) melalui sosial media Instagram, dimana saat itu
Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Saksi-2 ada di Bali. Saksi-2
adalah istri dari Kapten Adm Danang Jaya (Saksi-1) yang berdinas di
Lanud Sultan Hadanudin, Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 sah baik
secara kedinasan maupun agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari
KUA Semarang Nomor : 0941/065/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012,
dan Saksi-2 telah mendapat Kartu Tanda Keluarga TNI yang
dikeluarkan oleh Depohar 10 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2015
dengan Nomor : POMAU-PAM/668-K/X/2015, sedangkan Terdakwa
masih bujangan.
c.
Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut,
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran walaupun
Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah suami dari Saksi-1
yang merupakan senior dari Terdakwa. Saat Terdakwa menjalin
hubungan pacaran tersebut Terdakwa menanyakan tentang suami
Saksi-2 kemudian Saksi-2 menceritakan bahwa hubungan rumah
tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan sering
bertengkar (KDRT), dan pada akhir bulan Maret 2017 Saksi-1 membaca
obrolan Saksi-2 dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho di Handphone
dengan bahasa mesra serta ada percakapan Saksi-2 dengan Sdr.
Cahyo Agung Nugroho pernah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri sehingga Saksi-1 menjatuhkan talak terhadap Saksi-2.
Selanjutnya pada bulan Juli 2017 Terdakwa merencanakan untuk
menemui Saksi-2 di Bali dan Saksi-2 menyetujui rencana Terdakwa
tersebut.
d.
Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2017, Terdakwa pergi ke
Bali untuk menemui Saksi-2, kemudian sekira pukul 16.00 Wita
Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 di Kori Nuansa
Jimbaran Bali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk
mengemasi pakaian untuk 3 (Tiga) hari. Selanjutnya Saksi-2 dan
Terdakwa pergi menuju Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali tempat Terdakwa menginap.
e.
Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, Terdakwa minta Saksi-2 untuk
mengajak anak Saksi-2 yang bernama Amanda untuk ikut menginap di
Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali selanjutnya
Saksi-2 mengajak Amanda menginap di hotel Grand Whiz. Kemudian
sekira pukul 24.00 wita saat Amanda sedang tidur lelap selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan dari obrolan tersebut
Terdakwa dan Saksi-2 saling ketawa dan berciuman kemudian untuk
yang pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan cara dan keadaan pintu kamar
tertutup namun pintu kamar yang menghadap ke kolam renang terbuka
lebar. Kemudian sambil berciuman Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa
yang telah tidur terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa melepas
baju Saksi-2 dan Saksi-2 juga melepaskan baju Terdakwa kemudian
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Saksi-2 dan Terdakwa berciuman lagi, kedua tangan Terdakwa
melepaskan celana luar Saksi-2 dalam posisi Saksi-2 masih di atas
badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melepas celana luar dan celana
dalam Terdakwa sampai Terdakwa telanjang bulat yang saat itu posisi
Terdakwa masih tidur telentang.
f.
Bahwa setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian Saksi-2
mengulum atau menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa
selama kurang lebih 2 menit setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan
mengatakan belum pernah melakukan hubungan badan suami istri, lalu
Saksi-2 menjawab kalau memang belum pernah lebih baik tidak usah,
namun Terdakwa mulai mencium Saksi-2 lagi, lalu Saksi-2 kembali
menindih tubuh Terdakwa sambil tetap saling berciuman, lalu Terdakwa
melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Saksi-2 sempat bertanya “ mau
ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah mencium Saksi-2 lagi
karena Saksi-2 Terangsang kemudian Saksi-2 memasukan kemaluan
Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-2 namun Terdakwa langsung
mengangkat tubuh Saksi-2 sambil mengatakan “Kok rasanya gitu ya,
tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi-2 “Iya sudah, kalau kamu
gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian Terdakwa
menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih yang
pertama kali buat kamu” Saksi-2 bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungan badan layaknya suami
istri, dengan posisi Saksi-2 berada diatas menindih tubuh Terdakwa
kemudian alat kelamin Terdakwa dituntun dimasukan kelobang vagina
Saksi-2 dan setelah masuk alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa dan
Saksi-2 saling melakukan gerakan naik turun hingga kurang lebih lima
belas menit dan pada saat sperma Terdakwa mau keluar Saksi-2
serentak mencabutnya dan akhirnya sperma Terdakwa keluar diatas
perut Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk
membersihkan bekas sperma secara bergantian selanjutnya pakai baju
dan istirahat tidur.
g.
Bahwa keesokan harinya tanggal 7 Juli 2017 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa
Dua Bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan jalan hingga malam
hari sekira pukul 20.00 Wita lalu Terdakwa dan Saksi-2 Cek In di hotel
Ramada Encore di Jln. Dewi Saraswati III Seminyak Bali setelah
didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa mulai berciuman dan berpelukan
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian luar dan
pakaian dalam masing masing dengan posisi masih berdiri, kemudian
Saksi-2 dan Terdakwa pindah ketempat tidur kemudian Saksi-2
mengulum atau menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa hingga
sama-sama terangsang kemudian Terdakwa naik keatas menindih
tubuh Saksi-2 yang sudah tidur terlentang di tempat tidur lalu Saksi2
memegang kemaluan Terdakwa bagian pangkal kemudian dimasukan
kedalam Vagina Saksi-2 yang sudah mengangkang, setelah kemaluan
Terdakwa dirasakan masuk seluruhnya ke dalam vagina Saksi-2
kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10
(Sepuluh) menit, lalu ganti posisi yaitu Saksi-2 naik ke atas menindih
tubuh Terdakwa lalu Saksi-2 memasukan kemaluan Terdakwa kedalam
Vaginanya kemudian Saksi-2 menggerakkan pantat naik turun selama
15 (Lima belas menit) hingga Saksi-2 mencapai kenikmatan dan
orgasme, setelah Saksi-2 orgasme lalu ganti posisi lagi yaitu Terdakwa
berada diatas menindih tubuh Saksi-2, kemudiaan Terdakwa
memasukan kemaluannya ke dalam Vagina Saksi-2 lalu pantat
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Terdakwa bergerak naik turun hingga Terdakwa orgasme dengan
mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi-2. Setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa membersihkan diri secara bersama sama dikamar mandi,
setelah memakai pakaian dalam Saksi-2 dan Terdakwa tidur sampai
pagi. Hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan
karena Terdakwa dan Saksi-2 saling mencintai.
h.
Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi2 bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah keluar dari
kamar mandi Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk memeluk Terdakwa
dengan posisi Saksi-2 diatas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi-2
dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut Saksi-2 dan
Saksi-2 menelannya. Setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan
diri masing masing dan berpakaian dilanjutkan sarapan direstauran
hotel tersebut. Selanjutnya tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa kembali ke
Jakarta dan diantar oleh Saksi-2 ke Bandara Ngurah Rai Tuban Badung
Bali.
i.
Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut
diketahui oleh Saksi-1 setelah Saksi-1 mengkloning/membajak aplikasi
WA Saksi-2 melalui aplikasi WScan sehingga sejak tanggal 5 Juli
sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 Saksi-1 mengetahui kegiatan
Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali,
dan Hotel Ramada Encore di Jln.Dewi Saraswati III Seminyak Bali.
j.
Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 menjalin hubungan
pacaran dengan Terdakwa kemudian tanggal 11 Juli 2017 saat Saksi-2
sedang berada di Mumbai India ditelpon oleh Saksi-1 dan mengatakan
bahwa Saksi-1 telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2
dengan Terdakwa di Bali, namun Saksi-2 menyangkal tuduhan Saksi-1
tersebut. Setelah Saksi-2 kembali dari Mumbai India kemudian Saksi-2
dijemput oleh Saksi-1 di Bandara Ngurah Rai selanjutnya Saksi-2 diajak
oleh Saksi-1 untuk ngopi di Revolver Seminyak Kuta. Di tempat tersebut
Saksi-1 kembali menanyakan soal hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa,
karena Saksi-2 masih menyangkal kemudian Saksi-1 menunjukan salah
satu bukti berupa foto Saksi-2 dengan Terdakwa di area parkir hotel
Grand Whiz, setelah itu baru Saksi-2 mengakui dan menceritakan
semua perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
k.
Bahwa pada akhir bulan Juli 2017, Saksi-2 pergi ke Makasar
untuk mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-1 namun masih
ditolak oleh pihak Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, setelah itu Saksi2 menginap di hotel Harper. Selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 di
Hotel Harper kemudian di tempat tersebut Saksi-1 menghubungi
Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi-2 untuk menanyakan
tentang keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab
oleh Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-2. Mendengar
jawaban Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa
sepakat untuk bertemu guna membicarakan mengenai hubungan
Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.
l.
Bahwa sekira awal bulan Agustus 2017 Saksi-1 dan Saksi-2
berangkat dari Bali ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa.
Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput
oleh Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memutuskan
untuk makan siang di Kemang Jakarta Selatan dalam obrolan tersebut
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Saksi-1 kembali menanyakan keseriusan Terdakwa dengan Saksi-2,
lalu Terdakwa tetap menjawab serius. Kemudian Saksi-1 mengajukan
persyaratan kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dalam jangka
waktu maksimal 2 (dua) tahun dan Terdakwa menawar untuk menikah
dengan Saksi-2 dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun atau setidaknya
setelah Terdakwa berpangkat Kapten. Kemudian Saksi-1 mengatakan
akan dipertimbangkan lagi, setelah itu Saksi-1 mengatakan agar
persyaratan tersebut ditulis dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda
tangani oleh Terdakwa, pihak keluarga Saksi-2 dan pihak keluarga
Terdakwa, setelah selesai pembicaraan tersebut kemudian Saksi-2 dan
Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Halim ke rumah Kapten Andika
Bayu (Teman seleting Saksi-1).
m.
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2017 bertempat
di rumah Saksi-9 di Jl. Parang Kembang VII/2 RT 008 RW 020 Tlogosari
Kulon Pedurungan Semarang, Saksi-1 membuat Surat Pernyataan
untuk Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan supaya Terdakwa tidak
mempermainkan Saksi-2 dan bisa menjadi bapak sambung untuk anak
Saksi-2 yang bernama Sdri. Lady Shayna Khanzamanda setelah proses
perceraian dengan Saksi-1 selesai. Isi dari surat pernyataan tersebut
yaitu :
Sanggup menikahi Sdri. Nindya dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun.
Mau mengurus Sdri. Lady Shayna Khanzamanda layaknya
anak sendiri.
Batal apabila Sdri.Nindya selingkuh dengan laki-laki lain.
Surat ini tidak sah untuk gugatan cerai.
Kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan
oleh Sdr. Rizki Yudha Putra (Saksi-8) yang mewakili dari pihak
Terdakwa dan Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany (Saksi-9) yang mewakili dari
pihak Saksi-2.
n.
Bahwa Setelah selesai membuat Surat Pernyataan kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 menginap dihotel Grandhika Semarang,
sedangkan Saksi-1 menginap dirumah orang tua Saksi-2. Esok paginya
Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Magelang karena Terdakwa ada
kegiatan pedang pora di Magelang. Setelah acara Pedang Pora selesai
Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Jogja dan menginap di Ibis Malioboro
selama satu malam. Siangnya Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke
Semarang, setelah itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke Bandara
Ahmad Yani untuk pulang ke Jakarta.
o.
Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa dan Saksi-2
bertemu di Katamaran Resort di Jl. Raya Mangsit, Senggigi Lombok
NTB, untuk merayakan ulang tahun dan selanjutnya Terdakwa dengan
Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Keesokan
harinya tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-2 Cek Out dan Saksi-2 melakukan pembayaran penginapan
sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke pelabuhan Bangsal dan
berangkat menggunakan Fast Boat bernama Tatagonia Exspres menuju
ke Bali. Sampai di Tanjung Benoa Bali Saksi-2 dengan Terdakwa
langsung menuju Bandara Ngurah Rai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa
sama-sama naik pesawat Citilink menuju Jakarta dan menginap
beberapa hari di sebuah hotel di Jakarta.
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p.
Bahwa awal bulan Desember 2017 saat Terdakwa masuk di
PMPP Sentul, Saksi-2 mengunjungi Terdakwa dan menginap di Hotel
Harris Sentul dan di hotel tersebut Saksi-2 dengan Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dan keesokan
harinya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena
Saksi-2 cemburu melihat Terdakwa dekat dengan wanita lain yang
bernama Inggit yang bekerja sebagai Pilot di Maskapai Garuga
Indonesia. Beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menemui
Terdakwa dan menginap satu malam di hotel Aston Sentul Lake View,
keesokan harinya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Bandara Soekarno
Hatta akan berangkat ke Libanon.
q.
Bahwa karena Saksi-2 tidak puas hanya dengan Terdakwa
saja kemudian pada saat Terdakwa berada di Libanon kemudian
kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 mencari laki-laki lain untuk
memuaskan nafsunya yaitu dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho salah
satu rekan kerja Saksi-2 yang berprofesi sebagai pilot dan Sdr. Kadir
yang merupakan teman Saksi-2 dari Semarang, hal tersebut diketahui
oleh Terdakwa saat Terdakwa video call dengan Saksi-2 melihat Saksi2 sedang berada di kos-kosan dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho dan
foto Saksi-2 dengan Sdr. Kadir sedang berduaan di Pantai Beach Club
bernama Finns. Saksi-2 juga mengakui pernah melakukan hubungan
badan dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho sebanyak 2 (dua) kali di
kos-kosan dan di Villa teman Saksi-2 saat pesta Tahun baru dan Saksi2 mengakui pernah meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) kepada Sdr. Cahyo Agung Nugroho Perbuatan Saksi-2 tersebut
telah melanggar surat pernyataan yang telah disetujui oleh Terdakwa
dengan Saksi-2 tesebut sehingga memicu pertengkaran antara
Terdakwa dengan Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 minta Terdakwa
pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
r.
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 tanpa sepengetahuan Saksi2, Terdakwa kembali ke Indonesia dan langsung pada malam hari
Terdakwa ke rumah Saksi-2 ternyata rumah Saksi-2 kosong dan dalam
keadaan gelap, setelah Terdakwa cari tahu ternyata Saksi-2 sedang
bersama laki-laki lain yang bernama Kadir, yang Terdakwa tahu Saksi-2
dengan Kadir berkenalan di Semarang dan pernah beberapa kali
ketemu, dan Saksi-2 pun tahu kalau Kadir ini sudah memiliki istri dan
anak.
s.
Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Kadir dan
saat ada kesempatan Terdakwa buat foto-foto Saksi-2 dengan Kadir di
Pantai Beach Club bernama Finns untuk dijadikan bukti. Karena
Terdakwa merasa tertekan dengan perjanjian dengan Saksi-1 akhirnya
Terdakwa memutuskan untuk menemui Saksi-2 dengan cara
menghubungi Saksi-2 melalui telepon dengan mengatakan bahwa
sebenarnya Terdakwa sudah berada di Bali sejak semalam dan saat ini
Terdakwa berada di Bandara Ngurah Rai. Mendengar telepon Terdakwa
tersebut kemudian Saksi-2 binggung dan tidak percaya untuk
membuktikan kemudian Saksi-2 segera ke Bandara Ngurah Rai
sendirian. Sesampainya di Bandara ternyata benar ada Terdakwa
selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke hotel Lerina di Jln.By
Pass Ngurah Rai No.1001 X Nusa Dua Badung Bali tempat Terdakwa
menginap, dalam perjalanan Terdakwa dengan Saksi-2 terus
bertengkar, setelah sampai di hotel Lerina Saksi-2 dan Terdakwa masih
bertengkar hingga Saksi-2 memutuskan untuk pergi.
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t.
Bahwa selanjutnya Saksi-2 menjemput Kadir dihotel Ramada
lalu Saksi-2 dan Kadir menuju Villa Astamana di Canggu, di Villa
tersebut Saksi-2 dan Kadir menaruh barang barang dan makan siang,
kemudian sorenya Saksi-2 dan Kadir pergi ke Finns Beach Club untuk
menikmati Sunset. Saat Saksi-2 dan Kadir ngobrol di tempat tersebut
diatas Saksi-2 dan Kadir berdua terbawa suasana lalu berciuman.
Sekitar 21.00 Wita Saksi-2 dan Kadir pergi menuju LaFavela, karena di
LaFavela masih sepi kemudian Saksi-2 dan Kadir keluar dan
memutuskan untuk refleksi. Pada saat Saksi-2 baru mulai refleksi
Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta bertemu karena
Terdakwa juga sedang berada di sekitaran tempat Saksi-2 berada,
kemudian Saksi-2 berpamitan kepada Kadir untuk menemui Terdakwa.
Saat Saksi-2 keluar dari tempat refleksi dengan berjalan kaki menuju
LaFavela tiba-tiba tangan Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa lalu mengajak
Saksi-2 untuk ikut dengan Terdakwa dan meninggalkan Kadir.
Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sempat cekcok namun pada akhirnya
Saksi-2 mengikuti keinginan Terdakwa menuju Villa Astamana untuk
memgambil tas Saksi-2 yang masih ada disana, dari Villa Astamana
Saksi-2 dan Terdakwa menuju hotel Lerina, sesampainya di Hotel
Lerina Saksi-2 dan Terdakwa masih bertengkar hingga sampai akhirnya
tertidur.
u.
Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Maret 2018 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Lerina, lalu jalan-jalan setelah jalan-jalan
kemudian menginap di Villa C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu,
Pecatu Bali Villa Nomor 2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa langsung
menuju kolam renang dan berenang selama satu jam setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa duduk santai di Day Bed ditepi kolam, saat itu Saksi-2
hanya memakai bikini dan Terdakwa memakai celana dalam di tempat
itu Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan, berciuman kemudian secara
reflek Saksi-2 berpindah ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan
kemaluan Terdakwa kedalam lobang Vagina Saksi-2 dengan cara
mengeluarkan kemaluan Terdakwa lewat celana dalam Terdakwa
namun karena merasa takut terlihat oleh orang lain kemudian Saksi-2
dan Terdakwa memutuskan untuk pindah kedalam kamar, kemudian di
dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama
dan bersiap-siap untuk pergi ke La Favela.
v.
Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa tiba di
LaFavela, kemudian Saks-2 dan Terdakwa pulang dari LaFavela
sekitar pukul 02.30 Wita, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat
maka Saksi-2 yang menyetir mobil menuju Villa C151 di Jln Pemutih
Labuhan Sait , Uluwatu Pecatu Bali. Sesampainya di Villa Saksi-2
menuntun Terdakwa ke kamar Villa Nomor 2 dan kemudian
membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Saksi-2 dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
w.
Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Maret 2018, setelah
sarapan pagi Saksi-2 dan Terdakwa bersiap siap untuk Cek Out namun
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin bercinta
lagi, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi dan
berpakaian kemudian Cek Out menuju Mall Bach Walk di Kuta, Setelah
Cek out Saksi-2 dan Terdakwa menuju OMNIA Day Club untuk makan
siang, setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk
menginap di hotel U Paasha kamar No.115 di Jln. Laksmana No. 77
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Seminyak Bali. Kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 dan
Terdakwa pergi ke LaFavela di Jln. Kayu Aya Seminyak dengan
berjalan kaki.
x.
Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Saksi-2
menginap dengan laki-laki lain melalui program “Fine My I Phone”
tersebut, kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Pomau, Pomal dan
Polsek Kuta untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya pada hari
Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 dan tim
yang dipimpin oleh Mayor Pom Andi Risal bersama Saksi-1, Kapten
Yogi, Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saksi-7), Lettu Pom Akbar, dan
Personel Polsek Kuta (Buser Iptu Budi) meluncur dari Lanud Ngurah
Rai menuju ke hotel U Paasha untuk melakukan penggerebekan.
y.
Bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.10 Wita,
Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Hotel U Paasha di Jln. Laksmana No.
77 Seminyak Bali dalam keadaan mabuk, langsung masuk ke kamar
No.115. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 dipastikan sudah berada di hotel
U Paasha kemudian ketua Tim Mayor Pom Andi Risal melakukan
koordinasi dan minta ijin dengan pihak Hotel U Paasha untuk
melakukan penggerebekan, setelah diijinkan oleh Front Office kemudian
sekira pukul 03.40 Wita Tim bersiap melakukan penggerebekan dengan
cara minta bantuan kepada Scurity Hotel I Ketut Armawan (Saksi-4) dan
Hause Keeping Komang Adi Purnama (Saksi-3) untuk mengantar Tim
ke kamar No.115, setelah sampai di depan kamar No.115 kemudian
pintu kamar diketuk oleh Saksi-3, setelah pintu kamar diketuk oleh
Saksi-3 kemudian Terdakwa keluar dari kamar No.115 sedangkan
Saksi-2 masih berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 diamankan bersama barang bukti yang ada dalam kamar tersebut
yaitu berupa seprei warna putih, handuk warna putih dan baju dress
warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama barang bukti
tersebut dibawa ke Pomal untuk diproses secara hukum.
z.
Bahwa selain Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan laki-laki lain, dan perbuatan Saksi-2
tersebut telah melanggar surat pernyataan yang telah disepakati oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 10 Nopember 2017.
ab.
Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri
maupun ciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, baik yang dilakukan di Hotel-hotel, di Villa, dan di kolam
renang, yang ada wilayah Bali-NTB tersebut merupakan tempat-tempat
umum yang mudah didatangi dan bisa dilihat oleh orang lain.
ac.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada
tanggal 7 Maret 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenpom
Lanal Denpasar dengan membuat surat pengaduan bahwa telah terjadi
perbuatan Asusila dan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan Saksi-2 dan menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Kapten Adm Danang Jaya NRP 536505 (Saksi-1).
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, telah
melakukan tindak pidana:
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“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal yang turut
bersalah telah nikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui
pendidikan AAL Angkatan 59 Tahun 2010–2014 di Surabaya setelah
tamat dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di
Yonif 8-Mar Brigif 3 Medan hingga tahun 2016 kemudian ditugaskan di
Yon Komlek-2 Mar Pasmar-2 Jakarta dan tahun 2017 sampai dengan
kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Satgas Indobatt Unifil
23 L dengan pangkat Letnan Satu NRP 21150/P.
b.
Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 Terdakwa berkenalan
dengan seorang Pramugari Air Asia yang bernama Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi (Saksi-2) melalui sosial media Instagram, dimana saat itu
Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Saksi-2 ada di Bali. Saksi-2
adalah istri dari Kapten Adm Danang Jaya (Saksi-1) yang berdinas di
Lanud Sultan Hadanudin, Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 sah baik
secara kedinasan maupun agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari
KUA Semarang Nomor : 0941/065/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012,
dan Saksi-2 telah mendapat Kartu Tanda Keluarga TNI yang
dikeluarkan oleh Depohar 10 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2015
dengan Nomor : POMAU-PAM/668-K/X/2015, sedangkan Terdakwa
masih bujangan.
c.
Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut,
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran walaupun
Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah suami dari Saksi-1
yang merupakan senior dari Terdakwa. Saat Terdakwa menjalin
hubungan pacaran tersebut Terdakwa menanyakan tentang suami
Saksi-2 kemudian Saksi-2 menceritakan bahwa hubungan rumah
tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan sering
bertengkar (KDRT), dan pada akhir bulan Maret 2017 Saksi-1 membaca
obrolan Saksi-2 dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho di Handphone
dengan bahasa mesra serta ada percakapan Saksi-2 dengan Sdr.
Cahyo Agung Nugroho pernah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri sehingga Saksi-1 menjatuhkan talak terhadap Saksi-2.
Selanjutnya pada bulan Juli 2017 Terdakwa merencanakan untuk
menemui Saksi-2 di Bali dan Saksi-2 menyetujui rencana Terdakwa
tersebut.
d.
Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2017, Terdakwa pergi ke
Bali untuk menemui Saksi-2, kemudian sekira pukul 16.00 Wita
Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 di Kori Nuansa
Jimbaran Bali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk
mengemasi pakaian untuk 3 (Tiga) hari. Selanjutnya Saksi-2 dan
Terdakwa pergi menuju Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali tempat Terdakwa menginap.
e.
Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, Terdakwa minta Saksi-2 untuk
mengajak anak Saksi-2 yang bernama Amanda untuk ikut menginap di
Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali selanjutnya
Saksi-2 mengajak Amanda menginap di hotel Grand Whiz. Kemudian
sekira pukul 24.00 wita saat Amanda sedang tidur lelap selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan dari obrolan tersebut
Terdakwa dan Saksi-2 saling ketawa dan berciuman kemudian untuk
yang pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan
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badan layaknya suami istri dengan cara dan keadaan pintu kamar
tertutup namun pintu kamar yang menghadap ke kolam renang terbuka
lebar. Kemudian sambil berciuman Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa
yang telah tidur terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa melepas
baju Saksi-2 dan Saksi-2 juga melepaskan baju Terdakwa kemudian
Saksi-2 dan Terdakwa berciuman lagi, kedua tangan Terdakwa
melepaskan celana luar Saksi-2 dalam posisi Saksi-2 masih di atas
badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melepas celana luar dan celana
dalam Terdakwa sampai Terdakwa telanjang bulat yang saat itu posisi
Terdakwa masih tidur telentang.
f.
Bahwa setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian Saksi-2
mengulum atau menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa
selama kurang lebih 2 menit setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan
mengatakan belum pernah melakukan hubungan badan suami istri, lalu
Saksi-2 menjawab kalau memang belum pernah lebih baik tidak usah,
namun Terdakwa mulai mencium Saksi-2 lagi, lalu Saksi-2 kembali
menindih tubuh Terdakwa sambil tetap saling berciuman, lalu Terdakwa
melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Saksi-2 sempat bertanya “ mau
ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah mencium Saksi-2 lagi
karena Saksi-2 Terangsang kemudian Saksi-2 memasukan kemaluan
Terdakwa ke dalam Vagina Saksi-2 namun Terdakwa langsung
mengangkat tubuh Saksi-2 sambil mengatakan “Kok rasanya gitu ya,
tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi-2 “Iya sudah, kalau kamu
gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian Terdakwa
menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih yang
pertama kali buat kamu” Saksi-2 bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungan badan layaknya suami
istri, dengan posisi Saksi-2 berada diatas menindih tubuh Terdakwa
kemudian alat kelamin Terdakwa dituntun dimasukan kelobang vagina
Saksi-2 dan setelah masuk alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa dan
Saksi-2 saling melakukan gerakan naik turun hingga kurang lebih lima
belas menit dan pada saat sperma Terdakwa mau keluar Saksi-2
serentak mencabutnya dan akhirnya sperma Terdakwa keluar diatas
perut Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk
membersihkan bekas sperma secara bergantian selanjutnya pakai baju
dan istirahat tidur.
g.
Bahwa keesokan harinya tanggal 7 Juli 2017 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa
Dua Bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan jalan hingga malam
hari sekira pukul 20.00 Wita lalu Terdakwa dan Saksi-2 Cek In di hotel
Ramada Encore di Jln. Dewi Saraswati III Seminyak Bali setelah
didalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa mulai berciuman dan berpelukan
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakaian luar dan
pakaian dalam masing masing dengan posisi masih berdiri, kemudian
Saksi-2 dan Terdakwa pindah ketempat tidur kemudian Saksi-2
mengulum atau menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa hingga
sama-sama terangsang kemudian Terdakwa naik keatas menindih
tubuh Saksi-2 yang sudah tidur terlentang di tempat tidur lalu Saksi2
memegang kemaluan Terdakwa bagian pangkal kemudian dimasukan
kedalam Vagina Saksi-2 yang sudah mengangkang, setelah kemaluan
Terdakwa dirasakan masuk seluruhnya ke dalam vagina Saksi-2
kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10
(Sepuluh) menit, lalu ganti posisi yaitu Saksi-2 naik ke atas menindih
tubuh Terdakwa lalu Saksi-2 memasukan kemaluan Terdakwa kedalam
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Vaginanya kemudian Saksi-2 menggerakkan pantat naik turun selama
15 (Lima belas menit) hingga Saksi-2 mencapai kenikmatan dan
orgasme, setelah Saksi-2 orgasme lalu ganti posisi lagi yaitu Terdakwa
berada diatas menindih tubuh Saksi-2, kemudiaan Terdakwa
memasukan kemaluannya ke dalam Vagina Saksi-2 lalu pantat
Terdakwa bergerak naik turun hingga Terdakwa orgasme dengan
mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi-2. Setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa membersihkan diri secara bersama sama dikamar mandi,
setelah memakai pakaian dalam Saksi-2 dan Terdakwa tidur sampai
pagi. Hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan
karena Terdakwa dan Saksi-2 saling mencintai.
h.
Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi2 bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah keluar dari
kamar mandi Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk memeluk Terdakwa
dengan posisi Saksi-2 diatas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi-2
dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut Saksi-2 dan
Saksi-2 menelannya. Setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan
diri masing masing dan berpakaian dilanjutkan sarapan direstauran
hotel tersebut. Selanjutnya tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa kembali ke
Jakarta dan diantar oleh Saksi-2 ke Bandara Ngurah Rai Tuban Badung
Bali.
i.
Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut
diketahui oleh Saksi-1 setelah Saksi-1 mengkloning/membajak aplikasi
WA Saksi-2 melalui aplikasi WScan sehingga sejak tanggal 5 Juli
sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 Saksi-1 mengetahui kegiatan
Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali,
dan Hotel Ramada Encore di Jln.Dewi Saraswati III Seminyak Bali.
j.
Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 menjalin hubungan
pacaran dengan Terdakwa kemudian tanggal 11 Juli 2017 saat Saksi-2
sedang berada di Mumbai India ditelpon oleh Saksi-1 dan mengatakan
bahwa Saksi-1 telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2
dengan Terdakwa di Bali, namun Saksi-2 menyangkal tuduhan Saksi-1
tersebut. Setelah Saksi-2 kembali dari Mumbai India kemudian Saksi-2
dijemput oleh Saksi-1 di Bandara Ngurah Rai selanjutnya Saksi-2 diajak
oleh Saksi-1 untuk ngopi di Revolver Seminyak Kuta. Di tempat tersebut
Saksi-1 kembali menanyakan soal hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa,
karena Saksi-2 masih menyangkal kemudian Saksi-1 menunjukan salah
satu bukti berupa foto Saksi-2 dengan Terdakwa di area parkir hotel
Grand Whiz, setelah itu baru Saksi-2 mengakui dan menceritakan
semua perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
k.
Bahwa pada akhir bulan Juli 2017, Saksi-2 pergi ke Makasar
untuk mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-1 namun masih
ditolak oleh pihak Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, setelah itu Saksi2 menginap di hotel Harper. Selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 di
Hotel Harper kemudian di tempat tersebut Saksi-1 menghubungi
Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi-2 untuk menanyakan
tentang keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab
oleh Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-2. Mendengar
jawaban Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa
sepakat untuk bertemu guna membicarakan mengenai hubungan
Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.
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l.
Bahwa sekira awal bulan Agustus 2017 Saksi-1 dan Saksi-2
berangkat dari Bali ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa.
Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput
oleh Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memutuskan
untuk makan siang di Kemang Jakarta Selatan dalam obrolan tersebut
Saksi-1 kembali menanyakan keseriusan Terdakwa dengan Saksi-2,
lalu Terdakwa tetap menjawab serius. Kemudian Saksi-1 mengajukan
persyaratan kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dalam jangka
waktu maksimal 2 (dua) tahun dan Terdakwa menawar untuk menikah
dengan Saksi-2 dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun atau setidaknya
setelah Terdakwa berpangkat Kapten. Kemudian Saksi-1 mengatakan
akan dipertimbangkan lagi, setelah itu Saksi-1 mengatakan agar
persyaratan tersebut ditulis dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda
tangani oleh Terdakwa, pihak keluarga Saksi-2 dan pihak keluarga
Terdakwa, setelah selesai pembicaraan tersebut kemudian Saksi-2 dan
Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Halim ke rumah Kapten Andika
Bayu (Teman seleting Saksi-1).
m.
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2017 bertempat
di rumah Saksi-9 di Jl. Parang Kembang VII/2 RT 008 RW 020 Tlogosari
Kulon Pedurungan Semarang, Saksi-1 membuat Surat Pernyataan
untuk Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan supaya Terdakwa tidak
mempermainkan Saksi-2 dan bisa menjadi bapak sambung untuk anak
Saksi-2 yang bernama Sdri. Lady Shayna Khanzamanda setelah proses
perceraian dengan Saksi-1 selesai. Isi dari surat pernyataan tersebut
yaitu :
Sanggup menikahi Sdri. Nindya dalam jangka waktu 4
(empat) tahun.
Mau mengurus Sdri. Lady Shayna Khanzamanda
layaknya anak sendiri.
Batal apabila Sdri.Nindya selingkuh dengan laki-laki lain.
Surat ini tidak sah untuk gugatan cerai.
Kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan
oleh Sdr. Rizki Yudha Putra (Saksi-8) yang mewakili dari pihak
Terdakwa dan Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany (Saksi-9) yang mewakili dari
pihak Saksi-2.
n.
Bahwa Setelah selesai membuat Surat Pernyataan kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 menginap dihotel Grandhika Semarang,
sedangkan Saksi-1 menginap dirumah orang tua Saksi-2. Esok paginya
Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Magelang karena Terdakwa ada
kegiatan pedang pora di Magelang. Setelah acara Pedang Pora selesai
Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Jogja dan menginap di Ibis Malioboro
selama satu malam. Siangnya Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke
Semarang, setelah itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke Bandara
Ahmad Yani untuk pulang ke Jakarta.
o.
Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa dan Saksi-2
bertemu di Katamaran Resort di Jl. Raya Mangsit, Senggigi Lombok
NTB, untuk merayakan ulang tahun dan selanjutnya Terdakwa dengan
Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Keesokan
harinya tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa
dan Saksi-2 Cek Out dan Saksi-2 melakukan pembayaran penginapan
sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke pelabuhan Bangsal dan
berangkat menggunakan Fast Boat bernama Tatagonia Exspres menuju
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ke Bali. Sampai di Tanjung Benoa Bali Saksi-2 dengan Terdakwa
langsung menuju Bandara Ngurah Rai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa
sama-sama naik pesawat Citilink menuju Jakarta dan menginap
beberapa hari di sebuah hotel di Jakarta.
p.
Bahwa awal bulan Desember 2017 saat Terdakwa masuk di
PMPP Sentul, Saksi-2 mengunjungi Terdakwa dan menginap di Hotel
Harris Sentul dan di hotel tersebut Saksi-2 dengan Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dan keesokan
harinya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena
Saksi-2 cemburu melihat Terdakwa dekat dengan wanita lain yang
bernama Inggit yang bekerja sebagai Pilot di Maskapai Garuga
Indonesia. Beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menemui
Terdakwa dan menginap satu malam di hotel Aston Sentul Lake View,
keesokan harinya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Bandara Soekarno
Hatta akan berangkat ke Libanon.
q.
Bahwa karena Saksi-2 tidak puas hanya dengan Terdakwa saja
kemudian pada saat Terdakwa berada di Libanon kemudian
kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 mencari laki-laki lain untuk
memuaskan nafsunya yaitu dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho salah
satu rekan kerja Saksi-2 yang berprofesi sebagai pilot dan Sdr. Kadir
yang merupakan teman Saksi-2 dari Semarang, hal tersebut diketahui
oleh Terdakwa saat Terdakwa video call dengan Saksi-2 melihat Saksi2 sedang berada di kos-kosan dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho dan
foto Saksi-2 dengan Sdr. Kadir sedang berduaan di Pantai Beach Club
bernama Finns. Saksi-2 juga mengakui pernah melakukan hubungan
badan dengan Sdr. Cahyo Agung Nugroho sebanyak 2 (dua) kali di koskosan dan di Villa teman Saksi-2 saat pesta Tahun baru dan Saksi-2
mengakui pernah meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) kepada Sdr. Cahyo Agung Nugroho Perbuatan Saksi-2 tersebut
telah melanggar surat pernyataan yang telah disetujui oleh Terdakwa
dengan Saksi-2 tesebut sehingga memicu pertengkaran antara
Terdakwa dengan Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 minta Terdakwa
pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
r.
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 tanpa sepengetahuan Saksi2, Terdakwa kembali ke Indonesia dan langsung pada malam hari
Terdakwa ke rumah Saksi-2 ternyata rumah Saksi-2 kosong dan dalam
keadaan gelap, setelah Terdakwa cari tahu ternyata Saksi-2 sedang
bersama laki-laki lain yang bernama Kadir, yang Terdakwa tahu Saksi-2
dengan Kadir berkenalan di Semarang dan pernah beberapa kali
ketemu, dan Saksi-2 pun tahu kalau Kadir ini sudah memiliki istri dan
anak.
s.
Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Kadir dan
saat ada kesempatan Terdakwa buat foto-foto Saksi-2 dengan Kadir di
Pantai Beach Club bernama Finns untuk dijadikan bukti. Karena
Terdakwa merasa tertekan dengan perjanjian dengan Saksi-1 akhirnya
Terdakwa memutuskan untuk menemui Saksi-2 dengan cara
menghubungi Saksi-2 melalui telepon dengan mengatakan bahwa
sebenarnya Terdakwa sudah berada di Bali sejak semalam dan saat ini
Terdakwa berada di Bandara Ngurah Rai. Mendengar telepon Terdakwa
tersebut kemudian Saksi-2 binggung dan tidak percaya untuk
membuktikan kemudian Saksi-2 segera ke Bandara Ngurah Rai
sendirian. Sesampainya di Bandara ternyata benar ada Terdakwa
selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke hotel Lerina di Jln.By
Pass Ngurah Rai No.1001 X Nusa Dua Badung Bali tempat Terdakwa
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menginap, dalam perjalanan Terdakwa dengan Saksi-2 terus
bertengkar, setelah sampai di hotel Lerina Saksi-2 dan Terdakwa masih
bertengkar hingga Saksi-2 memutuskan untuk pergi.
t.
Bahwa selanjutnya Saksi-2 menjemput Kadir dihotel Ramada
lalu Saksi-2 dan Kadir menuju Villa Astamana di Canggu, di Villa
tersebut Saksi-2 dan Kadir menaruh barang barang dan makan siang,
kemudian sorenya Saksi-2 dan Kadir pergi ke Finns Beach Club untuk
menikmati Sunset. Saat Saksi-2 dan Kadir ngobrol di tempat tersebut
diatas Saksi-2 dan Kadir berdua terbawa suasana lalu berciuman.
Sekitar 21.00 Wita Saksi-2 dan Kadir pergi menuju LaFavela, karena di
LaFavela masih sepi kemudian Saksi-2 dan Kadir keluar dan
memutuskan untuk refleksi. Pada saat Saksi-2 baru mulai refleksi
Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta bertemu karena
Terdakwa juga sedang berada di sekitaran tempat Saksi-2 berada,
kemudian Saksi-2 berpamitan kepada Kadir untuk menemui Terdakwa.
Saat Saksi-2 keluar dari tempat refleksi dengan berjalan kaki menuju
LaFavela tiba-tiba tangan Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa lalu mengajak
Saksi-2 untuk ikut dengan Terdakwa dan meninggalkan Kadir.
Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sempat cekcok namun pada akhirnya
Saksi-2 mengikuti keinginan Terdakwa menuju Villa Astamana untuk
memgambil tas Saksi-2 yang masih ada disana, dari Villa Astamana
Saksi-2 dan Terdakwa menuju hotel Lerina, sesampainya di Hotel
Lerina Saksi-2 dan Terdakwa masih bertengkar hingga sampai akhirnya
tertidur.
u.
Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Maret 2018 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Lerina, lalu jalan-jalan setelah jalan-jalan
kemudian menginap di Villa C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu,
Pecatu Bali Villa Nomor 2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa langsung
menuju kolam renang dan berenang selama satu jam setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa duduk santai di Day Bed ditepi kolam, saat itu Saksi-2
hanya memakai bikini dan Terdakwa memakai celana dalam di tempat
itu Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan, berciuman kemudian secara
reflek Saksi-2 berpindah ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan
kemaluan Terdakwa kedalam lobang Vagina Saksi-2 dengan cara
mengeluarkan kemaluan Terdakwa lewat celana dalam Terdakwa
namun karena merasa takut terlihat oleh orang lain kemudian Saksi-2
dan Terdakwa memutuskan untuk pindah kedalam kamar, kemudian di
dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama
dan bersiap-siap untuk pergi ke LaFavela.
v.
Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa tiba di
LaFavela, kemudian Saks-2 dan Terdakwa pulang dari LaFavela
sekitar pukul 02.30 Wita, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat
maka Saksi-2 yang menyetir mobil menuju Villa C151 di Jln Pemutih
Labuhan Sait , Uluwatu Pecatu Bali. Sesampainya di Villa Saksi-2
menuntun Terdakwa ke kamar Villa Nomor 2 dan kemudian
membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Saksi-2 dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
w.
Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Maret 2018, setelah
sarapan pagi Saksi-2 dan Terdakwa bersiap siap untuk Cek Out namun
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin bercinta
lagi, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi dan
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berpakaian kemudian Cek Out menuju Mall Bach Walk di Kuta, Setelah
Cek out Saksi-2 dan Terdakwa menuju OMNIA Day Club untuk makan
siang, setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk
menginap di hotel U Paasha kamar No.115 di Jln. Laksmana No. 77
Seminyak Bali.
kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 dan
Terdakwa pergi ke LaFavela di Jln. Kayu Aya Seminyak dengan
berjalan kaki.
x.
Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Saksi-2
menginap dengan laki-laki lain melalui program “Fine My I Phone”
tersebut, kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Pomau, Pomal dan
Polsek Kuta untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya pada hari
Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 dan tim
yang dipimpin oleh Mayor Pom Andi Risal bersama Saksi-1, Kapten
Yogi, Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saksi-7), Lettu Pom Akbar, dan
Personel Polsek Kuta (Buser Iptu Budi) meluncur dari Lanud Ngurah
Rai menuju ke hotel U Paasha untuk melakukan penggerebekan.
y.
Bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.10 Wita,
Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Hotel U Paasha di Jln. Laksmana No.
77 Seminyak Bali dalam keadaan mabuk, langsung masuk ke kamar
No.115. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 dipastikan sudah berada di hotel
U Paasha kemudian ketua Tim Mayor Pom Andi Risal melakukan
koordinasi dan minta ijin dengan pihak Hotel U Paasha untuk
melakukan penggerebekan, setelah diijinkan oleh Front Office kemudian
sekira pukul 03.40 Wita Tim bersiap melakukan penggerebekan dengan
cara minta bantuan kepada Scurity Hotel I Ketut Armawan (Saksi-4) dan
Hause Keeping Komang Adi Purnama (Saksi-3) untuk mengantar Tim
ke kamar No.115, setelah sampai di depan kamar No.115 kemudian
pintu kamar diketuk oleh Saksi-3, setelah pintu kamar diketuk oleh
Saksi-3 kemudian Terdakwa keluar dari kamar No.115 sedangkan
Saksi-2 masih berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 diamankan bersama barang bukti yang ada dalam kamar tersebut
yaitu berupa seprei warna putih, handuk warna putih dan baju dress
warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama barang bukti
tersebut dibawa ke Pomal untuk diproses secara hukum.
z.
Bahwa selain Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan laki-laki lain, dan perbuatan Saksi-2
tersebut telah melanggar surat pernyataan yang telah disepakati oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 10 Nopember 2017.
ab.
Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri
maupun ciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, baik yang dilakukan di Hotel-hotel, di Villa, dan di kolam
renang, yang ada wilayah Bali-NTB tersebut merupakan tempat-tempat
umum yang mudah didatangi dan bisa dilihat oleh orang lain.
ac.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada
tanggal 7 Maret 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenpom
Lanal Denpasar dengan membuat surat pengaduan bahwa telah terjadi
perbuatan Asusila dan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan Saksi-2 dan menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Kapten Adm Danang Jaya NRP 536505 (Saksi-1).
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Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam :
Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan
mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

:
Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim
Penasehat Hukum dari Babinkum TNI atas nama Letkol Chk Purwadi
Joko Santoso , S.H. Nrp. 636561, Mayor Chk Marwan Iswandi,
S.H.,M.H. Nrp. 110110003110372,Mayor Sus Ismanto, S.H., Nrp.
535928
dan
Pembina
IV/a
Yanas
Daswar,
S.H.,
Nip.
196502201996031001 berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI
Nomor: Sprin/ 410 /IV/2018 tanggal 11 April 2018 , dan Surat Kuasa
Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum Nomor :
SK/15/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Menimbang

:
Bahwa Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang diajukan
dalam persidangan
Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu
alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP , alternatif kedua Pasal 284
ayat (1) ke-2a KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat 1 ke-2 KUHP,
tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana delik
aduan absolut,
yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas
pengaduan suami/isteri yang tercemar.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan
Alternatif kedua yang merupakan delik aduan absolut untuk itu Majelis
Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam
perkara ini sebagai berikut :

Terdakwa

menyatakan

tidak

Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah Kapten
Adm. Danang Jaya sesuai dengan surat laporan polisi nomor LP : 7
maret 2018 yang ditandatangani oleh Kapten Adm. Danang Jaya
selaku pengadu yang isinya melaporkan bahwa telah terjadi perzinahan
yang dilakukan oleh Terdakwa (Lettu Mar Prayuda Nugraha Putra)
dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi sehingga Kapten Adm.
Danang Jaya merasa keberatan. Bahwa perbuatan perzinahan yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi)
sejak tanggal 6 Juli 2017 di hotel Grand Whiz Blok T Nusa Dua Bali
yang mana status dari Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi adalah sebagai
isteri sah dari Kapten Adm. Danang Jaya. Bahwa pada saat perbuatan
perzinahan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Nindya Nurya Taruna
Dew posisi Kapten Adm. Danang Jaya sebagai pengadu sedang
berdinas di Lanud Sultan Hasanudin Makasar sehingga Kapten Adm.
Danang Jaya
tidak mengetahui sendiri pada waktu perbuatan
perzinahan terjadi namun Kapten Adm. Danang Jaya mulai curiga
terjadi perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri.
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Nindya Nurya Taruna Dewi pada tanggal 8 Juli 2017 dengan cara
mengkloning /membajak aplikasi WA melalui aplikasi WScan, sejak saat
itu Kapten Adm. Danang Jaya mengetahui kalau Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi dan Terdakwa menginap di Hotel Grand Whiz Nusa Dua ,
Hotel Ramada Encore, kemudian tanggal 13 Juli 2017 Kapten Adm.
Danang Jaya bertemu dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dew i di
Revolver Seminyak Bali dan menanyakan keberadaan Sdri. Nindya
Nurya Taruna Dew dan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2017 awalnya
Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi
menyangkal tidak terjadi
perselingkuhan dengan Terdakwa namun karena Kapten
Adm.
Danang Jaya mempunyai bukti berupa foto Sdri. Nindya Nurya Taruna
Dewi dan Terdakwa diarea parkir Hotel Grand Whiz akhirnya Sdri.
Nindya Nurya Taruna Dewi mengaku telah menginap dengan Terdakwa
di Hotel Grand Whiz dan Hotel Ramada Encore dan telah melakukan
persetubuhan/ perzinahan.
Bahwa sesuai dengan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa
pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang
yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan
yang dibuat oleh Kapten Adm. Danang Jaya telah melewati masa
tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari Kapten Adm.
Danang Jaya tidak memenuhi syarat formal.
Menimbang

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

di

persidangan

Saksi- I
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat Tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Danang Jaya.
Kapten Adm/536505.
Kaur Bendahara Pengeluaran Pekas.
Lanud Sultan Hasanuddin.
Madiun, 23 Desember 1985.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Fokker No. 44 Komplek Lanud Sultan
Hasanuddin Makasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sekira bulan Juli 2017
lewat medsos instagram aplikasi Hp dari Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi) kemudian kenal dan bertatap muka pada bulan Agustus
2017 di Bandara Sukarno Hatta serta tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 bertempat di
Semarang Jawa Tengah Saksi menikah dengan Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi (Saksi-2) sah secara kedinasan maupun agama Islam
sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Semarang Nomor :
0941/065/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut
telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lady Saina
Kansamanda umur 6 (enam) tahun.
3.
Bahwa setelah Saksi menikah dengan Saksi-2 kemudian hidup
serumah di Bandung tahun 2012 sampai dengan 2015, setelah Saksi-2
diterima menjadi Pramugari Air Asia Saksi-2 ditempatkan di Bali
sedangkan Saksi tetap berdinas di Bandung. Selanjutnya Saksi
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mengikuti Satgas Libanon pada tahun Desember 2015 sampai dengan
Desember 2016 selesai Satgas Saksi pindah ke Makassar, Saksi-2
masih tetap tinggal di Bali.
4.
Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan
Saksi-2 cukup harmonis tetapi pada tanggal 26 April 2017 sekira pukul
22.00 Wita saat Saksi menelpon Saksi-2 berkali kali dari Makassar tidak
diangkat sehingga Saksi curiga selanjutnya Saksi melacak HP Saksi-2
melalui Aplikasi Fine Iphone dan mendapatkan posisi Saksi-2 sedang
berada di luar rumah sampai dengan pukul 01.00 Wita, lalu Saksi
menelpon kembali Saksi-2 dan diangkat oleh Saksi-2, kemudian Saksi
bertanya kepada Saksi-2 “kenapa tidak diangkat” dan dijawab Saksi-2 “
sedang ketiduran” karena merasa di bohongi sehingga Saksi menjadi
marah.
5.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul
09.00 Wita Saksi berangkat ke Bali tanpa sepengetahuan Saksi-2,
setelah Saksi tiba di Bali langsung bertemu dengan Saksi-2 di rumah
Saksi-2 dan merebut HP Saksi-2, saat itu Saksi menemukan ada
percakapan mesra antara Saksi-2 dengan Sdr. Cahyo yang merupakan
Pramugara Air Asia melalui Aplikasi Line yang mengarah pada
hubungan perselingkuhan (hubungan badan).
6.
Bahwa saat itu Saksi masih memberikan kesempatan kepada
Saksi-2 untuk berubah dan ingin membina kembali rumah tangga
asalkan Saksi-2 berubah serta mengikuti kemauan Saksi. Akan tetapi
seiring berjalannya waktu Saksi-2 tidak berubah dan bahkan masih
berhubungan dengan Sdr. Cahyo sehingga Saksi berniat akan
menceraikan Saksi-2 dan akan membuktikan kesalahan Saksi-2 dengan
cara melakukan penggerebekan, akan tetapi beberapa rencana
penggerebekan Saksi tidak berhasil.
7.
Bahwa sejak kejadian tersebut kemudian Saksi mengkloning/
membajak aplikasi WA Saksi-2 melalui aplikasi WScan dengan tujuan
untuk mengetahui isi percakapan Saksi-2 dengan orang lain. Tidak lama
kemudian sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai tanggal 8 Juli 2017 melalui
WScan Saksi mengetahui Saksi-2 berhubungan dengan Terdakwa
selanjutnya Saksi minta tolong teman Saksi di Polres Madiun untuk
melacak posisi Hp sejak saat itu Saksi mengetahui kalu Saksi-2 dan
Terdakwa menginap di Hotel Grand Whiz Nusa Dua , tanggal 08 Juli
2017 Saksi dan Terdakwa berdua menginap di Hotel Ramada Encore,
tanggal 18 Juli 2017 Saksi dan Terdakwa menginap di Point Square
Simatupang Jakarta Selatan, tanggal 19 Juli 2017 Saksi dan Terdakwa
menginap di Aston Priority Simatupang Hotel dan banyak lagi di
tempat-tempat lain .
8.
Bahwa karena tidak tahan dengan tingkah laku Saksi-2
selanjutnya Saksi pulang ke Bali pada tanggal 13 Juli 2017 menemui
Saksi-2 dan menanyakan kemana saja selama Saksi-1 di Makasar
namun Saksi -2 tidak mengaku kemudian Saksi menunjukkan foto mobil
Saksi di area parkir di hotel Grand Whiz Nusa Dua dan mendesak apa
yang dilakukan dihotel tersebut dan dengan siapa dihotel kemudian
Saksi berterus terang bahwa selama dihotel Grand Whiz Saksi-1
menginap dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada
Saksi-2 ternyata Saksi-2 lebih memilih Terdakwa daripada Saksi
sebagai suaminya.
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9.
Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi-2 selanjutnya Saksi
mengatakan akan menceraikan Saksi-2 sebab Saksi berfikir apabila
rumah tangga diteruskan pasti tidak harmonis karena Saksi-2 memilih
Terdakwa, akhirnya pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) Saksi
bersama Saksi-2 dari Bali menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan
Terdakwa dan menanyakan keseriusan Terdakwa dengan Saksi-2.
10.
Bahwa setelah dijakarta Saksi dijemput oleh Terdakwa di
Bandara Sukarno Hatta kemudian menuju ke daerah Kemang Jakarta
Selatan , selanjutnya Saksi menanyakan keseriusan Terdakwa dengan
Saksi-2 dan menanyakan bukti keseriuasan tersebut dengan membuat
surat pernyataan dan Terdakwa sepakat untuk membuat surat
pernyataan tersebut.
11.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2017, bertempat
di rumah mertua Saksi berkumpul Saksi-2, Sdri. Enyn Wiwiek W (Ibu
kandung Saksi-2/mertua), Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama
Sdr. Rizki Yudha Putra (Saksi-8) dan Saksi sendiri, selanjutnya saat itu
Saksi menanyakan bagaimana kelanjutan kesanggupan Terdakwa
dalam hal surat Pernyataan tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa
”sudah saya siapkan dilaptop bang“ (saat itu Terdakwa membawa
Laptop sendiri), semua yang tertulis di surat pernyataan tersebut adalah
hasil pikiran Terdakwa sendiri hanya pada point no 1 tentang jangka
waktu kesanggupan menikahi yang awalnya Terdakwa bersedia dalam
waktu 5 (lima) tahun tapi Saksi menghendaki 2 (dua) tahun, akhirnya
Terdakwa dan Saksi sepakati selama 4 (empat) tahun. Setelah itu Surat
Pernyataan tersebut di Print dan ditanda tangani oleh para saksi yang
tercantum dalam surat pernyataan tersebut.
12.
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira
pukul 14.26 Wita saat Saksi berada di Makassar, Saksi-2 menanyakan
keberadaan mobil melalui Hand Phone (HP) dan dijawab oleh Saksi
“berada di dekat Circle K Bandara Ngurah Rai“ dan saat itu mobil
langsung diambil yang sebelumnya kunci mobil tersebut sudah berada
ditangan Saksi-2, pada hari yang sama sekira jam 15.12 Wita Saksi
menelpon ke pembantu Saksi atas nama Mbak Yati dan menanyakan
tentang aktifitas anak Saksi yang bernama Manda dan dijawab oleh
Mbak Yati “ lagi tidur di Mamah Uti (Ibu Mertua) disemarang “. Sejak
itulah timbul kecurigaan Saksi kenapa anak Saksi tidak diikutsertakan
oleh Saksi-2 saat kembali ke Bali, kemudian Saksi mengecek jadwal
terbang Saksi-2 di Website Air Asia yang hasil seharusnya pada tanggal
3, 4 dan 5 Maret 2018 seharusnya Saksi-2 ada jadwal terbang akan
tetapi di Cancel jadi off, dari situlah kecurigaan Saksi berlanjut,
kemudian Saksi mengecek juga keberadaan Saksi-2 lewat Aplikasi Fine
Friends di HP I Phone dan ternyata berada di Hotel Ramada Bali Sunset
Road Kuta.
13.
Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu malam tanggal 3 Maret
2018 Saksi mengecek keberadaan Saksi-2 lagi lewat Aplikasi Fine
Friends hasilnya Saksi-2 berada di The Lerina Hotel Nusa Dua Bali.
14.
Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Saksi
mengecek lagi dengan aplikasi yang sama dan hasilnya Saksi-2 berada
salah satu resort di Uluwatu bali, lalu malam harinya karena Saksi
sudah penasaran dan tidak tahan lagi akan tingkah laku Saksi-2
kemudian Saksi menghadap ke Pekas Lanud Sultan Hasanuddin atas
nama Letkol Adm Grahadhi Muntari untuk meminta izin berangkat ke
Bali untuk mencari tahu keberadaan Saksi-2 setelah mendapat ijin Saksi
berangkat ke Bali besok pagi, yaitu hari Senin tanggal 5 Maret 2018
kemudian Saksi memesan tiket pesawat untuk berangkat ke Bali.
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15.
Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 5 Maret 2018 jam 06.00
Wita Saksi berangkat ke Denpasar Bali, setelah tiba di Bali Saksi
dijemput oleh Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saks-7) lalu menuju ke
Mess Lanud Ngurah Rai kemudian meminjam mobil Kapten Kal Yogi
serta meminta satu anggota Lanud Ngurah Rai atas nama Serka Anang
untuk mendampingi Saksi ke Polsek Kuta menemui Iptu Budi Panit
Buser Polsek Kuta dan memberikan informasi awal tentang dugaan
perselikuhan Saksi-2 dengan seseorang, kemudian siang harinya sekira
jam 13.00 Wita Saksi mencari keberadaan Saksi-2 melalui Aplikasi dan
menemukan keberadaanya di Café Omnia Bali Pecatu sehingga Saksi
langsung menuju ketempat tersebut, lalu pukul 14.15 wita Saksi tiba
diparkiran kafe Omnia dan menemukan mobil Saksi-2 di parkiran
selanjutnya Saksi memantau dari dalam mobil yg berjarak cukup jauh
tetapi jelas melihat keaadaan sekitar, saat itu Serka Anang keluar dari
mobil Saksi untuk memantau sekitar, 15 menit kemudian Serka Anang
melaporkan bahwa Saksi-2 bersma dengan seorang laki laki keluar dari
café Omnia langsung menuju ke mobil Saksi-2 dan pergi keluar.
16.
Bahwa setelah itu sekira 2 menit kemudian Saksi mengikuti
mobil tersebut dari belakang dengan jarak maksimal 200 meter dengan
harapan tidak terdeteksi/ketahuan, selanjutnya mobil Saksi-2 menuju ke
Mall Galeria Sunset Road dan kurang lebih pukul 15.30 Wita mobil
Saksi-2 tiba di Mall Galeria kemudian Saksi memarkirkan mobil Saksi
cukup jauh dari mobil istri akan tetapi tetap bisa memantaunya. Kurang
lebih pukul 16.15 Wita mobil Saksi-2 keluar dari Mall Galeria dan
menuju kearah Jalan Tuban dan Saksi tetap mengikutinya, dikarenakan
saat itu Saksi lapar maka Saksi berhenti untuk makan di bebek Slamet
Jl Kediri sedangkan Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanannya akan
tetapi tetap Saksi pantau lewat Aplikasi Find Friends, setelah makan
Saksi balik ke Mess Lanud Ngurah Rai untuk istirahat.
17.
Bahwa selanjutnya Saksi kembali memantau keberadaan
Saksi-2 melalui Aplikasi Find Friends ternyata Saksi-2 berada di Beach
Walk Mall. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 keluar dari Beach
Walk Mall dan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 berada di daerah
Seminyak Bali. Kemudian pada pukul 21.15 Wita Saksi, Kapten Prima
dan Lettu Pom Akbar menuju ke daerah seminyak untuk melacak
keberadaan Saksi-2, setelah itu Saksi tiba diparkiran Seminyak Square
akan tetapi tidak menemukan keberadaan mobil Saksi-2 lalu Saksi dan
tim menuju ke Hotel U Paasha sesuai dengan pencarian terakhir melalui
Aplikasi. Setalah sampai parkiran hotel Saksi menemukan mobil Saksi-2
yg sedang terparkir kemudian Saksi memarkir mobil agak jauh dari
mobil Saksi-2 dengan tujuan untuk mngintai dari dalam mobil, saat itu
Saksi dan tim tidak melihat Saksi-2 disekitar tempat parkir sehingga
pada pukul 22.30 Wita Saksi dan tim menuju ke Starbuck untuk bertemu
dengan Iptu Budi dan berkordinasi tentang rencana penggerebekan, lalu
Saksi mengecek aplikasi HP lagi dan melihat posisi Saksi-2 berada di
Cafe Lavafela Seminyak sehingga berdasarkan hasil kordinasi akan
melakukan penggerebekan pada Selasa dini hari saat Saksi-2 kembali
ke hotel U Paasha sehingga Saksi dan tim kembali ke Lanud Ngurah
Rai sedangkan Iptu Budi dan tim Polsek Kute pukul 24.00 mengecek ke
hotel U Paasha. Dari hasil pengecekan tersebut Iptu Budi melaporkan
ke Saksi jika terdapat satu tamu yang Chek In berasal dari tamu lokal
sedangkan yang lainnya tamu dari Mancanegara, tamu lokal tersebut
telah di cek an Lettu Mar Prayudha Nugraha Putra (Terdakwa) yang
Saksi kenal.
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18.
Bahwa pada hari Selasa dini hari sekira pukul 03.00 Wita Saksi
dan tim meluncur dari Lanud Ngurah Rai menuju ke hotel U Paasha
yang sebelumnya Lettu Pom Akbar telah berkordinasi dengan Pomal
karena adanya dugaan keterlibatan anggota Angkatan Laut (Terdakwa)
dalam permasalahan ini. Sekira pukul 03.30 Wita Saksi dan tim tiba di
hotel U Paasha kemudian menuju ke kamar hotel no 115 yang
sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Polsek Kuta dan petugas
dari hotel. Kemudian petugas hotel mengetuk pintu kamar setelah pintu
kamar diketuk keluarlah Terdakwa lalu Saksi dan tim masuk ke dalam
kamar dan menemukan Saksi-2 sedang berbaring di atas tempat tidur
dengan posisi tengkurap tidak memakai baju dan celananya terbuka
sampai ke lutut, melihat keadaan Saksi-2 yang demikian Saksi kaget
dan soch dan sakit hati kemudian Saksi menyuruh tim keluar kamar
dengan tujuan Saksi akan memakaikan baju terlebih dahulu kepada
Saksi-2 karena Saksi-2 dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi dan
teman-teman Saksi menuju ke Mako Denpomal Lanal Denpasar .
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi- II
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Nindya Nurya Taruna Dewi.
Swasta (Pramugari Air Asia).
Magelang, 28 Nopember 1991.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jl. Parang Kembang VII RT 008 RW 020
Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan
Pedurungan
Kodya Semarang Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 (Kapten Adm Danang
Jaya) pada tanggal 21 Oktober 2012 bertempat di Jl. Mangga Dalam
Utara II No.21 A Semarang , yang menikahkan adalah orang tua Saksi
yang bernama Wahyu Haryanto, pernikahan tersebut sah secara
kedinasan dan agama Islam sesuai dengan Kartu Tanda Keluarga TNI
yang dikeluarkan oleh Depohar 10 Bandung pada tanggal 30 Oktober
2015 dengan Nomor : POMAU-PAM/668-K/X/2015, dan Akta
Perkawinan No Surat Kawin 0941/065/X/2012 Seri AP, dari pernikahan
tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Lady
Shayna Khanzamanda sekarang berusia 6 (enam) tahun.
2.
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan
Saksi-1 cukup harmonis tidak ada permasalahan. Kemudian sejak
tahun 2014 hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 mulai tidak
harmonis karena sering terjadi pertengkaran sehingga Saksi minta
bercerai dengan Saksi-1 namun tidak dikabulkan oleh pimpinan Saksi-1.
Kemudian pada akhir bulan Maret 2017 Saksi-1 membaca Obrolan
Saksi dengan Sdr. Cahyo di Handphone dengan bahasa mesra serta
ada percakapan mengenai hubungan layaknya suami istri yang Sdr.
Cahyo Agung Nugroho dan Saksi-2 lakukan, setelah Saksi-1 membaca
obrolan tersebut beberapa hari kemudian pada awal bulan April tahun
2017 Saksi-1 menjatuhkan Talak terhadap Saksi.
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3.
Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juni 2017, Saksi
berkenalan dengan Terdakwa melalui Sosial Media Instagram, awal
perkenalan tersebut Terdakwa sudah tahu Saksi sudah mempunyai
suami karena di Instagram Saksi terpasang foto Saksi dengan anak
Saksi, kemudian Terdakwa bertanya tentang suami Saksi kemudian
Saksi menjawab bahwa Saksi sudah pisah dengan suami.
4.
Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Saksi menjalin
hubungan pacaran dengan
Terdakwa. Kemudian Terdakwa
merencanakan akan liburan ke Bali selanjutnya pada tanggal 5 Juli
2017 setelah Saksi melaksanakan tugas terbang kemudian Saksi
pulang dari Bandara Ngurah Rai menuju ke rumah di Kori Nuansa
Jimbaran sesampainya dirumah Saksi tidur siang. Sekitar pukul 16.00
Wita Saksi terbangun karena ditelpon oleh Terdakwa setelah Terdakwa
selesai menelpon Saksi kemudian Saksi mendengar pintu rumah
diketuk, setelah Saksi buka pintu ternyata Terdakwa datang ke Bali
secara diam-diam (Suprise). Selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi
untuk mengemasi pakaian selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi dan
Terdakwa pergi menuju Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali tempat Terdakwa menginap.
5.
Bahwa keesokan paginya tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa dan
Saksi menjemput anak Saksi yang bernama Amanda untuk ikut
menginap di hotel Grand Whiz kemudian siang hari Terdakwa meminta
ke pihak hotel untuk pindah kamar (Nomor kamarnya lupa). Selanjutnya
sekira pukul 22.00 Wita, setelah Amanda tidur lelap, bertempat di dalam
kamar dengan pintu kamar tertutup namun pintu yang menghadap ke
kolam renang terbuka lebar, Saksi dan Terdakwa ngobrol ditempat tidur
kemudian saling berciuman sampai Saksi berada diatas perut Terdakwa
yang saat itu tidur telentang, kemudian Terdakwa melepas baju Saksi
dan Saksi juga melepaskan baju Terdakwa kemudian Saksi dan
Terdakwa berciuman lagi, kedua tangan Terdakwa mencoba
melepaskan celana luar Saksi kemudian Saksi bantu untuk melepaskan
celana luar Saksi dalam posisi masih di atas badan Terdakwa
sedangkan celana dalam Saksi masih Saksi pakai setelah itu Saksi
mencoba melepaskan celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai
Terdakwa telanjang bulat yang saat itu posisi Terdakwa masih tidur
telentang.
6.
Bahwa setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian Saksi
melakukan oral pada kemaluan Terdakwa sekitar 2 menit setelah itu
Terdakwa memeluk Saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa belum
pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali, lalu Saksi
mengatakan kalau memang belum pernah lebih baik tidak usah, namun
saat Saksi mau tidur kemudian Terdakwa mulai mencium Saksi lagi dan
menuntun Saksi untuk berada di atas badan Terdakwa lagi sambil tetap
berciuman, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi dan Saksi
sempat bertanya “ mau ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah
mencium Saksi lagi karena Saksi Terangsang kemudian Saksi
memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina Saksi namun
Terdakwa langsung mengangkat tubuh Saksi sambil mengatakan “Kok
rasanya gitu ya, tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi “Iya sudah,
kalau kamu gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian
Terdakwa menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih
yang pertama kali buat kamu” Saksi bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” setelah itu
Saksi dan Terdakwa melanjtukan tidur dan tidak melakukan hubungan
suami istri lagi.
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7.
Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi dan Terdakwa Cek Out
dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali dan jalan
jalan, kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Saksi dan
Terdakwa Cek In di hotel Ramada Encore di Jln.Dewi Saraswati III
Seminyak Bali setelah didalam kamar Saksi dan Terdakwa mulai
berciuman dan berpelukan dengan reflek Saksi dan Terdakwa
melepaskan pakaian luar dan pakaian dalam masing masing dengan
posisi masih berdiri, kemudian Saksi dan Terdakwa pindah ketempat
tidur kemudian Saksi melakukan Oral terhadap Terdakwa, setelah itu
Terdakwa mengatakan ingin memasukan kemaluannya kedalam
kemaluan Saksi. Setelah Saksi mengatakan Ia, kemudian Terdakwa
naik keatas menindih tubuh Saksi, saat itu Saksi sudah telentang dan
Saksi menuntun kemaluan Terdakwa (Tanpa alat kontrasepsi) dengan
cara memegang kemaluan Terdakwa bagian pangkal supaya masuk
kedalam Vagina Saksi, setelah masuk secara keseluruhan kemaluan
Terdakwa kemudian pantat Terdakwa bergerak naik turun selama 10
(Sepuluh) menit, lalu ganti posisi yaitu Saksi naik ke atas menindih
tubuh Terdakwa lalu Saksi memasukan kemaluan Terdakwa kedalam
Vagina Saksi kemudian Saksi menggerakkan pantat naik turun selama
15 (Lima belas menit) hingga Saksi mencapai orgasme setelah Saksi
orgasme lalu ganti posisi lagi yaitu Terdakwa berada diatas tubuh Saksi,
kemudiaan Terdakwa memasukan kemaluan lagi kedalam Vagina Saksi
lalu pantat Terdakwa bergerak naik turun hingga Terdakwa orgasme
dengan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi. Setelah itu
Saksi dan Terdakwa membersihkan diri secara bersama sama dikamar
mandi, setelah memakai pakaian dalam Saksi dan Terdakwa tidur
sampai pagi.
8.
Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi
bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah keluar dari
kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk memeluk
Terdakwa dengan posisi Saksi diatas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi
dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut Saksi dan
Saksi menelannya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan diri
masing masing dan berpakaian dilanjutkan sarapan direstauran hotel
tersebut.
9.
Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017 siang hari Saksi mengantar
Terdakwa ke Bandara Ngurah Rai karena Terdakwa harus pulang ke
Jakarta. Dua hari kemudian tanggal 11 Juli 2017 saat Saksi sedang
berada di Mumbai India Saksi ditelpon oleh Saksi-1 dan mengatakan
bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa beberapa hari kemarin Saksi di Bali
bersama dengan laki-laki. Pada saat itu Saksi masih menyangkal
kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengatakan kecurigaan
Saksi-1 tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi
dan Terdakwa sepakat untuk menghentikan komunikasi terlebih dahulu,
hari berikutnya setelah Saksi tiba di Bali sepulang terbang Saksi
dijemput oleh Saksi-1 di Bandara Ngurah Rai lalu mengajak Saksi untuk
ngopi di Revolver Seminyak. Disitulah Saksi-1 kembali menanyakan
soal hubungan Saksi dengan Terdakwa, saat itu Saksi masih
menyangkal hingga Saksi-1 menunjukan salah satu bukti berupa foto
Saksi dengan Terdakwa di area parker hotel Grand Whiz setelah itu
Saksi mengakui dan menceritakan semua perbuatan Saksi kepada
Saksi-1.
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10. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kemudian Saksi -1 mengajak
Saksi bertemu Terdakwa di Jakkarta untuk membicarakan keseriusan
hubungan Saksi dengan Terdakwa setelah pertemuan itu pada bulan
Agustus 2017 dirumah orang tua Saksi di Semarang Terdakwa
membuat surat penyataan di depan Saksi-1 dan Saksi-IX ( Enyn Wiwiek
Murtiany) yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi
setelah Saksi bercerai dengan Saksi-1 dalam waktu 4 (empat) tahun
menunggu proses perceraian selesai
11.
Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi masih sering bertemu
dengan Terdakwa dan menginap dibeberapa hotel yaitu Hotel Aston
Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel Grandika Semarang, Hotel Ibis
Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali, Hotel Fashion Legian Kuta Bali,
Hotel Katamaran Lombok, Hotel Harris Sentul Bogor sebelum Terdakwa
berangkat tugas di Libanon .
12.
Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi menghubungi
Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi kangen dan berharap supaya
Terdakwa pulang ke Indonesia pada saat cuti, tetapi Terdakwa
menolak. Puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa
memutuskan hubungan dengan Saksi melalui Whatsapp kemudian
dipertegas lagi pada tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa mengatakan
tidak sayang lagi kepada Saksi.
13.
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi melihat Terdakwa
meng Upload foto Terdakwa di Mekkah dan Medinah, bahkan Terdakwa
mengirim video kepada Saksi sedang di Mesjidil Haram, dengan
kecurigaan Saksi, kemudian Saksi mencari tau soal Inggit melalui media
sosialnya disitu Saksi mengetahui bahwa Inggit memfosting foto Selfi
dengan tulisan “See You At Tanah Suci” dari situ kecurigaan Saksi
semakin menjadi. Tanggal 2 Maret 2018 Saksi memutuskan untuk
mengirim pesan WA kepada Inggit, dari percakapan Saksi dengan Inggit
dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Inggit memang janjian untuk
bertemu di tanah suci, kemudian dalam keadaan kalut Saksi
memutuskan untuk mengiklhlaskan Terdakwa.
14.
Bahwa kemudian sekitar jam satu dini hari Saksi keluar rumah
menggunakan mobil untuk bertemu dengan teman Saksi orang
Semarang yang sedang berlibur di Bali bernama Kadir. Selama Saksi
bersama Kadir, Terdakwa terus menghubungi Saksi melalui ponsel
sehingga Saksi mennon aktifkan ponsel, kemudian setelah subuh Saksi
dan Kadir memutuskan untuk istirahat dihotel Ramada Sunset Road
tidak terjadi apa antara Saksi dengan Kadir dihotel tersebut. Keesokan
paginya Saksi mengaktifkan ponsel dan Terdakwa kembali
menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa sebenarnya Terdakwa
berada di Bali sejak semalam dan saat ini dia berada di Bandara
Ngurah Rai. Saksi binggung dan tidak percaya karena setahu Saksi
Terdakwa sedang melakukan Umrah. Untuk membuktikannya Saksi
segera ke Bandara Ngurah Rai sendirian. Sesampainya di Bandara
memang benar ada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menuju
ke hotel Lerina Nusa Dua tempat Terdakwa menginap sesampainya di
hotel Lerina di Jln.By Pass Ngurah Rai No.1001 X Nusa Dua Badung
Bali (Nomor kamarnya saya lupa) Saksi dan Terdakwa masih
bertengkar hingga Saksi memutuskan untuk pergi.
15.
Bahwa kemudian Saksi menjemput Kadir dihotel Ramada lalu
Saksi dan Kadir menuju Villa Astamana di Canggu, kemudian sorenya
Saksi dan Kadir pergi ke Finns Beach Club untuk menikmati Sunset.
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Saat Saksi dan Kadir ngobrol kami berdua terbawa suasana lalu
berciuman. Sekitar jam 9 (Sembilan) malam Saksi dan Kadir beranjak
menuju LaFavela sesampainya di LaFavela ternyata masih sepi
kemudian Saksi dan Kadir keluar dan memutuskan untuk refleksi. Pada
saat Saksi baru mulai refleksi Terdakwa menghubungi Saksi dan
meminta bertemu karena Terdakwa juga sedang berada di sekitaran
tempat Saksi berada, kemudian Saksi berpamitan kepada Kadir untuk
menemui Terdakwa. Saat Saksi keluar dari tempat refleksi dengan
berjalan kaki menuju LaFavela tiba-tiba tangan Saksi ditarik oleh
Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk ikut dengan Terdakwa dan
meninggalkan Kadir menuju Astamana untuk memgambil tas Saksi
yang masih ada disana, dari Villa Astamana Saksi dan Terdakwa
menuju hotel Lerina untuk menginap.
16.
Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 Saksi dan Terdakwa Cek
Out dari Lerina, lalu jalan-jalan setelah jalan-jalan kemudian menginap
di Villa C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu, Pecatu Bali Villa
Nomor 2, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju kolam
renang dan berenang selama satu jam setelah itu Saksi dan Terdakwa
duduk santai di Day Bed ditepi kolam Saksi hanya memakai bikini dan
Terdakwa memakai celana dalam di tempat itu Saksi dengan Terdakwa
bermesraan, berciuman kemudian secara reflek Saksi berpindah ke
atas tubuh Terdakwa dan Saksi memasukan kemaluan Terdakwa
kedalam lobang Vagina Saksi dengan cara mengeluarkan kemaluan
Terdakwa lewat celana dalam Terdakwa namun karena merasa takut
terlihat oleh orang lain kemudian Saksi dan Terdakwa memutuskan
untuk pindah kedalam kamar, kemudian di dalam kamar Saksi dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu
Saksi dan Terdakwa mandi bersama dan bersiap-siap untuk pergi ke
LaFavela.
17.
Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi dan Terdakwa tiba di
LaFavela, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dari LaFavela sekitar
pukul 02.30 Wita, karena Teresangka dalam keadaan mabuk berat
maka Saksi yang menyetir mobil menuju Villa C151di Jln Pemutih
Labuhan Sait , Uluwatu Pecatu Bali. Sesampainya di Villa Saksi
menuntun Terdakwa ke kamar Villa Nomor 2 dan kemudian
membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Saksi dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami setelah itu
Saksi dan Terdakwa tertidur.
18.
Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, setelah sarapan pagi Saksi
dan Terdakwa bersiap siap untuk Cek Out namun Terdakwa
mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin bercinta lagi,
kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri, setelah itu Saksi dan Terdakwa mandi dan berpakaian
kemudian Cek Out menuju Mall Bach Walk di Kuta, Setelah Cek out
Saksi dan Terdakwa menuju OMNIA Day Club untuk makan siang,
setelah makan siang Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menginap
di hotel U Paasha di Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali, selanjutnya
Saksi dan Terdakwa masuk hotel U Paasha sekitar pukul 20.00 Wita
malam, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi dan Terdakwa pergi ke
LaFavela di Jln.Kayu Aya Seminyak dengan berjalan kaki hingga pukul
02.30 Wita, Saksi dan Terdakwa kembali ke hotel U Paasha di
Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali, dalam keadaan mabuk,
sesampainya dikamar Saksi
menangis dengan alasan tidak jelas
karena pengaruh alkohol, kemudian baju Saksi dibuka oleh Terdakwa
untuk mengantikan baju Saksi dengan baju tidur namun belum sempat
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Saksi dipakaikan baju tidur oleh Terdakwa kemudian pintu kamar
diketuk oleh seseorang setelah pintu dibuka oleh Terdakwa kemudian
digrebek oleh Saksi-1 dan beberapa anggota yang lain.
19.
Bahwa Saksi menerangkan waktu penyidikan Saksi
memberikan keterangan bahwa selama Saksi bertemu dengan
Terdakwa dan menginap di Hotel Saksi selalu melakukan hubungan
suami isteri dengan Terdakwa namun sebenarnya keterangan Saksi
tersebut adalah karangan Saksi sendiri sebab waktu penyidikan rekanrekan dari Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa tidak mau bertanggung
jawab dan akan menjauhi Saksi sehingga Saksi merasa dibohongi dan
sakit hati oleh perbuatan Terdakwa sehingga Saksi memberikan
keterangan yang bisa memberatkan Terdakwa padahal Terdakwa
sudah berjanji pada Saksi-1 dan Saksi juga mencintai Terdakwa namun
setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa ternyata apa yang dikatakan
rekan-rekan Saksi-1 tersebut tidak benar sehingga Saksi dipersidangan
ini ingin mengatakan yang sebenarnya .
20.
Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada
waktu menginap di Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali dan di Hotel
Ramada Encore pada tanggal 6,7,8 Juli 2017 setelah pertemuan itu
Saksi dan Terdakwa hanya bertemu dan menginap bersama karena
Terdakwa mengetahui kalau Saksi belum berpisah/bercerai dengan
Saksi-1.
21.
Bahwa selama Saksi bersama dengan Terdakwa , pernah
meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta
rupiah) yang Saksi gunakan untuk keperluan Saksi.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi-III
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Komang Adi Purnama.
: Karyawan Swasta / House Keeping di
U Paasha.
: Klungkung , 28 Nopember 1991.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Cempaka No.16 Lingkungan Banjar
Pekandelan,
Kec.
Klungkung,
Kab.
Semarapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja di Hotel U Pasha di
Jalan Laksamana no. 77 Seminyak Bali sampai sekarang.
2.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah
ketemu dan bertatap muka pada saat kejadian penggrebekan di Hotel
U Pasha tempat Saksi bekerja.
3.
Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2018 mendapat giliran
masuk kerja sift malam yaitu Pukul 23.00 Wita sampai Pukul 07.00
pagi. Saksi menerima tugas sebagai hause Keeping pada pukul 23.00
wita Saksi stanby di office untuk menerima orderan dari tamu, sekitar
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jam 03.40 wita Saksi di kontek dari teman securty Saksi-4 (Sdr. Ketut
Armawan) untuk disuruh menghadap kedepan pos securty dekat pintu
masuk, pada saat itu Saksi jalan, di bawah Saksi melihat didepan pos
security sudah banyak ada orang, kemudian Saksi ke loby hotel untuk
menanyakan kepada Front Office a.n Bapak Deta, kemudian Saksi
menghampiri Saksi-4 dan menginformasikan kepada Saksi untuk
membantu mengantarkan rombongan aparat ke kamar 115, dan Saksi
diintruksikan untuk menggedor pintu kamar 115.
4.
Bahwa kemudian Saksi bersama rombongan aparat menuju ke
kamar 115, sesampainya di depan kamar 115, Saksi mengetuk pintu
kamar sebanyak 4(empat) kali kemudian keluarlah seseorang laki-laki
(Terdakwa) dan menyakan “ada apa mas ?” lalu Saksi jawab “Bapak
apa ada riquest air mineral ?” kemudian Terdakwa menjawab ” tidak
ada”, selanjutnya seorang aparat ada yang mengambil alih pembicaraan
Saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu salah satu dari aparat yang tidak
Saksi kenal, kemudian Saksi didepan kamar bersama Securty karena
Terdakwa sudah di intograsi oleh aparat, selang sekitar 10 menit ada
bapak-bapak yang keluar dari dalam kamar 115 minta tolong untuk
meminta Kresek/Kantong plastik kemudian Saksi ke office untuk
mengambil Kantong plastik dan Saksi kembali kedepan kamar 115
untuk memberikan Kantong plastik yang diminta.
5.
Bahwa setelah Saksi menyerahkan kresek/kantong plastik
kepada bapak-bapak tersebut kemudian Saksi kembali lagi ngobrol
dengan bapak security. Kemudian kurang lebih 10 menit ada bapak
bapak yang keluar memperlihatkan barang-barang yang mau dibawa
sebagai barang bukti berupa 2 (dua) handuk dan 1 (satu) Bad Cover.
Kemudian salah seorang bapak-bapak tersebut menyuruh Saksi
mengambil Troli untuk mengangkut barang tapi Saksi jawab kalau
masalah angkut barang sudah ada yang punya tugas yaitu Bell Boy,
kemudian Saksi ke frountu Office memanggil Bell Boy yaitu A.n Putu
Yudi selanjutnya Putu Yudi membawa troli ke kamar 115, setelah
beberapa menit barang bukti yang dibungkus dengan kantong plastik
ditaruh ditroli, kemudian sekitar jam 04.00 Wita lebih tamu yang
menginap yaitu Terdakwa dan Saksi-2 bersama aparat keluar
meninggalkan kamar 115 menuju kedepan loby hotel.
6.
Bahwa selama Saksi bekerja baru satu kali ada kejadian
penggrebekan di hotel oleh aparat.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi- IV
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Ketut Armawan.
Karyawan Swasta.
Sanggalangit, 5 Mei 1983.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Perumahan Puri Kampial Gang VI, Kec.
Kuta Selatan, Kab. Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi bekerja di U Pasha sudah 5 (lima) tahun dan
sehari-hari Saksi bertugas sebagai security.
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2.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , namun pada hari
Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.10 Wita Saksi melihat
seorang laki-laki (Terdakwa) dan perempuan (Saksi-2) dalam keadaan
sempoyongan lalu Saksi memantau dari tangga lobby, ternyata tamu
tersebut mampir ke Front Office dan langsung menuju kamar room No.
115 kemudian Saksi kembali ke Pos Security ngobrol sama teman kerja
Saksi.
3.
Bahwa Sekira pukul 03.40 Wita datanglah delapan orang
anggota dari Polsek Kuta, Pomau dan Pomal, meminta ijin untuk
melakukan penggerebekan di room No. 115 kemudian Saksi
menanyakan identitas dan ditunjukkan KTA dari anggota Polsek Kute ,
Pomau dan Pomal , lalu Saksi bersama teman Saksi menanyakan
terlebih dahulu ke Front Office yaitu Bp Deta ,apakah petugas aparat
tersebut diberikan ijin untuk melakukan penggerebekan. Lima belas
menit kemudian Bp. Deta memberikan jawaban bahwa anggota Polsek,
Pomau dan Pomal diberikan ijin untuk melakukan penggerebekan ,
setelah itu Saksi mempersilakan melakukan penggerebekan dan Saksi
sebagai security ikut menemani atau menyaksikan penggerebekan
tersebut.
4.
Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Kuta,
Anggota Pomau dan Pomal serta teman Saksi yang bernama Komang
Adi Purnama (Saksi-3) menuju ke kamar 115, setelah sampai di depan
kamar 115, kemudian Saksi-3 mengetok pintu kamar tersebut setelah
beberapa detik kemudian keluar Terdakwa dengan memakai celana
pendek dan baju kaos kemudian di panggil keluar oleh anggota polsek
kuta.
5.
Bahwa Setelah Terdakwa keluar kemudian anggota dari Pomau
mengintrogasi Terdakwa (Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan) dan
ada yang masuk ke dalam kamar yaitu anggota Polsek Kuta (Saksi
tidak tahu namanya) serta dari anggota TNI AU (Tidak tahu namanya).
Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam
kamar, berselang beberapa menit kemudian keluar Terdakwa dan
Saksi-2 dari kamar 115 tersebut dengan membawa semua barang
barang menuju ke Lobby hotel dan di ikuti oleh semua anggota Polsek
Kuta, Anggota Pomau dan Pomal. Setibanya di Lobby hotel mereka
berdua naik kedalam mobil beserta barang barangnya. Setelah itu Saksi
kembali bertugas seperti biasanya.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi- V
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat Tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Prima Hardiansyah.
Kapten Lek/536454
Kasenkom.
Lanud Ngurah Rai.
Banyuwangi, 7 Juli 1984.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Komplek TNI AU Jl.I Gusti Gede Swandi
No. 81 Lanud Ngurah Rai Bali.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Kapten Adm Danang Jaya)
, Semenjak Saksi menjadi prajurit TNI AU tahun 2005 sebagai
hubungan Leting atau angkatan di tahun 2007 di AAU.
2.
Bahwa Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Nindya
Nurya Taruna Dewi) tahun 2012 dan pernah ketemu di rumah Saksi
pada tahun 2016 waktu Saksi-1 cuti.
3.
Bahwa sekitar tahun 2016 setelah Saksi-1 datang dari Lebanon
menceritakan bahwa ada permasalahan dalam keluarga Saksi-1 dan
Saksi-1 menceritakan seputar ketidakharmonisan rumah tangga Saksi-1
yang indikasinya bahwa Saksi-2 selingkuh dengan orang lain.
4.
Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul
07.00 Wita Saksi ditelephon oleh Saksi-1 minta dijemput di bandara
kemudian Saksi-1 menceritakan ada dugaan bahwa Saksi-2 ada di Bali
bersama Laki-laki lain kemudian Saksi mengarahkan Saksi-1 agar minta
bantuan ke Pom AU yang didampingi oleh Saksi dan Kapten Yogi, lalu
Saksi-1 dibantu oleh anggota POM atas perintah Lettu Akbar
mendampingi Saksi-1 untuk mencari informasi.
5.
Bahwa setelah melakukan pelacakan kemudian Saksi diberi
kabar oleh Saksi-1 tentang perkembangan hasil pelacakan bahwa
Saksi-2 berada di sekitaran Seminyak kemudian sekira pukul 22.00 Wita
Saksi mengikuti Saksi-1 pergi ke Hotel U Pasha setelah mendapat
informasi dari polsek kalau Saksi-2 berada di hotel U Paasha.
Kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Saksi dan Saksi-1 menuju ke Lokasi
Hotel U Paasha sesampai disana Saksi masih menunggu Anggota
Pomal karena diresepsionis ditemukan ada identitas anggota Angkatan
Laut.
6.
Bahwa setelah mengetahui ada indikasi keterlibatan anggota
TNI AL kemudian Saksi-1 berkordinasi dengan Letnan Akbar kemudian
Letnan Akbar berkoordinasi dengan Pomal untuk melakukan
penggerebekan, setelah anggota Pomal datang Saksi dan anggota yang
lain menuju ke kamar yang diduga ditempati Saksi-2 dan Terdakwa
dengan dibantu oleh security dan karyawan Hotel U Paasha di Jln.
Laksmana No. 77 kamar 115 pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018
Seminyak Bali, kemudian karyawan hotel mengetuk pintu kamar
beberapa kali, setelah pintu terbuka kemudian keluar seorang laki-laki
(Terdakwa) yang masih memakai celana pendek warna hitam dan pakai
kaos oblong warna hijau kemudian Saksi-1 masuk memastikan apakah
Saksi-2 berada didalam, Saksi hanya berada diluar di lorong hotel,
kemudian setelah diyakinkan bahwa Saksi-2 ada di dalam kamar dan
Terdakwa seorang anggota TNI AL setelah Saksi mengetahui identitas
Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Pomal
secara terpisah untuk Terdakwa bersama mobil angota Pomal
sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-1, Kapten Yogi, Saksi dan Lettu
Akbar.
7.
Bahwa setelah penangkapan Terdakwa , Saksi-2 kemudian
dibawa Saks-1 ke Makasar namun sebelum berangkat Saksi, Saksi-1
dan Saksi-2 pergi minum kopi di Starbuck , keadaan Saksi-2 setelah
kejadian biasa-biasa saja hal ini dapat Saksi lihat dalam percakapan
Saksi-2 dapat berkomunikasi tanpa beban.
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8.
Bahwa Setahu Saksi dan rekan-rekan Saksi-2 setelah kejadian
tidak ada yang menenmui Saksi-2 apalagi mengatakan bahwa
Terdakwa sudah tidak lagi menyayangi Saksi-2 seperti yang dikatakan
Saksi-2 dalam keterangannya sebab setelah kejadian Saksi-2 selalu
didampingi oleh Saksi-1.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

:
Bahwa terhadap para Saksi an. Sdr. Totok Kurnianto, Sdr. Rizki
Yudhaputra, Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany dan Lettu Pom Januar Akbar
Wibisono, S.H., yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa
hadir dipersidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh dan Lettu Pom
Januar Akbar Wibisono, S.H., yang telah pindah tugas di Lanud Madiun,
berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka atas
persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum dan Oditur Militer, keterangan
Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluanyang telah
diberikan
dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang
mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila
Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi- VI
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Totok Kurnianto.
Swasta.
Batu Santek, 5 Pebruari 1986.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Batu
Santek
Kelurahan
Dakung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi bekerja sebagai Chip Security di The Lerina Hotel
Bali yang beralamat di By Pass Ngurah Rai No 1001 X Kode pos 80361
Taman Mumbul Nusa Dua Bali, Saksi bekerja mulai bulan Desember
tahun 2014.
2.
Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pada hari Sabtu
tanggal 3 Maret tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wita di area Lobby The
Lerina Hotel yang sedang melaksanakan registrasi (Proses Cek In).
3.
Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Saksi melihat mobil jenis
Avanza warna Silver datang dari luar menuju Lobby hotel kemudian
Saksi melihat Terdakwa turun di Lobby area menuju Reseption.
4.
Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke mobilnya untuk
mengambil tas selanjutnya menuju kamar nomor 606 (Exsecutive
Suite), sekitar 30 menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar
menuju mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa mengendarainya
sendiri keluar dari area hotel.
5.
Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi
dengan menggunakan mobil yang berbeda jenis Mitsubishi Outlander
warna putih (Nopolnya Saksi lupa tapi Platnya seri AB) yang
dikemudikan oleh Saksi-2 dan langsung menuju area parkir The Lerina
Hotel.
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6.
Bahwa Setelah Terdakwa memarkir mobilnya Terdakwa dan
Saksi-2 berdua turun menuju kamar nomor 606, Setelah lebih kurang 30
menit mereka berdua keluar dari kamar menuju parkir. Si perempuan
mengendarai mobil tersebut keluar dari hotel sedangkan yang laki laki
menggunakan Taxi keluar dari hotel.
7.
Bahwa setelah Saksi melihat foto yang ditunjukkan oleh
Penyidik tersebut, ada kemiripan dengan Saksi-2 yang datang bersama
dengan Terdakwa di hotel The Lerina pada hari Sabtu tanggal 3 Maret
2018 sekira pukul 11.00 Wita dengan mengendarai mobil Mitsubishi
Outlander warna putih Plat Nomor AB dan ciri ciri Saksi-2 tersebut
adalah tinggi lebih kurang 160 cm, rambut pendek warna kulit putih.
8.
Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi ke
hotel menggunakan mobil Avanza warna silver (Nopolnya Saksi lupa),
Setelah Terdakwa memarkirkan mobilnya di area parkir hotel kemudian
Terdakwa menuju kamar dan Saksi tidak melihat dia keluar lagi.
9.
Bahwa Saksi membawa bukti dari Front Office The Lerina Hotel
Nusa Dua yang menerangkan bahwa tamu atas nama Prayudha
Nugraha Putra (Terdakwa) dengan periode Cek In dari tanggal 3 Maret
2018 dan Cek Out tanggal 4 Maret 2018 surat tersebut ditanda tangani
oleh Font Office Manager The Lerina Hotel yaitu Bapak Arya.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi- VII
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat Tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Januar Akbar Wibisono, S.H.
Lettu Pom/542347.
Kasubsi Riksa Siidik.
Lanud Ngurah Rai.
Jakarta, 26 Januari 1990.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Dirgantara II Nomor 76 Komplek TNI AU
Lanud Ngurah Rai Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak Saksi menjadi prajurit
TNI AU tahun 2013 sebagai hubungan kerja dan sekarang Saksi-1
berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin Makasar.
2.
Bahwa Saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga
Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-1 berencana akan mengajukan
perceraian, Saksi tahu langsung karena Saksi-1 bercerita langsung
kepada Saksi saat Saksi-1 melaksanakan cuti ke Bali pada hari dan
tanggalnya saya lupa tahun 2017. Adapun permasalahan inti rumah
tangga Sakski-1 dengan Saksi-2 dikarenakan diduga Saksi-2 menjalin
hubungan dengan laki laki lain namun untuk nama serta identitasnya
Saksi tidak tahu.
3.
Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul
10.30 Wita Saksi-1 berserta Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saksi-7)
dan Kapten Yogi mendatangi Saksi dikantor Satpomau Lanud Ngura
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Rai yang pada intinya menceritakan bahwa Saksi-1 sudah sempat
melacak keberadaan Saksi-2 melalui program “Fine My I Phone” dan
didapati posisi Saksi-2 sejak satu hari yang lalu sempat berpindah
pindah hotel dan Saksi-1 menduga Saksi-2 sedang bersama laki laki
lain. Kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk
mendampingi Saksi-1 guna melacak keberadaan Saksi-2 tersebut.
Namun Saksi menyampaikan dikarenakan Saksi sedang ada tim wasrik
dari Irjen AU, Saksi menyarankan agar Saksi-1 didampingi oleh
anggota Saksi yang bernama Serka Anang untuk mendampingi Saksi-1
guna melacak keberadaan Saksi-2 tersebut, dan Saksi juga
menyarankan kepada Saksi-1 untuk mendatangi kantor Polsek Kuta
untuk koordinasi awal dalam proses pengamanan nantinya apabila
didapati bahwa benar Saksi-2 menginap dengan lelaki lain di hotel.
Setelah itu Saksi-1 meninggalkan kantor Satpomau dengan didampingi
oleh Serka Anang untuk melacak keberadaan Saksi-2.
4.
Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1
memberitahukan perkembangan mengenai pelacakan terhadap Saksi-2
yang saat itu Saksi diminta untuk mendatangi Saksi-1 yang berada di
kamar mess Kapten Kal Yogi. Kemudian setelah Saksi tiba di mess
Kapten Kal Yogi, Saksi-1 menceritakan bahwa sempat membuntuti
Saksi-2 sejak dari Omnia Day Club Uluwatu dan didapati bahwa benar
Saksi-2 sedang jalan dengan lelaki lain, namun Saksi-1 tidak lihat
dengan jelas siapa lelaki tersebut. Dan setelah dari Omnia Day Club
tersebut Saksi-1 terus membuntuti hingga mobil yang dikendarai Saksi2 berupa mobil SUV merek Mitsubishi Outlander Sport warna putih
dengan nopol AB 999 AK masuk ke sebuah Hotel yang bernama U
Paasha di daerah Seminyak Kuta Bali, kemudian Saksi-1 kembali ke
asrama guna koordinasi tindakan pengamanan tersebut.
5.
Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 tersebut, Saksi
menyarankan agar Saksi-1 mendatangi kembali hotel U Paasha
tersebut guna mencari informasi mengenai kepastian apakah benar
Saksi-2 menginap di hotel tersebut. Dan sebelumnya Saksi juga
mengingatkan agar Saksi-1 menghubungi pihak Polsek Kuta mengenai
lokasi tempat Saksi-2 menginap.
6.
Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi-1 didampingi
oleh Saksi-7 dan Saksi mendatangi hotel U Paasha tersebut,
sesampainya di hotel U Paasha selang 15 (lima belas) menit kemudian
personel dari Polsek Kuta yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan
dipimpim langsung oleh Panit Buser Polsek Kuta Iptu Budi tiba di hotel
dan menemui Saksi guna membicarakan tentang tindakan yang akan
ditempuh berikutnya. Kemudian sesuai arahan Iptu Budi agar
anggotanya dahulu yang memastikan keberadaan Saksi-2 menginap di
kamar nomor berapa, dan disarankan agar Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi
agar menunggu informasi dari Iptu Budi tersebut.
7.
Bahwa kemudian sekitar setengah jam kemudian Saksi-1
melacak kembali keberadaan posisi Saksi-2 melalui program “Find My I
Phone” dan didapati bahwa posisi Saksi-2 berada di sekitar Club
Lafavela Seminyak, dan Saksi-1 memutuskan untuk kembali ke Asrama
TNI AU sembari manunggu kabar dari Iptu Budi mengenai lokasi di
kamar nomor berapa dengan siapa yang melakukan reservasi hotel
tersebut.
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8.
Bahwa kemudian pada hari Selasa dini hari tepatnya sekira
pukul 02.30 Wita, Saksi-1 dihubungi oleh Iptu Budi yang pada intinya
memberi informasi bahwa Saksi-2 menginap di kamar nomor 115 dan
adapun yang melakukan reservasi atas nama saudara Prayudha
Nugraha Putra (Terdakwa) yang merupakan seorang anggota TNI
(diketahui dari KTP yang bersangkutan). Kemudian Saksi-1
memberitahu Saksi mengenai hal tersebut, dan Saksi-1 menyampaikan
bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut
berpangkat Lettu, kemudian Saksi menyarankan agar menghubungi
Dandenpomal Lanal Bali atas nama Mayor Andi Risal dikarenakan yang
akan diamankan adalah seorang prajurit TNI Angkatan Laut.
9.
Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wita Saksi menghubungi
Dandenpomal mengenai permasalahan dugaan perselingkuhan
tersebut, Mayor Andi Risal menyampaikan akan segera bergerak
bersama anggotanya menuju hotel U Paasha. Sekira pukul 03.30 Wita
Saksi bersama Saksi-1, Kapten Yogi dan Saksi-7 tiba di hotel U
Paasha, dan Saksi langsung bertemu dengan personel dari Pomal
Lanal Bali yang dipimpin langsung oleh Dandenpomal Mayor Andi
Risal,dan personel dari Polsek Kuta yang dipimpin oleh Panit Buser Iptu
Budi yang sudah semenjak malam hari menunggu dan mancari
informasi mengenai kepastian lokasi kamar tersebut. Dan sekira pukul
03.55 Wita proses pengamanan di kamar nomor 115 dilaksanakan
dengan didampingi petugas hotel untuk mengetuk kamar tersebut,
kemudian keluarlah seorang lelaki (Terdakwa) yang saat itu memakai
celana pendek warna hitam dan kaos oblong warna hijau yang
kemudian Saksi ketahui bernama Prayudha Nugraha Putra Lettu Mar
NRP 21150/P Danton 1 Ki.A Yonkom 2 Marinir Cilandak (diketahui dari
KTA yang bersangkutan), beserta Saksi-2 yang merupakan istri dari
Saksi-1. Kemudian langkah berikutnya Saksi bersama anggota yang
lain langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut ke kantor
Denpomal Lanal Bali sesuai arahan dari Dandenpomal guna langkah
pengamanan berikutnya.
10.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 diamankan di Denpomal
Lanal Bali, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah
pernah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 dan Terdakwa menjawab sudah pernah melakukan
berkali kali dan di berbagai tempat.
11.
Bahwa pada saat melakukan pengamanan/penggerebegan
terhadap Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, personel Pomal sempat
mengamankan beberapa barang bukti seperti seprei, bekas tisue yang
akan dijadikan barang bukti atas kejadian tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa tersebut.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi - VIII
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Rizki Yudhaputra.
Asn Imigrasi depok.
Jakarta, 2 Pebruari 1995.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Tabah Raya No.7 Kelapa Gading Barat
Jakarta.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada
hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Terdakwa, sedangkan
dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi (Saksi-2) kenal di saat pertama
bertemu di rumah Saksi-2 di Jl. Parang Kembang VII/2 Tlogosari
Semarang pada tanggal 10 November 2017 tetapi tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa Saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2
hanya pertemanan sesuai cerita dari Terdakwa, dan Saksi-2 sudah
mempunyai suami yang bernama Sdr. Kapten Adm Danang Jaya
(Saksi-1) dan pernah bertemu di Semarang di rumah Saksi-2 tahun
2017.
3.
Bahwa pada saat Saksi berada di Bali tanggal dan hari lupa
sekira bulan September 2017, Terdakwa menghubungi via HP
mengatakan ada yang mau di omongin dengan Saksi bahwa Terdakwa
minta tolong kepada Saksi untuk datang ke Semarang sebagai saksi
atas masalah yang dihadapi Terdakwa bahwa dia ketahuan sedang
jalan sama Saksi-2. Kemudian kurang lebih seminggu berikutnya Saksi
terbang ke Semarang. Setelah sampai di Bandara Semarang Saksi
menunggu Terdakwa, kurang lebih satu jam Terdakwa datang bersama
Saksi-2 dan anak Saksi-2. Kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2
dan anak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan Taxi menuju
kerumah Saksi-2, setelah perjalanan kurang lebih satu jam Saksi
sampai rumah Saksi-2. Ketika dirumah Saksi-2 di Jl.Parang kembang
VII/2 Tlogosari Semarang Saksi bertemu dengan suami Saksi-2 yaitu
Kapten Danang Jaya (Saksi-1), dan Ibu Saksi-2.
4.
Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1
membahas permasalahan tentang Terdakwa yang ketahuan berjalan
bareng sama Saksi-2 istri dari Saksi-1. Kemudian sepakat membuat
surat pernyataan yang dibikin oleh Saksi-1 dalam bentuk Soft Copy di
Laptop (Laptop siapa Saksi kurang tahu) kemudian berdiskusi mengenai
surat pernyataan yang dibikin Saksi-1, saat itu Terdakwa dan Saksi-2
meminta agar ada revisi mengenai surat tersebut namun Saksi-1 tetap
mempertahankan isi surat pernyataan tersebut akhirnya surat
pernyataan tersebut di sepakati oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2,
selanjutnya surat pernyataan di Print dan ditanda tangani oleh
Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi sebagai saksi pihak Terdakwa. Dalam
Surat Pernyataan tersebut bersama Ibunya Saksi-2 juga sebagai saksi.
Setelah acara selesai kemudian Saksi pulang dan di antar ke Bandara
bersama Terdakwa dan Saksi-2, Sesampainya di bandara Saksi harus
beli tiket baru karena tiket Saksi yang lama sudah ketinggalan pesawat.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Saksi- IX
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Enyn Wiwiek Murtiany.
Ibu Rumah Tangga.
Karanganyar,12 April 1971.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jl. Parang Kembang VII/2 RT 008 RW 020
Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang
Jawa Tengah.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi
(Saksi-2) sebagai anak kandung sejak lahir pada tanggal 28 Nopember
1991.
2.
Bahwa Saksi-2 telah menikah secara dinas dengan Kapten
Adm Danang Jaya (Saksi-1) pada tanggal 20 Oktober 2012 di
Semarang dan disahkan oleh KUA, dan setelah menikah Saksi-1 dan
Saksi-2 tinggal di perumahan Koko Ketapang Bandung Jawa Barat.
3.
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan
Saksi-2 cukup harmonis dan sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga
Saksi-1 dan Saksi-2 ada permasalahan yang saat itu Saksi pernah
dihubungi melelui HP oleh Saksi-2 bahwa sewaktu Saksi-2 ribut dengan
Saksi-1 pernah ditampar oleh Saksi-1.
4.
Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 di rumah Saksi di Jl.
Parang Kembang VII/2 RT 008 RW 020 Tlogosari Kulon Pedurungan
Semarang, Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, saat itu
Saksi-2 menceritakan masih berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa
belum menikah.
5.
Bahwa sebelum pertemua tanggal 10 Nopember 2017, Saksi-1
sudah mengetahui bahwa Saksi-2 berpacaran dengan Terdakwa
kemudian Saksi-2 membuat surat pernyataan antara Saksi-2 dengan
Terdakwa.
6.
Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 saat Saksi pergi ke
Bali ke rumah Saksi-2, saat itu Saksi ngobrol dengan Saksi-1 yang
menjelaskan alasan kenapa membuat surat pernyataan tersebut yaitu
supaya Terdakwa tidak mempermainkan Saksi-2 dan bisa menjadi
bapak sambung untuk anak Saksi-2 setelah proses perceraian dengan
Saksi-1 selesai.
7.
Bahwa
Saksi sudah mengetahui dan membaca surat
pernyataan tersebut yang sudah disetujui oleh Saksi-2 dan Terdakwa
dan ditanda tangi oleh para saksi yaitu Saksi sendiri sebagai Saksi dari
pihak Saksi-2, dan Sdr. Rizky Yudha Putra (Saksi-8) adik kandung
Terdakwa sebagai saksi pihak Terdakwa, namun Saksi tidak
mengetahui proses pembuatan surat pernyataan tersebut.
8.
Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut yang telah
ditanda tangani oleh para saksi, saat itu Saksi-1 tidak ada
membicarakan untuk larangan Terdakwa dan Saksi-2 saling bertemu
dan dari bahasa tubuh Saksi-1 seperti ada lampu hijau untuk keduanya
bertemu.
Atas keterangan
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

Saksi

tersebut

di

atas,

Terdakwa

:
Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan AAL Angkatan 59 Tahun 2010–2014 di Surabaya setelah
tamat dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di
Yonif 8-Mar Brigif 3 Medan hingga tahun 2016 kemudian ditugaskan di
Yon Komlek-2 Mar Pasmar-2 Jakarta dan tahun 2017 sampai dengan

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 27-K/PM.III-14/AL/VI/2018

kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Satgas Indobatt Unifil
23 L dengan pangkat Letnan Satu.
2.
Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 Terdakwa berkenalan
dengan seorang Pramugari Air Asia yang bernama Sdri. Nindya Nurya
Taruna Dewi ( Saksi-2 ) istri dari Kapten Adm Danang Jaya (Saksi-1)
melalui sosial media, saat itu Terdakwa di Jakarta sedangkan Saksi-2
ada di Bali.
3.
Bahwa awal perkenalan Saksi-2 memajang status sendiri/pisah
dengan suaminya dan Terdakwa tidak mengetahui ternyata Saksi-2
adalah isteri anggota TNI AU yaitu Saksi-1.
4.
Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi
menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa
merencanakan akan liburan ke Bali selanjutnya pada tanggal 5 Juli
2017 Terdakwa datang ke Bali dan menginap dihotel Grand Whiz Nusa
Dua Block T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali 113 kemudian Terdakwa
menelpon Saksi-2 menanyakan rumah Saksi-2 setelah mengetahui
tempat tinggal Saksi-2 kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-2
untuk bertemu pertama kalinya.
5.
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kemudian
Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel Grand Whiz
kawasan Nusa Dua Bali , pada hari kedua menginap Terdakwa minta
Saksi-2 untuk mengajak anak Saksi-2 yang bernama amanda untuk
menginap ke hotel Grand Whiz, kemudian sekira pukul 24.00 wita saat
Amanda sedang tidur lelap , Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan
dari obrolan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling ketawa dan
berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri
untuk yang pertama kalinya dengan cara duduk dipinggir kasur lalu
Terdakwa dan Saksi-2 saling memegang alat kelamin, Terdakwa
pegang alat kelamin Saksi-2 dan Saksi-2 memegang alat kelamin
Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling membuka baju dan
celana masing masing kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 tiduran di
atas kasur dengan posisi Saksi-2 berada diatas menindih tubuh
Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa dituntun dimasukan kelobang
vagina Saksi-2 dan setelah masuk alat kelamin Terdakwa, lalu
Terdakwa dan Saksi-2 saling melakukan gerakan naik turun hingga
kurang lebih lima belas menit dan pada saat sperma Terdakwa mau
keluar Saksi-2 serentak mencabutnya dan ahirnya sperma Terdakwa
keluar diatas perut Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa ke kamar
mandi untuk membersihkan bekas sperma secara bergantian
selanjutnya pakai baju dilanjutkan istirahat tidur.
6.
Bahwa pada hari ke tiga Terdakwa bersama Saksi-2 pindah ke
Hotel Ramada Encore Seminyak di hotel tersebut Terdakwa bersama
Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu pertama tama
Terdakwa bersama Saksi-2 menikmati pemandangan diatas balkon
yang menghadap kolam renang sambil duduk disofa selanjutnya
Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, lalu sambil berciuman
Terdakwa dan Saksi-2 menuju tempat tidur dan sambil berciuman juga
Terdakwa alih posisi sambil tiduran dengan posisi pada saat itu saling
bersampingan setelah melakukan ciuman beberapa menit kemudian
Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 berada diatas lalu Saksi-2
memegang tubuh Terdakwa dan sambil memegang tubuh Terdakwa
kemudian meraba hingga ke kelamin Terdakwa dan setelah itu dalam
posisi Terdakwa berbaring dibawah Terdakwa juga melakukan hal yang
sama meraba hingga ke alat kelamin Saksi-2 sesaat kemudian
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Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju dan celana masingmasing dalam posisi Terdakwa dalam keadaan berbaring Saksi-2
menuntun alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kelobang alat
kelamin Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas hingga tiga puluh
menit Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan dan
menggerakan maju mundur alat kelamin masing-masing sambil
melakukan ciuman, sambil Terdakwa bicara dengan Saksi-2 kalo
Terdakwa mau mengeluarkan sperma agar serentak Saksi-2
mencabutnya setelah itu sperma Terdakwa keluar diatas badan
Terdakwa sendiri karena pada saat itu posisi Terdakwa berada
dibawah, setelah itu Terdakwa membersihkan bekas sperma di kamar
mandi dan bergantian dengan Saksi-2, setelah pakai baju kemudian
Terdakwa bersama Saksi-2 istirahat tidur.
7.
Bahwa pada tanggal 9 juli 2017 sekira jam 09.00 Wita,
Terdakwa dan Saksi-2 bangun kemudian Terdakwa dan Saksi-2
mengantar mobil Saksi-2 kerumah saudara Saksi-2, setelah itu Saksi-2
mengantar Terdakwa ke Bandara Ngurah Rai untuk melanjutkan
perjalanan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menghadiri pernikahan
saudara Terdakwa.
8.
Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tetap
menjalin komunikasi melalui Handphone dan pada akhirnya Terdakwa
baru tahu dari pengakuan Saksai-2 bahwa Saksi-2 belum resmi bercerai
dengan Saksi-1. Karena pada saat perkenalan pertama kali Saksi-2
mengaku sudah bercerai atau sudah pisah dengan Saksi-1 karena
Saksi-1 dan Saksi-2 punya masalah KDRT dirumah tangganya.
9.
Bahwa dengan berjalannya waktu akhirnya Terdakwa tahu
bahwa penyebab perceraian Saksi-2 dengan Saksi-1 tersebut karena
KDRT dan hubungan Saksi-2 dengan laki laki yang bernama Sdr.
Cahyo, selanjutnya Saksi-2 pernah bilang kepada Terdakwa mau ke
Makasar untuk mengurus proses perceraian Saksi-2 dengan Saksi-1
namun tidak di setujui dari pihak Lanud Sultan Hasanuddin. Saksi-2
selama di Makasar tidak tidur dirumah dinas Saksi-1 melainkan tidur di
salah satu dihotel (Hotel Harper), pada saat Sdri Nindya berada dihotel
Saksi-1 datang ke hotel kemudian menghubungi Terdakwa melalui
Handphone milik Saksi-2 dan Saksi-1 mengatakan “Kamu sama Nindya
serius apa tidak” kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang saya serius
dengan Sdri Nindya” Saksi-1 menjawab “Kalau kamu memang serius
silahkan kalian tetap jalin komunikasi dan saya tidak akan menganggu
hubungan kalian karena saya mengikhlaskan itu, dan kita perlu ketemu
tapi nanti kapan biar nanti saya yang akan ke Jakarta”.
10.
Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1
sepakat untuk bertemu di Jakarta dan Saksi-2 bersama-sama dengan
Saksi-1 berangkat dari Bali ke Jakarta dan sampai di Jakarta Terdakwa
jemput ke Bandara dan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan
Saksi-2 menuju rumah makan didaerah Kemang dan disana Terdakwa
bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membahas masalah kedepannya seperti
apa. Dari inti dari percakapan tersebut adalah bahwa Saksi-1
mengikhlaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2. Saat itu Saksi-1
mengatakan “kalau kamu tidak percaya saya sudah mengiklaskan kamu
boleh rekam omongan saya”, sehingga Terdakwa merasa tidak enak
mendengar perkataan seniornya. Dan Saksi-1 juga menyampaikan
kepada Terdakwa agar Terdakwa benar benar sudah mengetahui latar
belakangnya Saksi-2 dan Saksi-1 tidak akan menghalang halangi
hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 serta Saksi-1 minta kepada
Terdakwa apabila Saksi-1 ke Bali jangan dihalang halangi untuk
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bertemu dengan anak Saksi-1 yang bernama Manda dan ingin bertemu
dengan Terdakwa sekali lagi sebelum berangkat ke Libanon dan saat itu
Saksi-1 menanyakan lagi kepada Terdakwa “Kapan kamu sanggup
menikahi Nindya” Terdakwa menjawab “Kurang lebih saya sanggup
sekitar 4 atau 5 tahun lagi”.
11.
Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk menemui
salah satu leting Saksi-1 didaerah sekitar komplek Halim
Perdanakusuma. Setelah Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah salah
satu leting Saksi-1 di daerah Halim Perdanakusuma, kemudian
Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk mengantar Saksi-2 kebandara
karena Saksi-2 mau pulang ke Bali, tapi saat itu Saksi-1 mengatakan
”tidak usah buru-buru mending kalian ketemu dulu saja”. Setelah itu
Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Cilandak untuk
mencarikan penginapan sama Saksi-2 tepatnya di Hotel Aston TB
Simatupang, didalam perjalanan
Terdakwa dan Saksi-2 hanya
membahas hasil tadi ketemu di Kemang. Setelah itu malamnya
Terdakwa dan Saksi-2 makan didaerah Senayan dan dilanjutkan
kembali ke Hotel Aston, disana Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol
sampai sekitar jam 02.30, Terdakwa pamit kembali karena besok Senin
sudah melaksanakan dinas, besoknya hari Senin Saksi-2 kembali ke
Bali.
12.
Bahwa setelah pertemuan di Kemang tersebut Saksi-2 pernah
beberapa kali ke Jakarta dan jalan-jalan dengan Terdakwa, pernah juga
kami kepuncak untuk mencoba melihat pemandangan dari Hotel Royal
tulip dan Terdakwa dengan Saksi-2 sempatkan untuk menginap.
Selama Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di hotel Aston TB Simatupang
dan Hotel Royal Tulip saya tidak melakukan hubungan badan dengan
Saksi-2 karena setelah pertemuan di Kemang Terdakwa menyadari
bahwa Saksi-2 belum resmi bercerai dengan Saksi-1. Dari pertemuan di
Kemang tersebut Saksi-1 pernah menelpon Terdakwa dan bilang kapan
bisa bertemu dan ada surat Pernyataan yang harus di tandatangani, lalu
Saksi-1 meminta untuk ada pihak keluarga Terdakwa juga yang ikut
menandatangani, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1
bahwasanya Terdakwa ingin ketemu sekali lagi dan bertemu empat
mata, akhirnya Terdakwa putuskan untuk bertemu di Makasar namun
lupa tanggalnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bertemu diruang tunggu
Bandara dan ngobrol tentang surat tersebut yang pada intinya Saksi-1
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menginginkan agar
Saksi-2 menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa juga serius dengan
Saksi-2 dan juga Saksi-1 menyampaikan menitipkan Amanda kepada
Terdakwa, kalau Saksi-1 terjadi kenapa-kenapa, karena Saksi-1 sangat
dongkol dengan Sdr. Cahyo dan mau membalas menunggu suasana
pas. Setelah itu Terdakwa diantar sampai Gate keberangkatan dan
Terdakwa pulang ke Jakarta.
13.
Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 Terdakwa, Saksi-2
dan Manda (anak Saksi-2) berangkat dari Jakarta menuju Semarang.
Sesampai di Semarang Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa yang
bernama Sdr. Rizki Yudha Putra (Saksi-8) lalu Terdakwa, Saksi-2,
Amanda dan Saksi-8 sama-sama naik taxi dengan tujuan rumah Saksi2, karena disana sudah ditunggu Saksi-1 untuk menandatangani surat
pernyataan tersebut, lalu ketika Terdakwa membaca surat yang sudah
dibuat oleh Saksi-1, Terdakwa meminta waktunya ditambah lagi karena
yang disebutkan Saksi-1 meminta Terdakwa menikahi Saksi-2 dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1
kalau dalam waktu 3 (tiga) tahun terlalu cepat Terdakwa minta waktu 4
(empat) tahun, karena akan susah mengurus izin dan meminta restu
Halaman 41 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 27-K/PM.III-14/AL/VI/2018

dari orang tua Terdakwa, lalu akhirnya kita sepakat dengan hasil dari
Surat Pernyataan tersebut adalah :
-

Sanggup menikahi Sdri. Nindya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
Mau mengurus Manda layaknya anak sendiri.
Batal apabila Sdri.Nindya selingkuh dengan laki-laki lain.
Surat ini tidak sah untuk gugatan cerai.

Setelah sepakat dengan isi surat tersebut dikolom tandatangan
Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 bahwa kenapa tidak ada kolom
untuk tanda tangan Saksi-1, hanya ada kolom untuk Terdakwa, pihak
keluarga Terdakwa, pihak keluarga Saksi-2 (ibunya Nindya) dan Saksi2, dari Saksi-1 mengatakan kalau itu tidak perlu ada tanda tangan
Saksi-1 karena Saksi-1 senior, Terdakwa akhirnya tidak memaksa
Saksi-1 untuk bertanda tangan, akhirnya dengan terpaksa Terdakwa
tanda tangani surat tersebut. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju
Bandara untuk mengantar adik Terdakwa kembali ke Bali, karena
sedang melaksanakan PKL di Bali.
14.
Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke Mall dan makan di
angkringan Simpang Lima, setelah itu karena dirumah Saksi-2 ada
Saksi-1 dan kamar tidak cukup, kemudian Terdakwa memutuskan untuk
menginap di Hotel Grandika dan karena pagi –pagi sekali Terdakwa
harus
ke
Magelang untuk menghadiri Pedang Pora Letting
Terdakwa, dan Saksi-2 ikut menginap dengan Terdakwa. Pagi-pagi
sekali sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju
Magelang dan sampai disana Terdakwa dan Saksi-2 makan dan
Terdakwa menghadiri pernikahan letting Terdakwa. Setelah selesai
semua acara pernikahan, Terdakwa berencana kembali ke Jakarta via
Yogjakarta dan sekalian jalan-jalan di sekitaran Malioboro dan
menginap di Hotel Ibis Yogja dan pada pagi harinya saat Terdakwa
melihat penerbangan dari Yogja habis kemudian Terdakwa putuskan
untuk kembali ke Jakarta Via Semarang, setelah itu Terdakwa diantar
ke Bandara dan kembali ke Jakarta oleh Saksi-2.
15.
Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Terdakwa ke Bali
selama dua hari untuk bertemu Saksi-2 karena Saksi-2 mau berulang
tahun. Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2017 Terdakwa pergi ke
Lombok selama 1 (satu) hari karena yang tadinya Terdakwa mau ke
Bali, ditutup karena Bali sedang erupsi Gunung Agung dan Saksi-2
menyusul Terdakwa Via Trasportasi laut disana Terdakwa merayakan
ulang tahun Saksi-2 dan Terdakwa, karena Saksi-2 tanggal 28 dan
Tersangks tanggal 30 Nopember, besoknya pagi hari karena dapat
berita bandara di Lombok ditutup kami bergegas buru-buru ke Bali
karena Bandara Bali masih dibuka. Setelah itu via transportasi laut
Terdakwa ke Bali dan kembali ke Jakarta.
16.
Bahwa setelah pertemuan Terdakwa dan Saksi-2 di Lombok
Terdakwa masuk kedalam Marseling Area untuk persiapan berangkat
ke Libanon dan Saksi-2 pernah ke Bogor untuk menemui Terdakwa dan
menginap di Aston Sentul Lake Hotel dan sempat Terdakwa menemui
Saksi-2 sebentar disana karena Terdakwa tidak bisa berlama-lama, lalu
saat Terangka sudah di Bandara untuk persiapan berangkat ke Libanon
Saksi-2 menyusul Terdakwa di Bandara dan Terdakwa pamitan. Setelah
itu Terdakwa berangkat ke Libanon dan selama Terdakwa di Libanon,
Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi dan sering juga berantem
karena Terdakwa pernah lihat video call Saksi-2 sedang berada di koskosan laki-laki lain, yang ternyata dia selingkuh dengan laki-laki tersebut
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yang merupakan salah satu rekan kerja Saksi-2 yang berprofesi sebagai
pilot dan Saksi-2 juga mengakui bahwasanya pernah melakukan
hubungan badan dengan laki-laki itu 2 (dua) kali di kos-kosan dan di
Villa teman Saksi-2. Saat pesta Tahun Baru dan dia mengakui pernah
meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pilot
tersebut.
17.
Bahwa setelah itu pada bulan Maret Saksi-2 meminta Terdakwa
cuti untuk pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dan
akhirnya saat Terdakwa pulang ke Indonesia pada bulan Maret tanpa
sepengetahuan Saksi-2. Saat malam Terdakwa ke rumah Saksi-2
ternyata rumahnya kosong dan dalam keadaan gelap ternyata setelah
Terdakwa cari tahu Saksi-2 sedang bersama laki-laki lain yang bernama
Kadir, yang Terdakwa tahu mereka kenal di Semarang dan pernah
beberapa kali ketemu dan Saksi-2 pun tahu kalau Kadir ini sudah
memiliki istri dan anak. Setelah itu Terdakwa ikuti mereka dan sempat
Terdakwa foto-foto mereka di Pantai Beach Club bernama Finns, tapi
karena Terdakwa merasa tertekan dengan perjanjian dengan Saksi-1
akhirnya Terdakwa menemui Saksi-2 dan Saksi-2 kaget Terdakwa ada
di Bali, lalu Terdakwa beberapa kali bilang kepada Saksi-2 kalau
Terdakwa mau balik ke Jakarta dan Terdakwa tidak dibolehkan kembali
dan dia juga mengancam kalau Terdakwa pergi dia akan ngapa-ngapain
ibu Terdakwa. Selama di Bali Terdakwa juga sempat telepon Saksi-1
dan sms, tapi karena tidak diangkat dan tidak dibalas akhirnya
Terdakwa sms bahwasanya kalau berkenan Terdakwa telepon. Selama
di Bali Terdakwa terpaksa menemani Saksi-2 karena Terdakwa juga
berkali-kali mau kembali ke Jakarta tapi Saksi-2 selalu mengancam
Terdakwa kalau kamu kembali ke Jakarta maka Saksi-2 akan ngapangapain ibu Terdakwa dan akan tidur dengan laki-laki lain.
18.
Bahwa selama di Bali Terdakwa bertemu Saksi-2 selama 3
(tiga) hari yang pertama Terdakwa bertemu Saksi-2 didaerah Seminyak
dan Terdakwa pergoki Saksi-2 dengan laki-laki lain yang bernama
Kadir, setelah itu Terdakwa berantem dan Terdakwa nasehati Saksi-2
kalau Kadir itu sudah punya istri dan anak, jangan kamu ganggu rumah
tangga orang lain dan akhirnya Saksi-2 meninggalkan Kadir walaupun
kadang-kadang dia masih suka chat-chatan di WA. Dihari pertama
Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Lerina, disana Terdakwa dan
Saksi-2 hanya berantem karena dia berat untuk meninggalkan Kadir,
karena Kadir menurut Saksi-2 memiliki materi yang banyak, bahkan
sempat Terdakwa dilempar oleh Saksi-2 dengan cangkir hingga melukai
kaki.
19.
Bahwa tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-2 cek out
dari Hotel Lerina pindah menginap di Villa C 151 daerah Uluwatu Jl.
Pemutih Labuhan Said , Uluwatu , Pecatu Bali Villa No. 2 , selama
menginap Terdakwa pernah berenang dengan Saksi-2 kemudian duduk
santai di Day Bed ditepi kolam, Saksi-2 hanya memakai bikini
sedangkan Terdakwa memakai celana renang di tempat itu Saksi-2
dengan Terdakwa bermesraan kemudian pindah kekamar dan mandi.
20.
Bahwa kemudian Terdakwa mau pulang ke jakarta tetapi
dilarang oleh Saksi-2 bahkan Terdakwa sempat memesan uber dan
hampir naik tetapi tetapi tetap
dilarang oleh Saksi-2 dan dia
mengancam Terdakwa bahwasanya akan kenapa-kenapa dengan ibu
Terdakwa kalau Terdakwa pulang ke Jakarta.
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21. Bahwa karena Saksi-2 berkata seperti mengancam akhirnya
Terdakwa nuruti kata-kata Saksi-2. Dan besoknya dari daerah uluwatu
Terdakwa makan siang di Omnia dan nongkrong di Beach Walk, disana
Terdakwa juga ingin pulang tapi tidak dibolehkan lagi sampai Terdakwa
dicakar karena Terdakwa memaksa keluar dari mobil. Setelah itu
Terdakwa mengiakan, pada malamnya karena Saksi-2 ada janji dengan
temannya untuk ke Lafavela Terdakwa putuskan untuk menginap di
Hotel U Paasha karena dekat dan setelah itu Terdakwa chek in dan
Terdakwa melarang Saksi-2 sekali lagi kesana karena kasihan dengan
badan, tapi karena Saksi-2 memaksa akhirnya terpaksa Terdakwa
temani, karena di Lafavela Saksi-2 ingin joget dan minum banyak
akhirnya dia mabuk, setelah dari Lafavela Terdakwa bopong ke Hotel
dan Terdakwa bantu Saksi-2 muntah-muntah.
22.
Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu dan menginap di
beberapa hotel antara lain Hotel Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor,
Hotel Grandika Semarang, Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak
Bali, Hotel Fashion Legian Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel
Haris Sentul Bogor sebelum Terdakwa mendapat tugas di Libanon
tetapi tidak pernah melakukan persetubuhan karena Terdakwa sudah
mengetahu kalau Saksi-2 adalah isteri Prajurit TNI-AU yang merupakan
senior Terdakwa.
23.
Bahwa tujuan Terdakwa menginap adalah hanya menemani
Saksi-2 ngobrol dan jalan-jalan setelah lelah pulang ke hotel untuk
istirahat.
24.
Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 setengah jam
setelah pulang dari LaFafela Saksi-1 datang beserta rombongan
petugas dan Terdakwa di gerebek kemudian dibawa ke Kantor Pomal.
25.
Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 , Saksi2 pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah ) yang Saksi-2 gunakan untuk keperluan sehari-hari .
Menimbang

:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh
Oditur Militer ke persidangan yang berupa :
1)

Barang-barang

:

a)
1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit Lettu Mar Prayudha
Nugraha Putra NRP.21150/P
Bahwa barang bukti tersebut adalah benar kepunyaan
Terdakwa yang merupakan bukti Terdakwa adalah anggota
TNI-AL telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa
serta diterangkan dipersidangan yang berkaitan
dengan
perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
b)
1 (satu) lembar seprei warna putih milik Hotel U Paasha
Seminyak Bali.
c)
1 (satu) lembah handuk warna putih milik Hotel U
Paasha Seminyak Bali
d)
1 (satu) keping rekaman CCTV TSK di Hotel U Pasha.
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Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang sebagai
bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-2 benar menginap di Hotel U
Pasha dan barang pada poin b) dan poin c) tersebut dipakai
dikamar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat menginap sedang
poin d) yang berisi rekaman pada saat Terdakwa dan Saksi-1
datang ke Hotel U Pasha pada tanggal 5 Maret 2017 telah
diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta
diterangkan dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini,
yang keseluruhannya dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
e)
1 (satu) buah baju drees warna hitam milik Sdri. Nindya
Nurya Taruna Dewi
Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang berupa
baju yang dipakai Saksi-2 pada saat terjadi penggrebekan
waktu menginap di Hotel U Pasha dengan Terdakwa
telah
diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta
diterangkan dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini,
yang keseluruhannya dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2)

Surat-surat

:

a)
1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa
dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi.
Bahwa foto tersebut adalah bukti surat penyataan yang
dibuat oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa sanggup akan
menikahi Saksi-2 dalam waktu empat tahun. Telah
diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta
diterangkan kaitannya dengan perkara ini, yang keseluruhannya
dibenarkan oleh (Saksi-2) dan Terdakwa ternyata berhubungan
dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
b)
1 (satu) lembar foto barang bukti.
c)
2 (dua) lembar foto Alur CCTV Terdakwa di Hotel U
Paasha.
d)
1 (satu) lembar foto penggerebekan Terdakwa di Hotel U
Paasha.
Bahwa foto tersebut adalah foto yang berkaitan dengan
Terdakwa dan Saksi-2 pada saat menginap dan dilakukan
penggrebekan yang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan
Terdakwa serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini, yang
keseluruhannya dibenarkan oleh
Saksi-2 dan Terdakwa
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
e)
1 (satu) lembar foto mesra Sdri. Nindya dengan Sdr.
Kadir.
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Bahwa
foto tersebut adalah foto yang tidak ada
hubungannya dengan perkara ini , oleh karena Majelis Hakim
berpendapat perlu dikesampingkan dalam perkara ini.
f)
1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Kapten Adm
Danang Jaya.
Bahwa foto tersebut adalah foto bukti akte otentik
bahwa antara Saksi-1 dan Saksi2 masih terikat tali perkawinan
dan Saksi-2 adalah merupakan isteri sah dari Saksi-1 baik
secara agama dan dinas dan belum perceraian
yang
diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta
diterangkan kaitannya dengan perkara ini, yang keseluruhannya
dibenarkan oleh Saksi-1 , Saksi-2 ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
g)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grand Whiz
Nusa Dua Bali kamar 113 tempat Terdakwa menginap dengan
Saksi-2 pada tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli
2017 dan yang memesan adalah an. Terdakwa.
h)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari HotelRamada Encore
Seminyak Bali.
i)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Aston Priority
Jakarta tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap pada tanggal
14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017,
tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober
2017 , tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2
Desember 2017 yang memesan adalah Saksi-2.
j)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Royal Tulip
Bogor tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 8
Desember 2017 sampai tanggal tanggal 9 Desember 2017 di
kamar 507 sebesar Rp975.000,00 ( Sembilan ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah ) yang memesan adalah Saksi-2.
k)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grandika
Semarang tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 10
Nopember 2017 sampai tanggal 11 Nopember 2017 di kamar
0703 sebesar Rp419.000,00 ( empat ratus Sembilan belas ribu
rupiah ) yang memesan adalah Saksi-2.
l)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Ibis Malioboro.
tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 11 Nopember
2017 sampai tanggal tanggal 12 Nopember 2017 di kamar 516
yang memesan adalah Terdakwa.
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m)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Aksari Villa Seminyak
Bali bahwa terdiri dari 1 (satu) lembar bukti pembayaran
Terdakwa menginap dengan Saksi-2 pada tanggal 21Nopember
2017 sampai tanggal
22 Nopember 2017 sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Barang Bukti Pembayaran / Pemesanan / Invoice
dari Aksari Villa Seminyak Bali tempat Terdakwa menginap
dengan Sdri Inggit pilot Garuda pada tanggal 27 Pebruari 2018
sampai tanggal 28 Pebruari 2018 tidak ada hubungannya
dengan perkara ini oleh karenanya perlu dikeluarkan barang
bukti tersebut dari perkara ini
n)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Fashion Legian
Kuta Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 22
Nopember 2017 sampai tanggal 23 Nopember 2017 yang
memesan adalah Terdakwa.
o)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Katamaran
Mataram NTB. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal
3 Maret 2018 sampai tanggal 4 Maret 2018 sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang memesan adalah
Terdakwa .
p)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Harris Sentul City
Bogor. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tangga bulan
Desember 2017l yang memesan adalah Saksi-2.
o)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel The Lerina Nusa
Dua Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 3
Maret 2018 sampai tanggal 4 Maret yang memesan adalah
Saksi-2.
r)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Smart Villa C 151
Uluwatu Pecatu Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 4 maret 2018 sampai tanggal 5 maret 2018 yang
memesan adalah Saksi-2.
s)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel U Paasha
Seminyak Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal
5 maret 2018 sampai tanggal 6 maret 2018 yang memesan
adalah Saksi-2.
Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti –bukti Invoice
pembayaran hotel tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap dan
melakukan perbuatan Asusila , yang telah diperlihatkan kepada para
Saksi dan Terdakwa serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini,
yang keseluruhannya dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
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Menimbang

:
Bahwa di persidangan Saksi-2 menerangkan mencabut
sebagian keterangan yang telah di berikan didepan penyidik POMAL
pada tanggal 9 Maret 2018 sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi -2 (Sdri. Nindya Taruna Dewi) waktu penyidikan
menerangkan sejak tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi2 sering
bertemu dan menginap di beberapa hotel antara lain Hotel Aston
Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel Grandika Semarang, Hotel Ibis
Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali, Hotel Fashion Legian Kuta Bali,
Hotel Katamaran Lombok, Hotel Haris Sentul Bogor sebelum Terdakwa
mendapat tugas di Libanon selalu melakukan persetubuhan.
2.
Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nindya Taruna Dewi) di persidangan
menerangkan sejak tanggal 9 Juli 2017 setelah Terdakwa mengetahui
kalau Saksi-2 belum bercerai dengan Saksi-1 (Kapten Adm. Danang
Jaya) , Terdakwa dan Saksi2 sering bertemu dan menginap di beberapa
hotel antara lain Hotel Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel
Grandika Semarang, Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali,
Hotel Fashion Legian Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel Haris
Sentul Bogor sebelum Terdakwa mendapat tugas di Libanon tidak
pernah melakukan persetubuhan, terhadap keterangan Saksi-2 tersebut
dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang

:
Bahwa atas perbedaan keterangan yang diterangkan oleh
Saksi-2 tersebut Majelis Hakim akan menanggapi dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan adalah
merupakan pedoman Hakim dalam memeriksa perkara pidana
dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.
Menurut R. Susilo mengatakan bahwa Berita Acara
Pemeriksaan Saksi merupakan alat bukti keterangan Saksi,
Berita Acara keterangan Saksi tersebut disamakan dengan
surat keterangan Saksi yang tertulis bahkan nilainya sebagai
alat bukti lebih besar dengan kesaksiaannya untuk
membuktikan kesalahan Tedakwa dan menurut UndangUndang diberi nilai sebagai alat bukti yang sah.
Bahwa memang benar Saksi memiliki kebebasan untuk
memberikan keterangan dipersidangan yang dialami, dilihat
atau dirasakan tetapi seorang Saksi tidak dapat dengan bebas
begitu saja mengingkari secara keseluruhan/sebagian
keterangan yang telah diberikan di Penyidik dan keterangan
Saksi dipersidangan bagi seorang Saksi juga tidak dimaksudkan
untuk mengurangi arti dari keterangan yang disampaikan dalam
Berita Acara Penyidikan.
Bahwa seperti
dalam keterangan Saksi yang
memberikan keterangan didepan penyidik pada tanggal 9 Maret
2018 dan kejadian yang dialami Saksi pada tanggal 5 Maret
2017 jadi dalam waktu kurun
4 (empat) hari Penyidik
melakukan pemeriksaan terhadap Saksi sehingga ingatan Saksi
masih bersih belum terkontaminasi dari pihak2 yang mempunyai
hubungan dengan perkara ini dan Saksi masih mengingat betul
dalam ingatannya tentang kejadian apa yang telah dilakukan
bersama Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran selama
ini dan untuk memperkuat keterangan Saksi maka Saksi dalam
memberikan keterangan harus dibawah sumpah yang artinya
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Saksi mengetahui bahwa sumpah tersebut tidak hanya
perkataan saja namun pertanggung jawabannya kepada Tuhan
YME apabila berbohong dan menurut Undang-Undang akan
mendapat sanksi hukum didunia sesuai Undang-Undang.
Setelah Saksi memberikan keterangan maka Penyidik akan
memastikan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik
tersebut sesuai atau tidak dengan keterangan Saksi maka Saksi
kemudian membacanya kembali setelah itu baru membubuhkan
tanda tangan Saksi dan Penyidik.
Menimbang

:
Dengan adanya pencabutan keterangan Berita Acara
Penyidikan oleh Saksi, Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutan
keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar dan
relevan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan
pencabutan adalah karena Saksi merasa sakit hati terhadap Terdakwa
sebab menurut informasi dari rekan Saksi-1 (Kapten Adm Danang
Jaya) Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menikahi Saksi.
Bahwa dipesidangan pada saat pemeriksaan Saksi-5 (Kapten
Prima Hardiansyah) yang merupakan teman dari Saksi-1 memberikan
keterangan bahwa setelah kejadian penggrebekan Saksi-1 dan Saksi-2
bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-5 menilai kalau Saksi-2 keadaannya
tidak tertekan dan biasa-biasa saja , pada saat bertemu di Starbuck
sebelum pergi ke Makasar justru kelihatan gembira dan Saksi tidak
pernah mendengar kalau ada rekan Saksi-1 yang mengatakan kepada
Saksi-2 kalau Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menikahi
Saksi sebab Saksi-2 setelah kejadian selalu didampingi Saksi-1 (selaku
suaminya).
Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-5 dipersidangan
alasan Saksi-2 tersebut bukanlah merupakan alasan pembenar atas
alasan pencabutan Beraita Acara Penyidik, dan itu hanya alasan Saksi
yang mengada-ada supaya dapat memperingan perkara Tedakwa.

Menimbang

:
Sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat pencabutan keterangan Saksi-2 dimuka persidangan
tersebut
tidaklah
beralasan
maka
oleh
karenanya
harus
dikesampingkan, dengan demikian maka terhadap keterangan Saksi-2
yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dapat dipergunakan
sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini.

Menimbang

:
Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang membenarkan
pencabutan keterangan Saksi-2 (Sdri. Nindya Taruna Dewi) diberikan
didepan persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa dipersidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan
telah menyangkal melakukan persetubuhan setelah pertemuan pertama
kali dengan Saksi-2 yaitu tanggal 5 s/d 9 Juli 2017 karena Terdakwa
sudah mengetahui ternyata Saksi-2 adalah isteri dari Kapten Adm
Danang Jaya yang berdinas di Lanud Sultan Hasanudin Makasar
meskipun antara Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu dan menginap di
beberapa hotel yaitu Hotel Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor,
Hotel Grandika Semarang, Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak
Bali, Hotel Fashion Legian Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel
Haris Sentul Bogor sesuai dengan Invoice pembayaran hotel yang
dijadikan barang bukti perkara ini, atas keterangan Terdakwa tersebut
tidak didukung dengan adanya fakta dan bertentangan dengan
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keterangan Saksi-2 dipenyidikan , meskipun demikian Terdakwa dalam
memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak
ingkar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan
Terdakwa tersebut adalah alibi Terdakwa saja untuk mengaburkan
perbuatannya, dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak
dapat diterima.
Menimbang

:
Bahwa dipersidangan ditemukan fakta Saksi-1 (Kapten Adm
Danang Jaya ) mengetahui terjadinya perzinahan antara Saksi-2 (Sdri.
Nindya Taruna Dewi) dengan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017
sedangkan Pengaduan dibuat pada tanggal 7 Maret 2018 sehingga
pengaduan dari Saksi-1 (Kapten Adm Danang Jaya) sudah melebihi
batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim
berpendapat pengaduan dari Saksi-1 tidak memenuhi syarat formal.
Bahwa oleh karena pengaduan dari Saksi-1 tidak memenuhi
syarat formal, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif
kedua “ Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP tidak terpenuhi sehingga
Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Alternati Pertama “
yaitu Pasal 281 ayat 1 KUHP.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui
pendidikan AAL Angkatan 59 Tahun 2010–2014 di Surabaya setelah
tamat dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di
Yonif 8-Mar Brigif 3 Medan hingga tahun 2016 kemudian ditugaskan di
Yon Komlek-2 Mar Pasmar-2 Jakarta dan tahun 2017 sampai dengan
kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Satgas Indobatt Unifil
23 L dengan pangkat Letnan Satu NRP 21150/P.
2.
Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2017 Terdakwa
berkenalan dengan seorang Pramugari Air Asia yang bernama Sdri.
Nindya Nurya Taruna Dewi (Saksi-2) yang merupakan isteri dari Kapten
Adm Danang Jaya ( Saksi-1 ) melalui sosial media Instagram, saat itu
Terdakwa di Jakarta sedangkan Saksi-2 tinggal di Bali.
3.
Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara sah baik
secara kedinasan maupun agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari
KUA Semarang Nomor : 0941/065/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012,
dan Saksi-2 telah mendapat Kartu Tanda Keluarga TNI yang
dikeluarkan oleh Depohar 10 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2015
dengan Nomor : POMAU-PAM/668-K/X/2015.
4.
Bahwa benar dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran
walaupun Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah suami dari
Saksi-1 yang merupakan senior dari Terdakwa. Saat Terdakwa menjalin
hubungan pacaran tersebut Terdakwa menanyakan tentang suami
Saksi-2 kemudian Saksi-2 menceritakan bahwa hubungan rumah
tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sudah pisah dan tidak harmonis lagi
karena KDRT.

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 27-K/PM.III-14/AL/VI/2018

5.
Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 setelah
Saksi-2 melaksanakan tugas terbang kemudian Saksi -2 pulang dari
Bandara Ngurah Rai menuju ke rumah di Kori Nuansa Jimbaran
sesampainya dirumah Saksi-2 tidur siang. Sekitar pukul 16.00 Wita
Saksi-2 terbangun karena ditelpon oleh Terdakwa . Setelah Terdakwa
selesai menelpon Saksi-2 kemudian Saksi-2 mendengar pintu rumah
diketuk, setelah Saksi-2 buka pintu ternyata Terdakwa datang ke Bali
secara diam-diam (Suprise). Selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi2 untuk mengemasi pakaian selama 3 (tiga) hari dan pergi menuju Hotel
Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali tempat Terdakwa
menginap dari tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017
sesuai Invoice dari Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali an. Terdakwa.
6.
Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2, keesokan paginya tanggal 6 Juli
2017 Terdakwa dan Saks -2 menjemput anak Saksi-2 yang bernama
Amanda untuk ikut menginap di hotel Grand Whiz kemudian siang hari
Terdakwa meminta ke pihak hotel untuk pindah kamar (Nomor
kamarnya lupa). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, setelah Amanda
tidur lelap, bertempat di dalam kamar dengan pintu kamar tertutup
namun pintu yang menghadap ke kolam renang terbuka lebar, Saksi -2
dan Terdakwa ngobrol ditempat tidur kemudian saling berciuman
sampai Saksi-2 berada diatas perut Terdakwa yang saat itu tidur
telentang, kemudian Terdakwa melepas baju Saksi-2 dan Saksi-2 juga
melepaskan baju Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berciuman
lagi, kedua tangan Terdakwa mencoba melepaskan celana luar Saksi-2
kemudian Saksi-2 bantu untuk melepaskan celana luar Saksi-2 dalam
posisi masih di atas badan Terdakwa sedangkan celana dalam Saksi-2
masih Saksi-2 pakai setelah itu Saksi-2 mencoba melepaskan celana
luar dan celana dalam Terdakwa sampai Terdakwa telanjang bulat yang
saat itu posisi Terdakwa masih tidur telentang.
7.
Bahwa benar setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian
Saksi-2 melakukan oral pada kemaluan Terdakwa sekitar 2 menit
setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mengatakan bahwa
Terdakwa belum pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali,
lalu Saksi -2 mengatakan kalau memang belum pernah lebih baik tidak
usah, namun saat Saksi-2 mau tidur kemudian Terdakwa mulai
mencium Saksi-2 lagi dan menuntun Saksi-2 untuk berada di atas
badan Terdakwa lagi sambil tetap berciuman, lalu Terdakwa
melepaskan celana dalam Saksi -2 dan Saksi-2 sempat bertanya “ mau
ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah mencium Saksi-2 lagi
karena Saksi Terangsang kemudian Saksi-2 memasukan kemaluan
Terdakwa ke dalam Vagina Saksi namun Terdakwa langsung
mengangkat tubuh Saksi-2 sambil mengatakan “Kok rasanya gitu ya,
tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi-2 “Iya sudah, kalau kamu
gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian Terdakwa
menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih yang
pertama kali buat kamu” Saksi-2 bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa melanjtukan tidur dan tidak melakukan hubungan
suami istri lagi.
8.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 , pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi-2
dan Terdakwa Cek Out dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali dan jalan jalan, kemudian malam harinya sekira pukul
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20.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa Cek In di Hotel Ramada Encore di
Jln.Dewi Saraswati III Seminyak Bali sesuai Invoice dari Hotel Ramada
Encore an. Terdakwa, di hotel tersebut Terdakwa bersama Saksi-2
melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu pertama tama
Terdakwa bersama Saksi-2 menikmati pemandangan diatas balkon
yang menghadap kolam renang sambil duduk disofa selanjutnya
Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, lalu sambil berciuman
Terdakwa dan Saksi-2 menuju tempat tidur dan sambil berciuman juga
Terdakwa alih posisi sambil tiduran dengan posisi pada saat itu saling
bersampingan setelah melakukan ciuman beberapa menit kemudian
Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 berada diatas lalu Saksi-2
memegang tubuh Terdakwa dan sambil memegang tubuh Terdakwa
kemudian meraba hingga ke kelamin Terdakwa dan setelah itu dalam
posisi Terdakwa berbaring dibawah Terdakwa juga melakukan hal yang
sama meraba hingga ke alat kelamin Saksi-2 sesaat kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju dan celana masingmasing dalam posisi Terdakwa dalam keadaan berbaring Saksi-2
menuntun alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kelobang alat kelami
Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas hingga tiga puluh menit
Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan dan menggerakan
maju mundur alat kelamin masing-masing sambil melakukan ciuman,
sambil Terdakwa bicara dengan Saksi-2 kalo Terdakwa mau
mengeluarkan sperma agar serentak Saksi-2 mencabutnya setelah itu
sperma Terdakwa keluar diatas badan Terdakwa sendiri karena pada
saat itu posisi Terdakwa berada dibawah, setelah itu Terdakwa
membersihkan bekas sperma di kamar mandi dan bergantian dengan
Saksi-2, setelah pakai baju kemudian Terdakwa bersama Saksi-2
istirahat tidur.
9.
Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita
Saksi -2 bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah
keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk
memeluk Terdakwa dengan posisi Saksi -2 diatas tubuh Terdakwa,
kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam
mulut Saksi-2 dan Saksi-2 menelannya. Setelah itu Saksi-2 dan
Terdakwa membersihkan diri masing masing dan berpakaian dilanjutkan
sarapan direstauran hotel tersebut.
10.
Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 siang hari Saksi-2
mengantar Terdakwa ke Bandara Ngurah Rai karena Terdakwa harus
pulang ke Jakarta. Dua hari kemudian tanggal 11 Juli 2017 saat Saksi-2
sedang berada di Mumbai India Saksi-2 ditelpon oleh Saksi-1 dan
mengatakan bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa beberapa hari kemarin
Saksi-2 di Bali bersama dengan laki-laki. Pada saat itu Saksi-2 masih
menyangkal kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk
mengatakan kecurigaan Saksi-1 tentang hubungan Saksi-2 dengan
Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa sepakat untuk
menghentikan komunikasi terlebih dahulu, hari berikutnya setelah Saksi2 tiba di Bali sepulang terbang Saksi-2 dijemput oleh Saksi-1 di
Bandara Ngurah Rai lalu mengajak Saksi-2 untuk ngopi di Revolver
Seminyak, disitulah Saksi-1 kembali menanyakan soal hubungan Saksi
dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 masih menyangkal hingga Saksi-1
menunjukan salah satu bukti berupa foto Saksi-2 dengan Terdakwa di
area parkir hotel Grand Whiz setelah itu Saksi-2 mengakui dan
menceritakan perbuatan persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa
kepada Saksi-1.
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11.
Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Saksi-2
kemudian pada bulan Agustus 2017 Saksi-1 mengajak Saksi-2 bertemu
Terdakwa di Jakarta untuk membicarakan keseriusan hubungan Saksi2 dengan Terdakwa setelah pertemuan itu pada tanggal 10 Nopember
2017 dirumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi- 9 (Sdri. Enyn Wiwiek
Murtiany) di Semarang Terdakwa membuat surat penyataan di depan
Saksi-1 dan Saksi-9 (Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany) orang tua dari Saksi-2
serta Saksi- 8 (Rizki Yudhaputra) yang merupakan adik dari Terdakwa
sedangkan Saksi-1 tidak ikut tanda-tangan dalam surat pernyataan
tersebut . Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa :
Sanggup menikahi Sdri. Nindya dalam jangka waktu 4
(empat) tahun.
Mau mengurus Sdri. Lady Shayna Khanzamanda
layaknya anak sendiri.
Surat pernyataan batal apabila Sdri.Nindya selingkuh
dengan laki- laki lain.
Surat ini tidak sah untuk gugatan cerai.
12.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Saksi-2 masih
sering bertemu dengan Terdakwa dan menginap dibeberapa hotel yaitu
Hotel Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel Grandika
Semarang, Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali, Hotel
Fashion Legian Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel Harris Sentul
Bogor sebelum Terdakwa berangkat tugas di Libanon dan sesuai
keterangan Saksi-2 pada waktu menginap di hotel melakukan
persetubuhan , hotel tempat Terdakwa menginap tersebut sesuai
dengan Invoice dari hotel tersebut yang dijadikan barang bukti dalam
perkara ini baik an. Terdakwa maupun an. Saksi-2.
13.
Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Saksi-2 menghubungi
Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-2 kangen dan berharap
supaya Terdakwa pulang ke Indonesia pada saat cuti, tetapi Terdakwa
menolak. Puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa
memutuskan hubungan dengan Saksi-2 melalui Whatsapp kemudian
dipertegas lagi pada tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa mengatakan
tidak sayang lagi kepada Saksi-2.
14.
Bahwa benar setelah Terdakwa memutuskan hubungan
dengan Saksi-2 ,keesokan paginya Saksi-2 mengaktifkan ponsel dan
Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan bahwa
sebenarnya Terdakwa berada di Bali sejak semalam dan saat ini dia
berada di Bandara Ngurah Rai, atas perkataan tersebut Saksi-2
bingung dan tidak percaya karena setahu Saksi-2 Terdakwa sedang
melakukan Umrah. Untuk membuktikannya Saksi-2 segera ke Bandara
Ngurah Rai sendirian. Sesampainya di Bandara memang benar ada
Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke hotel Lerina
Nusa Dua tempat Terdakwa menginap di hotel Lerina di Jln.By Pass
Ngurah Rai No.1001 X Nusa Dua Badung Bali sesampainya di hotel
tersebut (Nomor kamarnya tidak ingat ) Saksi-2 dan Terdakwa masih
bertengkar hingga Saksi-2 memutuskan untuk pergi namun Terdakwa
tetap menemui Saksi-2 dan bertemu ditempat refleksi kemudian
Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut dengan Terdakwa menuju
Hotel Lerina untuk menginap menginap sesuai dengan Invoice pada
tanggal 3 Maret 2018 – 4 Maret 2018 an. Terdakwa.
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15.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2018 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Lerina, lalu jalan-jalan setelah jalan-jalan
kemudian menginap di Villa C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu,
Pecatu Bali Villa Nomor 2, selama menginap Terdakwa pernah
berenang dengan Saksi-2 kemudian duduk santai di Day Bed ditepi
kolam, Saksi-2 hanya memakai bikini sedangkan Terdakwa memakai
celana renang di tempat itu Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan,
berciuman kemudian secara reflek Saksi berpindah ke atas tubuh
Terdakwa dan Saksi-2 memasukan kemaluan Terdakwa kedalam
lobang Vagina Saksi dengan cara mengeluarkan kemaluan Terdakwa
lewat celana dalam Terdakwa namun karena merasa takut terlihat oleh
orang lain kemudian Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk pindah
kedalam kamar, kemudian di dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa mandi bersama dan bersiap-siap untuk pergi ke
LaFavela.
16.
Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa
tiba di LaFavela, kemudian Saksi -2 dan Terdakwa pulang dari LaFavela
sekitar pukul 02.30 Wita, karena Teresangka dalam keadaan mabuk
berat maka Saksi-2 yang menyetir mobil menuju Villa C151di Jln
Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu Pecatu Bali. Sesampainya di Villa Saksi
menuntun Terdakwa ke kamar Villa Nomor 2 dan kemudian
membaringkan
Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Saksi-2
dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami setelah
itu Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
17.
Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2018, setelah sarapan pagi
Saksi-2 dan Terdakwa bersiap siap untuk Cek Out namun Terdakwa
mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin bercinta lagi,
kemudian
Saksi-2
dan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi dan
berpakaian kemudian Cek Out menuju Mall Bach Walk di Kuta, Setelah
Cek out Saksi-2 dan Terdakwa menuju OMNIA Day Club untuk makan
siang, setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk
menginap di hotel U Paasha di Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali,
selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk hotel U Paasha sekitar pukul
20.00 Wita malam, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 dan
Terdakwa pergi ke LaFavela di Jln.Kayu Aya Seminyak dengan berjalan
kaki hingga pukul 02.30 Wita, Saksi dan Terdakwa kembali ke hotel U
Paasha di Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali, dalam keadaan mabuk,
sesampainya dikamar Saksi-2
menangis dengan alasan tidak jelas
karena pengaruh alkohol,
kemudian baju Saksi-2
dibuka oleh
Terdakwa untuk mengantikan baju Saksi-2 dengan baju tidur namun
belum sempat Saksi-2 dipakaikan baju tidur oleh Terdakwa kemudian
pintu kamar diketuk oleh seseorang setelah pintu dibuka oleh Terdakwa
kemudian digrebek oleh Saksi-1 dan beberapa anggota yang lain dari
Pom AL, Pom AU dan kepolisian.
18.
Bahwa benar Saksi-1 mengetahui keberadaan Saki-2 bersama
Terdakwa pada hari Jum”at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 14.26
Wita pada saat Saksi-1 menanyakan keberadaan mobil kepada Saksi-2
dan dijawab berada di dekat Circle K Bandara Ngurah Rai kemdian
Saksi-1 menelpon mbak Yati (pengasuh) menanyakan Amanda anak
Saksi dan dijawab berada rumah Saksi-9 (orang tua Saksi-2) di
semarang
karena curiga dengan keberadaan Saksi-2 yang tidak
berada dirumah sedangkan jadwal terbang dicancel menjadi off,
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kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 Saksi-1 keberadaan
Saksi-2 lewat Aplikasi Fine Friends di HP I Phone dan ternyata berada
di Hotel The Lerina Nusa Dua Bali, kemudian pada tanggal 4 Maret
2018 Saksi-2 berada di Resort Uluwatu Bali.
19.
Bahwa benar karena tidak tahan dengan keberadaan Saksi-2
dengan Terdakwa kemudian hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Saksi -1
mengecek lagi dengan aplikasi yang sama dan hasilnya Saksi-2 berada
di Resort Uluwatu Bali kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Saksi-1
datang kembali dengan dijemput oleh Saksi-5 (Kapten Lek Prima
Hardiansyah) selanjutnya datang ke Polsek Kute menemui Iptu Budi
Panit Buser yang
memberikan informasi tentang dugaan
perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa.
20.
Bahwa benar kemudian pada siang hari sekira pukul 13.00 Wita
Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 melalui aplikasi dan menemukan
keberadaan di cafe Omnia Bali setelah dicek ternyata mobil Saksi-2
berada diparkiran selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari Serka
Anang kalau Saksi-2 dengan seorang lelaki keluar menuju mobil dan
pergi keluar.
21.
Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Saksi-2
menginap dengan laki-laki lain melalui program “Fine My I Phone”
tersebut, kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Pomau, Pomal dan
Polsek Kuta untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya pada hari
Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 dan tim
yang dipimpin oleh Mayor Pom Andi Risal bersama Saksi-1, Kapten
Yogi, Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saksi-7), Lettu Pom Akbar, dan
Personel Polsek Kuta (Buser Iptu Budi) meluncur dari Lanud Ngurah
Rai menuju ke hotel U Paasha untuk melakukan penggerebekan.
22.
Bahwa benar sekira pukul 03.10 Wita tanggal 6 Maret 2018
Terdakwa dan Saksi-2 baru kembali ke Hotel U Paasha di Jln.
Laksmana No. 77 Seminyak Bali dalam keadaan mabuk, kemudian
langsung masuk ke kamar No.115. Setelah Terdakwa dan Saksi-2
dipastikan sudah berada kamar hotel U Paasha kemudian ketua Tim
Mayor Pom Andi Risal melakukan koordinasi dan minta ijin dengan
pihak Hotel U Paasha untuk melakukan penggerebekan, setelah
diijinkan oleh Front Office kemudian sekira pukul 03.40 Wita Tim bersiap
melakukan penggerebekan dengan cara minta bantuan kepada Scurity
Hotel I Ketut Armawan (Saksi-4) dan Hause Keeping Komang Adi
Purnama (Saksi-3) untuk mengantar Tim ke kamar No.115, setelah
sampai di depan kamar No.115 kemudian pintu kamar diketuk oleh
Saksi-3, setelah pintu kamar diketuk oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa
keluar dari kamar No.115 sedangkan Saksi-2 masih berada di dalam
kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diamankan bersama barang
bukti yang ada dalam kamar tersebut yaitu berupa seprei warna putih,
handuk warna putih dan baju dress warna hitam selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke Pomal untuk
diproses secara hukum.
23.
Bahwa benar selain Saksi-2 melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Terdakwa, dengan seorang pramugara Air
Asia yang bernama Sdr Cahyo, dan dengan seorang Pilot Garuda serta
Saksi-2 juga pernah melakukan ciuman dengan Sdr. Kadir di Fins
Beach Club yang merupakan teman Saksi-2 yang dikenalnya di
semarang.
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24.
Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan di Hotel
Grand Whiz didalam kamar dengan pintu yang menghadap kolam
berenang dalam keadaan terbuka lebar dan didepan anak Saksi-2 an.
Amanda umur 4 tahun , kemudian di Hotel Ramada encore Terdakwa
melakukan ciuman sambil duduk disofa menikmati pemandangan di
Balkon kemudian melakukan persetubuhan, di Villa C151 pada saat
dikolam renang Terdakwa dan Saksi-2 duduk santai di day bed pinggir
kolam renang kemudian bermesraan dan berciuman karena takut dilihat
orang kemudian pindah kemar villa. Bahwa perbuatan asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut merupakan terbuka yaitu
tempat-tempat umum yang mudah didatangi dan bisa dilihat oleh orang
lain sehingga apabila ada yang melihat perbuatan tersebut akan
menimbulkan rangsangan birahi, jijik, dan malu meskipun Villa C151
adalah merupakan tempat privasi yang disewa namun ditempat tersebut
dapat sewaktu-waktu didatangi oleh petugas hotel sehingga dapat
melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
25.
Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian
pada tanggal 7 Maret 2018, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2
melaporkan Terdakwa ke Dandenpom Lanal Denpasar dengan
membuat surat pengaduan bahwa telah terjadi perbuatan Asusila dan
Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan
menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapten Adm
Danang Jaya NRP 536505 (Saksi-1).
26.
Bahwa selama Saksi-2 bersama dengan Terdakwa , pernah
meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta
rupiah) yang Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi-2.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas,
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pledoi/Pembelaan
dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang berjumlah 60 (enam puluh)
halaman yang pada pokoknya sebagai berikut :
1.
Bahwa Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa tidak
mengajukan eksepsi karena keterbatasan akan informasi perkara ini.
2.
Tentang surat pengaduan yang dibuat oleh Saks-1 (Kapten
Adm Danang Jaya) menurut Undang-Undang sudah kedaluwarsa
dengan alasan :
Dalam persidangan telah dinyatakan oleh Kapten Adm
Danang Jaya NRP 536505 (Saksi-1) sebagaimana yang
disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan
Penyidik Denpomal Lanal Denpasar pada Nomor 14 bahwa
Kapten Adm Danang Jaya NRP536505 (Saksi-1) mengetahui
perbuatan zinah dari mengkloning/membajak A[likasi WA Saksi2 melalui Aplikasi WAScan, pada tanggal 5 sampai dengan 8
Juli 2017.
Dengan memperhatikan Berkas Perkara Terdakwa,
maka Surat Pengaduan atau Laporan Polisi yang disampaikan
kepada Denpomal Lanal Denpasar yang ditandatangani oleh
Kapten Adm Danang Jaya NRP536505 (Saksi-1) selaku suami
yang tercemar adalah pada tanggal 7 Maret 2018.
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Dengan demikian pada dasarnya Surat Pengaduan yang
diajukan oleh Kapten Adm Danang Jaya NRP536505 (Saksi-1)
selaku suami yang tercemar telah Daluarsa/Lewat Waktu atau
terlambat karena dalam perhitungan Penasehat Hukum jika
Kapten Adm Danang Jaya NRP536505 (Saksi-1) selaku suami
yang tercemar telah mengetahui perbuatan zina antara tanggal
5 sampai dengan 8 Juli 2017, maka ia berhak mengadu dalam
tempo 6 (enam) bulan atau paling lambat adalah pada tanggal 9
Januari 2018, sehingga jika surat pengaduan dibuat pada
tanggal 7 Maret 2018 maka pengaduan tersebut telah lebih dari
1 (satu) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari.
Dengan tidak terpenuhinya ketentuan formal dari Surat
Pengaduan ini, dengan tegas kami menolak didakwanya
Terdakwa atas tuduhan perbuatan turut serta melakukan zinah
dengan mendasarkan pada Surat Pengaduan yang telah
Daluarsa.
3.
Bahwa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan
barang bukti yang tercantum dalam BAP maupun fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan, maka tidak ada satupun alat bukti baik
keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa maupun petunjuk yang
dapat mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang
dimaksud dalam surat dakwaan tersebut di atas.
Dakwaan
Ke-dua Oditur Militer pada dasarnya hanya
bersandar pada keterangan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi (Saksi-2)
semata, sedangkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dalam
persidangan tidak bersumber dari pengetahuannya, namun hanya
mendengar dari Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi (Saksi-2). Tidak ada
satupun yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri kejadian
di Kamar Hotel maupun di Kolam Renang Villa 2 dan C 151 Pemutih
Labuan Sait Uluwatu Pecatu Bali merupakan tempat yang sangat
Privasi karena tidak sembarang orang yang bisa masuk ke Villa karena
memakai ID Care yang khusus penyewa yang bisa masuk, karena Tim
Penasehat Hukum sudah melakukan pengecekan dan peninjauan ke
tempat kolam renang Villa tersebut.
Bahwa apa yang diterangkan para Saksi dalam persidangan
Judex Factie yang pada dasarnya hanya mendengar dari Sdri. Nindya
Nurya Taruna Dewi (Saksi-2) dapat dikategorikan sebagai “Testimonium
de Auditu. de audituverklaring atau hearsay evidence (Inggris) berasal
dari “Tesmonium” yang berarti : 1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian,
keterangan; 2. (getuigschift) surat keterangan, sedangkan “tesmonium
de auditu” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja,
penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua (Lihat
Marjanne Termorshuizen), Kamus Hukum Belanda Indonesia, hlm. 418)
Wikipedia menyebutkan sebagai kesaksian berdasarkan desas desus.
Apakah testimonium de auditu dapat menjadi alat bukti yang sah, baik
dalam suatu perkara pidana atau perkara pidana militer ?
.
Meskipun Pengadilan Militer III-14 Denpasar
telah
menghadirkan 5 (lima) orang Saksi dan 4 (empat) orang dibacakan,
namun Penasehat Hukum melihat tidak ada satu orang saksipun selain
Saksi-2 yang melihat langsung kejadian di kamar hotel dan kolam
renang sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.
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Dengan demikian jikapun secara formal Terdakwa layak untuk
diperiksa dalam persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Oditur
Militer tidak berhasil membuktikan adanya kesalahan berdasarkan alat
bukti yang cukup. Sehingga Terdakwa memang tidak layak untuk
diperiksa dalam persidangan yang mulia ini. Dengan demikian kembali
dapat kami sampaikan ketidaklayakan Lettu Mar / Prayudha Nugraha
Putra NRP 21150/P untuk didudukan sebagai Terdakwa dengan alat
bukti yang minim.
Sehingga Menurut kami selaku Penasehat Hukum, Oditur
Militer telah memaksakan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, padahal keterangan saksi dan
keterangan Terdakwa dalam BAP pada penyidikan POM oleh Oditur
Militer tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap bagaimana
cara Terdakwa melakukan tindak pidana ini secara nyata baik tindak
pidana Ke-satu maupun tindak pidana Ke-dua Oditur Militer tidak
menggambarkan semua unsur delik yang di Dakwaan. Bahwa surat
dakwaan merupakan sari dari rangkuman yang diperoleh Oditur Militer
dari hasil penyelidikan yang dibuat oleh penyidikan Pomal Lanal
Denpasar tidak pernah ada pertanyaan penyidik kepada Terdakwa
bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana itu.
4.

Tanggapan tentang tuntutan Oditur Militer :

Sebelum kami menanggapi Tuntutan Oditur Militer ijinkanlah
kami menyampaikan penghargaan kepada Oditur Militer yang telah
berusaha secara optimal untuk membuktikan kesalahan Terdakwa
dengan cara menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti dalam
persidangan ini sesuai hukum acara pidana militer. Namun karena fakta
hukumnya sangat rapuh maka seharusnya demi kebenaran Materiil
(Absolute Truth/Materiil Waarheid) Oditur Militer harus membebaskan
Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
Oditur, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim menurut acara
pidana bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menemukan
hukum dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan benar
dihubungkan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa dalam hal Oditur Militer, Penasehat Hukum dan Majelis
Hakim telah melaksanakan ketentuan hukum acara pidana khususnya
ketentuan tentang hukum pembuktian untuk membuktikan perbuatan
yang didakwakan kepada Terdakwa, namun perbuatan itu tidak dapat
dibuktikan, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan
dan dikembalikan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.
Menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada satupun saksi
yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Barang
siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
5.

Tanggapan terhadap unsur-unsur

Bahwa Tim Penasehat Hukum tidak sepenndapat tentang
pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya terutama unsur ke-2 yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka “
dan unsure ke-3 “ Melanggar kesusilaan “.dengan mengungkapkan
fakta-fakta sebagai berikut :
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a.
Terhadap unsur ke-2 “ Dengan sengaja dan terbuka “ ini kami
Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan
alasan sebagai berikut :
1.
Bahwa si Terdakwa tidak harus mengetahui bahwa dia
telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum
ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu.
2.
Bahwa apakah umum dapat melihat/mendengar dari
tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke
tempat itu dan kemudian dalam rangka penerapan Pasal ini
apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya,
timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.
3.
Bahwa untuk membuktikan unsur ke-2 ini apakah
keterbukaan itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.
4.
Bahwa yang harus dibuktikan unsur dolus ini adalah
apakah si Terdakwa mengetahui bahwa ia telah melanggar
kesusilaan ? apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat
begitu ada orang lainyang melihatnya kemudian tersinggung
perasaan malunya.
5.
Bahwa jika Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya
dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak
telah melakukan delik ini
6.
Bahwa apabila diterapkan delik ini di wilayah hukum
Bali maka banyak orang yang melanggar tentang keterbukaan,
apalagi berpakaian minim yang selalu dilihat oleh bayak orang
seperti di pantai, kolam renang, taman dan di jalan-jalan umum
maupun di hotel-hotel penginapan. Maka apakah berlaku hukum
di Bali diterapkan dengan delik tersebut.
7.
Bahwa dalam hal perkara Terdakwa ini sebagaimana
dakwaan dari Oditur Militer, maka tidak termasuk dalam unsur
ini karena apabila dilihat dari tempat dan kejadiannya sangat
tertutup dan privasi, sehingga apakah bisa diterapkan delik
tersebut ?
Dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi.
b.

Unsur Ke-3 : “Melanggar kesusilaan”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan
saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat
diungkapkan hal sebagai berikut :
1.
Bahwa benar sekitar bulan Juni tahun 2017 Terdakwa kenal
dengan Saksi-2 Nindya Nurya Taruna Dewi isteri dari Kapten Danang
Jaya (Saksi-1) melalui sosial media.
2.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 sudah berkeluarga
dan telah mempunyai seorang anak perempuan dari social media dan
pada awal perkenalan Saksi-2 mengaku sudah bercerai.
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3.
Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah diancam oleh Saksi-2
Nindya Nurya Taruna Dewi dalam bentuk omongan “lihatin saja nanti
awas ibumu kenapa-kenapa” dan beberapa kali pernah mengapload
foto berdua di social media dan sering melapor kepada Saksi-1 setiap
ada masalah dan juga Saksi-2 pernah melempar Terdakwa dengan
cangkir gelas kopi.
4.
Bahwa benar Terdakwa mengaku sering melakukan pertemuan
dengan Saksi-2 atas perintah dari Saksi-1 agar hubungan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 tetap terjaga dan permintaan dari Saksi-1
untuk menjaga Saksi-2 dan anaknya apabila terjadi sesuatu pada
Saksi-2.
5.
Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan
pertemuan dengan saksi-2 selama di Bali bertemu di Beachwalk, Omnia
Restauran, C 151 Villa, Villa Aksari Seminyak, Hotel Grand Whiz, Hotel
Ramada, Hotel Fashion, Hotel Lerina. Di Jakarta di Sate Tai Chan
Senayan, PIM, Kemang Grand Aston, di Lombok Kataraman Resort, di
Semarang dirumahnya Saksi-2 Nindya Nurya Taruna Dewi pada saat
tanda tangan surat pernyataan di Yogjakarta di Hotel Ibis Malioboro dan
di Bogor.
6.
Bahwa benar Terdakwa mengaku pada tanggal 6 Juli 2017
melakukan perjalanan ke Bali dan menginap di Hotel Grand Whiz Nusa
Dua Block T Kawasan Wisata Nusa Dua Bali kamar 113 selama 2 hari
dengan tujuan untuk menemui Saksi-2 dan menginap bersama anaknya
dan melakukan hubungan badan.
7.
Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa setiap pertemuan
tidak selalu melakukan hubungan badan di beberapa tempat yang telah
disebutnya pada point 6 dan Saksi-2 pada waktu pertama melakukan
hubungan badan Saksi-2 meminta uang sebanyak Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah).
8.
Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan
Saksi-1 dan Saksi-2 di Bandara Soekarno Hatta dan makan di Restoran
Kemang, Saksi-1 mempertegas pernyataannya agar Tersangka
menikahi Saksi-2 dan Tersangka mengatakan “apakah ikhlas kalau
Terdakwa menikahi Saksi-2 lalu Saksi-1 menjawab “ikhlas kalau perlu
minta direkam suaranya/apa yang diucakan pada saat itu”.
9.
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2017
melakukan pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Semarang untuk
keperluan menandatangani surat pernyataan dan sudah direncakan
oleh Saksi-1 yaitu di rumah Saksi-2 dengan saksi-saksi ibu dan adik
Saksi-2 serta adik Terdakwa bernama Rizki Yudha Putra (Saksi-8).
10.
Bahwa benar Terdakwa pernah ke Yojakarta dan menginap di
Hotel Ibis Malioboro dengan Saksi-2 dengan tujuan untuk pulang ke
Jakarta melalui Yogjakarta setelah selesai menghadiri acara pernikahan
teman letting Terdakwa di Magelang sambil jalan-jalan di Yojakarta dan
tidak melakukan hubungan badan, karena setelah pertemuan di
Kemang Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 Nindya belum
bercerai dari Saksi-1 Kapten Danang.
11.
Bahwa benar Terdakwa pernah menginap di Villa Aksari
sebanyak 2 kali, sekira bulan Nopember 2017 dan sekira bulan Pebruari
2018 menginap sendiri tanpa Saksi-2.
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12.
Bahwa benar Terdakwa tanggal 29 Nopember 2017, pernah
untuk berlibur ke Lombok dengan Saksi-2 dan menginap di Hotel
Catamaran dengan tujuan merayakan ulang tahun Terdakwa dan Saksi2 dan tidak melakukan hubungan badan, karena Terdakwa mengetahui
Saksi-2 belum bercerai dari Saksi-1.
13.
Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 sesudah Terdakwa
masuk PMPP Sentul, Saksi-2 Nindya pernah mengunjungi Terdakwa
menginap di Hotel Harris Sentul, karena sudah larut malam Terdakwa
menemui Saksi-2 hanya sebentar, selanjutnya kembali ke PMPP Sentul.
14.
Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah menginap di hotel
Fashion Legian, sekira bulan Nopember 2017 bersama dengan Saksi-2
dan tidak melakukan hubungan badan dan sekira pukul 11.00 Wita
Terdakwa Cek out dari hotel menuju rumah makan untuk makan siang
dan menuju bandara untuk pulang ke Jakarta.
15.
Bahwa benar Terdakwa pernah menginap di Hotel The Lerian
Nusa Dua Bali dengan Saksi-2 sekitar tanggal 03 Maret 2018 dan
menginap sendirian, sempat menghubungi Saksi-2 menanyakan
tentang keberadaannya Saksi-2 mengatakan sedang berada di Canggu
Pantai Finnz, kemudian Terdakwa ketempat yang Saksi-2 sebutkan dan
ternyata Saksi-2 benar dipantai Finnz besama seorang laki-laki (Sdr.
Kadir). Kemudian Terdakwa mengikuti mereka berdua, setelah Saksi-2
sendirian akhirnya Terdakwa mendekat dan berjalan bersama Saksi-2
dengan mobilnya, dan Terdakwa bicara “jangan lagi bersama laki-laki itu
(Sdr. Kadir) karena Sdr. Kadir sudah punya anak dan isteri”, Saksi-2
cuek saja, karena menurut Saksi-2 Sdr. Kadir orang kaya dan akhirnay
Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Hotel Lerina untuk mengambil tas
Saksi-2 di Villa dan setelah sampai di Hotel tetap berantem dan tidak
melakukan hubungan badan, karena mengetahui Saksi-2 belum
bercerai dari Saksi-1.
16.
Bahwa benar Terdakwa pernah menginap di C 151 Smart Villa
dengan Saksi-2 sekitar tanggal 4 Maret 2018 dan menikamati Villa
tersebut dengan berenang bersama Saksi-2, malam harinya Terdakwa
dan Saksi-2 keluar cari makan dan nongkrong di daerah Seminyak dan
pulang ke Villa sekira Pukul 04.30 Wita, setelah itu langsung cek out.
selanjutnya makan siang di Omnia dan sempat jalan-jalan ke Galeria
dan Beach Walk dan tidak melakukan hubungan badan, karena
mengetahui Saksi-2 belum bercerai dari Saksi-1.
17.
Bahwa benar Terdakwa pernah menginap di U Paasha
Seminyak dengan Saksi-2 yaitu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul
20.00 Wita, Terdakwa chek in dengan Saksi-2, selanjutnya mengantar
Saksi-2 membeli baju di Daerah Seminyak. Setelah itu makan malam di
samping hotel, selesai makan kembali Hotel Minum Kopi di Restoran
Hotel, Setelah pergi ke Lafavela, karena di Lafavela Hotel Saksi-2 ingin
joget akhirnya Saksi-2 banyak minum dan mabuk dan muntah-muntah
dan setelah setengah jam kemudian Saksi-1 Kapten Danang dating
beserta rombongan dan Terdakwa digrebek dan dibawa ke Kantor
Pomal dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan.
18.
Bahwa benar atas kejadian dan peristiwa pengrebekan tersebut
benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan
kedua kalinya, kerena Terdakwa merasa di jebak oleh Saksi-2 (Nindya
Nurya Taruna Dewi), karena sebelumnya Saksi-2 pernah berhubungan
dengan laki-laki lain Ssaudara Cahyo dan Sdr. Kadir.
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19.
Bahwa benar Terdakwa tujuannya hanya berteman dengan
Saksi-2 karena sering curhat mengenai kehidupan rumah tangganya
dengan Saksi-1 dan penyebab karena adanya KDRT dan
perselingkuhan.
20.
Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Nindya
Nurya Taruna Dewi, diketahui oleh Suaminya Saksi-1 Kapten Danang
melalui WA Saksi-2 mengkloning/dibajak oleh Saksi-1 pada tanggal 8
Juli 2017 dan baru di laporkan oleh Saksi-1 melalui Pomal Lanal pada
tanggal 7 Maret 2018.
21.
Bahwa benar terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh
Saksi-2 dengan laki-laki lain tidak pernah dilaporkan ke pihak berwajib
dalam hal ini Kepolisian, dan terhadap perkara ini juga Saksi-1 Kapten
Danang Jaya tidak pernah melaporkan Saksi-2 isterinya ke Kepolisian.
22.
Bahwa benar Terdakwa mengaku masih tetap ingin menjadi
Prajurit dengan mengabdi di TNI AL.
Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ke-3 “
Melanggar kesusilaan ” tidak terbukti.
Sebelum Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan
kesimpulan dan permohonan perlu disampaikan hal-hal yang dapat
kiranya dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil
putusan akhir:
1.
Bahwa Saksi-1 telah menjebak dan melakukan pembiaraan
terhadap hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.
2.
Terdakwa belum pernah dihukum dan masih ingin mengabdi
menjadi TNI AL
3.
Terdakwa bersifat jujur dan berterus terang serta bersikap
sopan selama dalam menjalani pemeriksaan persidangan.
4.
Terdakwa masih berusia muda dan perlu bimbingan dan arahan
dari atasan untuk dibina.

Sebelum mengakhiri Pledoi ini, Kami mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
memutuskan sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dijebak dan
adanya pembiaran dari Saksi-1 terhadap hubungan Terdakwa dengan
Saksi-2.
2.
Menyatakan Terdakwa Lettu Mar Prayudha Nugraha Putra
NRP21150/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
3.
Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa
dari semua Dakwaan Oditur Militer.
4.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.
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Demikian pembelaan ini disampaikan atas berkenannya Majelis
Hakim kami ucapkan terima kasih.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1.
Bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur
Militer berpendapat bahwa pernyataan pembelaan Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut, secara tidak langsung telah membuktikan bahwa
Penasehat Hukum Terdakwa kurang cermat, kurang fokus dan kurang
teliti dalam membaca Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/25/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Yangmana sebagaimana
diketahui bersama bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara
Alternatif yaitu Alternatif Pertama : “Barangsiapa dengan sengaja dan
terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP Atau
Alternatif Kedua :”Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal
diketahui yang turut bersalah telah nikah” sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a
KUHP bukan disusun secara Komulatif yaitu Kesatu Dan Kedua
sebagaimana yang disebutkan di dalam Nota Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa.
2.
Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,
menyatakan kalau Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat
dengan Oditur Militer. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa
Dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer pada dasarnya hanya
bersandar pada keterangan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi (Saksi-2)
semata, menurut Penasehat Hukum Terdakwa, tempat tersebut
merupakan tempat yang sangat privasi karena tidak sembarang orang
yang bisa masuk ke villa karena harus memakai ID Card dan hanya
khusus penyewa yang bisa masuk, karena Tim Penasehat Hukum
sudah melakukan pengecekan dan peninjauan ke tempat kolam renang
villa tersebut anggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
hotel merupakan tempat yang sangat tertutup dan privasi, menurut
Oditur Militer hal tersebut berbanding terbalik dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 246 K/MIL/2012 tanggal
28 Mei 2013. Dimana dalam Yurisprudensi tersebut telah secara tegas
menyatakan bahwa kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi
atau pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan
kamar tersebut. Bahwa dengan tertutupnya kamar hotel adalah hal yang
biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah tertutup dan terkunci
kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk
umum.
3.
Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,
menerangkan bahwa unsur ketiga yaitu “Melanggar kesusilaan” tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,
Oditur Militer tetap pada tuntutannya, dimana Terdakwa memang benar
telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sebagaimana yang
telah diuraikan secara jelas dan rinci dalam tuntutan Oditur Militer.
Oditur Militer di dalam menyusun tuntutannya, tentunya berdasar pada
keterangan para Saksi yang telah disumpah, keterangan Terdakwa
serta dengan mengaitkan alat bukti yang diajukan ke persidangan.
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Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alatalat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh
pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan
kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Kamis
tanggal 26 Juli 2018 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Militer III-14 Denpasar MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN Penasehat
Hukum Terdakwa.
Menimbang

:
Bahwa
Duplik
Penasehat
Hukum
yang
dibacakan
dipersidangan yang pokoknya menyatakan kami tetap pada Pledoi yang
diajukan pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam perkara ini dan memohon
kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan
berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Terdakwa LETTU
MAR PRAYUDHA NUGRAHA PUTRA NRP 21150/P dari dinas
Keprajuritan TNI, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan
asusila sebagaimana tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya kami
selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim
dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dijebak dan
adanya pembiaran dari Saksi-1 terhadap hubungan Terdakwa dengan
Saksi-2 Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi.
2.
Menyatakan Terdakwa Lettu Mar Prayudha Nugraha Putra NRP
21150/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
3.
Menyatakan pengaduan perkara Terdakwa telah lewat waktu
atau Daluarsa.
4.
Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa
dari semua Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
5.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Duplik ini kami buat dan kami sampaikan, semoga
Majelis Hakim penuh kearifan dan bijaksana dalam mengambil putusan
atas diri Terdakwa, atas perkenan Majelis Hakim yang mulia kami
selaku kuasa hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih.
Menimbang

:
Bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Tim Penasehat Hukum ,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa didalam proses persidangan perkara pidana terlibat
para pihak yaitu Oditur militer yang bertugas untuk menuntut apabila
dirinya berpendapat telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana ,
sedangkan tim Penasehat Hukum Terdakwa bertugas mengajukan
pembelaan demi kepentingan Terdakwa yang dijamin oleh UndangUndang demikian juga Majelis Hakim yang bertugas memberikan
putusan sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan “ Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Putusan mana
didasarkan pada sesuatu hal yang terungkap dipersidangan dan dicatat
dalam Berita Acara Sidang.
Oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya
tentang apa yang ditulis oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya
sebagai I berikut :
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1.
Bahwa tentang Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan
bahwa tidak mengajukan eksepsi karena keterbatasan informasi
perkara ini.
Bahwa sesuai dengan Sprin dari Kababinkum TNI : Nomor
sprin /410/IV/2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor : SK/ 15 / V/
2018 tanggal 30 Mei 2018 maka dalam kurun waktu tersebut dapat
digunakan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mencari
informasi tentang perkara ini, sesuai Undang-Undang pasal 130 ayat 4
sebelum persidangan Oditur Militer juga sudah memberikan Surat
Dakwaan kepada Terdakwa untuk dipelajari . kemudian pada saat
persidangan Majelis Hakim juga sudah menyampaikan kepada
Terdakwa / Penasehat Hukum untuk menggunakan haknya yaitu
supaya mengajukan eksepsi apabila keberatan terhadap Surat
Dakwaan Oditur Militer namun Terdakwa / Penasehat Hukum
menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga Majelis
Hakim menilai Penasehat Hukum sudah mengerti dengan jelas
terhadap surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan
dilanjutkan.
2.
Bahwa surat pengaduan yang ditulis /diadukan oleh Saksi-1
(Kapten Adm Danang Jaya) sudah kedaluwarsa.
Bahwa menurut Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat
Hukum tentang surat Pengaduan yang ditulis /diadukan oleh Saksi-1
(Kapten Adm Danang Jaya) ke Penyidik POM yaitu tanggal 7 Maret
2018 kedaluwarsa namun untuk tanggal kapan perbuatan perzinahan
yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna Dewi) dengan
Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yaitu sesuai
fakta dipersidangan bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Kapten
Adm Danang Jaya) yang diperkuat oleh keterangan Saksi-2 (Sdri.
Nindya Nurya taruna Dewi ) , Saksi-1 mengetahui kejadian perzinahan
yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna Dewi) yang
merupkan isteri sah dari Saksi-1 (Kapten Adm Danang Jaya) dengan
Terdakwa pada tanggal 13 Juli yaitu pada saat Saksi-1 (Kapten Adm
Danang Jaya) menjemput Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna Dewi
)dibandara kemudian pergi ngopi di Revolver Seminyak Saksi-1
menanyakan kepada Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna Dewi) tentang
hubungan Saksi-1 (Kapten Adm Danang Jaya) dengan Terdakwa
dengan menunjukkan bukti foto Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna
Dewi) dan Terdakwa di area parkir Hotel Grand Whiz, karena ada bukti
foto tersebut kemudian Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya taruna Dewi)
mengaku kepada Saksi-1 (Kapten Adm Danang Jaya) selaku suami
tentang perbuatan perzinahan yamg dilakukan Saksi-2 (Sdri. Nindya
Nurya taruna Dewi) dengan Terdakwa . Oleh karena Majelis Hakim
menilai bahwa Saksi-1(Kapten Adm Danang Jaya)
mengetahui
perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya
taruna Dewi) yaitu pada tanggal 13 Juli 2018 sedangkan pengaduan
dibuat pada tanggal 7 Maret 2018 sesuai dengan Undang-Undang
Pengaduan Saksi-1(Kapten Adm Danang Jaya) telah kedaluwarsa atau
telah lewat waktu karena melebihi waktu 6 (enam) bulan .
2.
Bahwa tidak ada satu alat bukti dipersidangan/BAP POM yang
dapat mendukung pembuktian unsur tindak pidana sehingga Terdakwa
tidak layak diajukan dipersidangan.
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Bahwa seperti apa yang telah Majelis Hakim kemukakan
dipersidangan Penasehat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan eksepsi
di persidangan berarti Surat Dakwaan yang didakwakan Terdakwa
kepersidangan telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang
yaitu pasal 130 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu
bahwa surat dakwaan ditulis secara
cermat, jelas dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Menurut sistim pembuktian hukum di Indonesia menganut
sistim pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatif
Wettelijk Bewijs Theori) yang artinya bahwa seorang Hakim hanya
boleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa minimal 2 alat bukti
secara limitatif dan didukung oleh keyakinan Hakim. Sesuai fakta-fakta
dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat oleh
keterangan dari Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa
pada tanggal 6 Juli 2017, 7 Juli 2017 dan 4 Maret 2018 Terdakwa
dan Saksi-2 telah melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan
di Hotel Grand Whiz didalam kamar dengan pintu yang menghadap
kolam berenang dalam keadaan terbuka lebar dan didepan anak Saksi2 an. Amanda umur 4 tahun, kemudian di Hotel Ramada encore
Terdakwa melakukan ciuman sambil duduk disofa menikmati
pemandangan di Balkon kemudian di Villa C151 pada saat dikolam
renang Terdakwa dan Saksi-2 duduk santai di day bed pinggir kolam
renang kemudian bermesraan dan berciuman. Bahwa perbuatan
asusila
yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2
tersebut
merupakan tempat terbuka yaitu tempat-tempat umum yang mudah
didatangi dan bisa dilihat oleh orang lain sehingga apabila ada yang
melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan rangsangan birahi, jijik ,
dan malu meskipun Villa C151 adalah merupakan tempat privasi yang
disewa namun ditempat tersebut dapat sewaktu-waktu didatangi oleh
petugas hotel sehingga dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan
Saksi-2. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur
Militer dalam surat dakwaan Alternatif Pertama , Terdakwa didakwa
dengan Pasal 281 Ayat 1 KUHP sehingga Majelis Hakim menilai bahwa
pendapat dari Penasehat Hukum/Terdakwa tidak dapat diterima.
Mengenai pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan memper
timbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana
yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3.
Bahwa Tuntutan Oditur Militer menurut Penasehat Hukum
/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana di persidangan.
Majelis Hakim berpendapat Tuntutan dari Oditur Militer juga berkaitan
dengan pembuktian unsur- unsur pasal yang didakwakan, oleh karena
Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
4.
Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur
Militer mengenai pembuktian unsur ke-2 “Dengan Sengaja dan
Terbuka“
dan unsur ke-3 “Melanggar Kesusilaan“, oleh karena
Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum tersebut berisi mengenai
pembuktian mengenai unsur-unsur maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pasal
yang didakwakan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini.
Bahwa mengenai Permohonan Penasehat Hukum /Terdakwa
tentang hal-hal yang meringankan dalam Pledoi/Pebelaannya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan
dalam putusan ini.
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Menimbang

:
Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya mengulang kembali seperti apa yang dibacakan dalam
Pledoinya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara
tersendiri .

Menimbang

:
Bahwa terhadap Tuntutan/Replik Oditur Militer tersebut di atas,
Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah
diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Sedangkan mengenai
hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini .

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan
alternatif yaitu :
-

Alternatif Pertama
Alternatif ke dua

Pasal 281 ke-1 KUHP
Pasal 284 ayat ( 1 ) ke 2a KUHP.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Oditur
Militer Alternatif kedua tidak memenuhi syarat formal maka
Majelis
Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta
dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 281 ke-1
KUHP.

Menimbang

:
Bahwa dakwaan Alternatif pertama mengandung unsur-unsur
sebagai berikut:

Menimbang

Unsur ke-satu

: “Barang Siapa”

Unsur ke-dua

: “Dengan Sengaja dan Terbuka “.

Unsur ke- tiga

: “ Melanggar Kesusilaan”.

:
Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang Siapa” tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal
8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk
dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara
hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk
yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak
pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau
diakhiri ikatan dinasnya.
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas
perbuatan yang di lakukannya itu.
Dengan kata lain bahwa pelaku
sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah
diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44
KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya
terganggu karena penyakit.
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Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti
lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui
Pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan 59 Tahun 2010 – 2014 di
Surabaya , setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Letda
kemudian ditugaskan di Yonif 8 Mar Brigif 3 Medan hingga tahun 2016
kemudian ditugaskan di Yon Komlek-2 Mar Pasmar-2 Jakarta dan
Tahun 2017 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini
ditugaskan di Satgas Indobatt Unifil 23 L dengan pangkat Letnan Satu
Nrp. 21150/P.
2.
Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Denma Mabes TNI
selaku Papera Nomor: Kep/ 56 /VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Prayuda Nugraha Putra , Lettu Inf NRP. 21150/P, dan
Terdakwalah orangnya.
3.
Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4.
Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat
menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik
jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan
lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Menimbang

:
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
“Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Ke-satu:

Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ke-dua yaitu: “ Dengan Sengaja dan
Terbuka ” tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:
Bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” adalah
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan
sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut
dan/atau akibatnya.
Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal
12 Mei 1902), yang dimaksud “ Terbuka ” adalah melakukan perbuatan
ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain,
misalnya dipinggir jalan, lorong, stadion, maupun di tempat-tempat yang
dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat
yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dalam
mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan sebagainya yang dapat dilihat
dan didatangi oleh orang lain yang ada atau lewat di tempat itu.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti
lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa dan
Saksi -2 menjemput anak Saksi-2 yang bernama Amanda untuk ikut
menginap di hotel Grand Whiz kemudian siang hari Terdakwa meminta
ke pihak hotel untuk pindah kamar (Nomor kamarnya lupa). Selanjutnya
sekira pukul 22.00 Wita, setelah Amanda tidur lelap ,bertempat di dalam
kamar dengan pintu kamar tertutup namun pintu yang menghadap ke
kolam renang terbuka lebar, Saksi -2 dan Terdakwa ngobrol ditempat
tidur kemudian saling berciuman sampai Saksi-2 berada diatas perut
Terdakwa yang saat itu tidur telentang, kemudian Terdakwa melepas
baju Saksi-2 dan Saksi-2 juga melepaskan baju Terdakwa kemudian
Saksi-2 dan Terdakwa berciuman lagi, kedua tangan Terdakwa
mencoba melepaskan celana luar Saksi-2 kemudian Saksi-2 bantu
untuk melepaskan celana luar Saksi-2 dalam posisi masih di atas badan
Terdakwa sedangkan celana dalam Saksi-2 masih Saksi-2 pakai
setelah itu Saksi-2 mencoba melepaskan celana luar dan celana dalam
Terdakwa sampai Terdakwa telanjang bulat yang saat itu posisi
Terdakwa masih tidur telentang.
2.
Bahwa benar setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian
Saksi-2 melakukan oral pada kemaluan Terdakwa sekitar 2 menit
setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mengatakan bahwa
Terdakwa belum pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali,
lalu Saksi -2 mengatakan kalau memang belum pernah lebih baik tidak
usah, namun saat Saksi-2 mau tidur kemudian Terdakwa mulai
mencium Saksi-2 lagi dan menuntun Saksi-2 untuk berada di atas
badan Terdakwa lagi sambil tetap berciuman, lalu Terdakwa
melepaskan celana dalam Saksi -2 dan Saksi-2 sempat bertanya “ mau
ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah mencium Saksi-2 lagi
karena Saksi Terangsang kemudian Saksi-2 memasukan kemaluan
Terdakwa ke dalam Vagina Saksi namun Terdakwa langsung
mengangkat tubuh Saksi-2 sambil mengatakan “Kok rasanya gitu ya,
tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi-2 “Iya sudah, kalau kamu
gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian Terdakwa
menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih yang
pertama kali buat kamu” Saksi-2 bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa melanjtukan tidur dan tidak melakukan hubungan
suami istri lagi.
3.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 , pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi-2
dan Terdakwa Cek Out dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali dan jalan jalan, kemudian malam harinya sekira pukul
20.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa Cek In di Hotel Ramada Encore di
Jln.Dewi Saraswati III Seminyak Bali sesuai Invoice dari Hotel Ramada
Encore an. Terdakwa, di hotel tersebut Terdakwa bersama Saksi-2
melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu pertama tama
Terdakwa bersama Saksi-2 menikmati pemandangan diatas balkon
yang menghadap kolam renang sambil duduk disofa selanjutnya
Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, lalu sambil berciuman
Terdakwa dan Saksi-2 menuju tempat tidur dan sambil berciuman juga
Terdakwa alih posisi sambil tiduran dengan posisi pada saat itu saling
bersampingan setelah melakukan ciuman beberapa menit kemudian
Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 berada diatas lalu Saksi-2
memegang tubuh Terdakwa dan sambil memegang tubuh Terdakwa
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kemudian meraba hingga ke kelamin Terdakwa dan setelah itu dalam
posisi Terdakwa berbaring dibawah Terdakwa juga melakukan hal yang
sama meraba hingga ke alat kelamin Saksi-2 sesaat kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju dan celana masingmasing dalam posisi Terdakwa dalam keadaan berbaring Saksi-2
menuntun alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kelobang alat kelami
Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas hingga tiga puluh menit
Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan dan menggerakan
maju mundur alat kelamin masing-masing sambil melakukan ciuman,
sambil Terdakwa bicara dengan Saksi-2 kalo Terdakwa mau
mengeluarkan sperma agar serentak Saksi-2 mencabutnya setelah itu
sperma Terdakwa keluar diatas badan Terdakwa sendiri karena pada
saat itu posisi Terdakwa berada dibawah, setelah itu Terdakwa
membersihkan bekas sperma di kamar mandi dan bergantian dengan
Saksi-2, setelah pakai baju kemudian Terdakwa bersama Saksi-2
istirahat tidur.
4.
Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita
Saksi -2 bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah
keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk
memeluk Terdakwa dengan posisi Saksi -2 diatas tubuh Terdakwa,
kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam
mulut Saksi-2 dan Saksi-2 menelannya. Setelah itu Saksi-2 dan
Terdakwa membersihkan diri masing masing dan berpakaian dilanjutkan
sarapan direstauran hotel tersebut.
5.
Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 siang hari Saksi-2
mengantar Terdakwa ke Bandara Ngurah Rai karena Terdakwa harus
pulang ke Jakarta. Dua hari kemudian tanggal 11 Juli 2017 saat Saksi-2
sedang berada di Mumbai India Saksi-2 ditelpon oleh Saksi-1 dan
mengatakan bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa beberapa hari kemarin
Saksi-2 di Bali bersama dengan laki-laki. Pada saat itu Saksi-2 masih
menyangkal kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk
mengatakan kecurigaan Saksi-1 tentang hubungan Saksi-2 dengan
Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa sepakat untuk
menghentikan komunikasi terlebih dahulu, hari berikutnya setelah Saksi2 tiba di Bali sepulang terbang Saksi--2 dijemput oleh Saksi-1 di
Bandara Ngurah Rai lalu mengajak Saksi-2 untuk ngopi di Revolver
Seminyak, disitulah Saksi-1 kembali menanyakan soal hubungan Saksi
dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 masih menyangkal hingga Saksi-1
menunjukan salah satu bukti berupa foto Saksi-2 dengan Terdakwa di
area parkir hotel Grand Whiz setelah itu Saksi-2 mengakui dan
menceritakan perbuatan persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa
kepada Saksi-1.
6.
Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Saksi-2
kemudian pada bulan Agustus 2017 Saksi -1 mengajak Saksi-2
bertemu Terdakwa
di Jakarta untuk membicarakan keseriusan
hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa setelah pertemuan itu pada
tanggal 10 Nopember 2017 dirumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi- 9
Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany ) di Semarang Terdakwa membuat surat
penyataan di depan Saksi-1 dan Saksi-9 ( Sdri. Enyn Wiwiek Murtiany )
orang tua dari Saksi-2 serta Saksi- 8 ( Rizki Yudhaputra ) yang
merupakan adik dari Terdakwa sedangkan Saksi-1 tidak ikut tandatangan dalam surat pernyataan tersebut . Surat Pernyataan tersebut
menyatakan bahwa :
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Sanggup menikahi Sdri. Nindya dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun.
Mau mengurus Sdri. Lady Shayna Khanzamanda layaknya
anak sendiri.
Surat pernyataan batal apabila Sdri.Nindya selingkuh dengan
laki- laki lain.
Surat ini tidak sah untuk gugatan cerai.
7.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Saksi-2 masih sering
bertemu dengan Terdakwa dan menginap dibeberapa hotel yaitu Hotel
Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel Grandika Semarang,
Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali, Hotel Fashion Legian
Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel Harris Sentul Bogor sebelum
Terdakwa berangkat tugas di Libanon dan sesuai keterangan Saksi -2
pada waktu menginap di hotel melakukan persetubuhan , hotel tempat
Terdakwa menginap tersebut sesuai dengan Invoice dari hotel tersebut
yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini baik an. Terdakwa
maupun an. Saksi-2.
8.
Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Saksi-2 menghubungi
Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-2 kangen dan berharap
supaya Terdakwa pulang ke Indonesia pada saat cuti, tetapi Terdakwa
menolak. Puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa
memutuskan hubungan dengan Saksi-2 melalui Whatsapp kemudian
dipertegas lagi pada tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa mengatakan
tidak sayang lagi kepada Saksi-2.
9.
Bahwa benar setelah Terdakwa memutuskan hubungan
dengan Saksi-2 ,keesokan paginya Saksi-2 mengaktifkan ponsel dan
Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan bahwa
sebenarnya Terdakwa berada di Bali sejak semalam dan saat ini dia
berada di Bandara Ngurah Rai, atas perkataan tersebut Saksi-2
bingung dan tidak percaya karena setahu Saksi-2 Terdakwa sedang
melakukan Umrah. Untuk membuktikannya Saksi-2 segera ke Bandara
Ngurah Rai sendirian. Sesampainya di Bandara memang benar ada
Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke hotel Lerina
Nusa Dua tempat Terdakwa menginap di hotel Lerina di Jln.By Pass
Ngurah Rai No.1001 X Nusa Dua Badung Bali sesampainya di hotel
tersebut (Nomor kamarnya tidak ingat ) Saksi-2 dan Terdakwa masih
bertengkar hingga Saksi-2 memutuskan untuk pergi namun Terdakwa
tetap menemui Saksi-2 dan bertemu ditempat refleksi
kemudian
Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut dengan Terdakwa menuju
Hotel Lerina untuk menginap menginap sesuai dengan Invoice pada
tanggal 3 Maret 2018 – 4 Maret 2018 an. Terdakwa.
10.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2018 Saksi-2 dan
Terdakwa Cek Out dari Lerina, lalu jalan-jalan setelah jalan-jalan
kemudian menginap di Villa C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu,
Pecatu Bali Villa Nomor 2, selama menginap Terdakwa pernah
berenang dengan Saksi-2 kemudian duduk santai di Day Bed ditepi
kolam, Saksi-2 hanya memakai bikini sedangkan Terdakwa memakai
celana renang di tempat itu Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan,
berciuman kemudian secara reflek Saksi berpindah ke atas tubuh
Terdakwa dan Saksi-2 memasukan kemaluan Terdakwa kedalam
lobang Vagina Saksi dengan cara mengeluarkan kemaluan Terdakwa
lewat celana dalam Terdakwa namun karena merasa takut terlihat oleh
orang lain kemudian Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk pindah
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kedalam kamar, kemudian di dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2
dan Terdakwa mandi bersama dan bersiap-siap untuk pergi ke
LaFavela.
11.
Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa
tiba di LaFavela, kemudian Saksi -2 dan Terdakwa pulang dari LaFavela
sekitar pukul 02.30 Wita, karena Teresangka dalam keadaan mabuk
berat maka Saksi-2 yang menyetir mobil menuju Villa C151di Jln
Pemutih Labuhan Sait , Uluwatu Pecatu Bali . Sesampainya di Villa
Saksi menuntun Terdakwa ke kamar Villa Nomor 2 dan kemudian
membaringkan Terdakwa diatas tempat tidur kemudian Saksi-2 dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
12.
Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2018, setelah sarapan pagi
Saksi-2 dan Terdakwa bersiap siap untuk Cek Out namun Terdakwa
mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin bercinta lagi,
kemudian
Saksi-2
dan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi dan
berpakaian kemudian Cek Out menuju Mall Bach Walk di Kuta, Setelah
Cek out Saksi-2 dan Terdakwa menuju OMNIA Day Club untuk makan
siang, setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk
menginap di hotel U Paasha di Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali,
selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk hotel U Paasha sekitar pukul
20.00 Wita malam, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 dan
Terdakwa pergi ke LaFavela di Jln.Kayu Aya Seminyak dengan berjalan
kaki hingga pukul 02.30 Wita, Saksi dan Terdakwa kembali ke hotel U
Paasha di Jln.Laksmana N0 77 Seminyak Bali, dalam keadaan mabuk,
sesampainya dikamar Saksi-2
menangis dengan alasan tidak jelas
karena pengaruh alkohol,
kemudian baju Saksi-2
dibuka oleh
Terdakwa untuk mengantikan baju Saksi-2 dengan baju tidur namun
belum sempat Saksi-2 dipakaikan baju tidur oleh Terdakwa kemudian
pintu kamar diketuk oleh seseorang setelah pintu dibuka oleh Terdakwa
kemudian digrebek oleh Saksi-1 dan beberapa anggota yang lain dari
Pom AL, Pom AU dan kepolisian.
13.
Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan di Hotel
Grand Whiz didalam kamar dengan pintu yang menghadap kolam
berenang dalam keadaan terbuka lebar dan didepan anak Saksi-2 an.
Amanda umur 4 tahun , kemudian di Hotel Ramada encore Terdakwa
melakukan ciuman sambil duduk disofa menikmati pemandangan di
Balkon kemudian melakukan persetubuhan , di Villa C151 pada saat
dikolam renang Terdakwa dan Saksi-2 duduk santai di day bed pinggir
kolam renang kemudian bermesraan dan berciuman karena takut dilihat
orang kemudian pindah kemar villa . Bahwa perbuatan asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut merupakan terbuka yaitu
tempat-tempat umum yang mudah didatangi dan bisa dilihat oleh orang
lain sehingga apabila ada yang melihat perbuatan tersebut akan
menimbulkan rangsangan birahi , jijik , dan malu meskipun Villa C151
adalah merupakan tempat privasi yang disewa namun ditempat tersebut
dapat sewaktu-waktu didatangi oleh petugas hotel sehingga dapat
melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
Menimbang

:
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-dua “
Dengan sengaja dan terbuka ” telah terpenuhi.
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Menimbang

:
Bahwa unsur ke-tiga “ Melanggar Kesusilaan” dalam delik ini
adalah merupakan perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan,
sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan
dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada
umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau
terangsangnya nafsu birahi orang lain ( misalnya : meraba buah dada
seorang
perempuan,
meraba
kemaluan
wanita,
mencium,
memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
Bahwa “ Melanggar Kesusilaan ” dapat diartikan bahwa
perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan
nafsu birahi orang lain.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti
lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa dan
Saksi -2 menjemput anak Saksi-2 yang bernama Amanda untuk ikut
menginap di hotel Grand Whiz kemudian siang hari Terdakwa meminta
ke pihak hotel untuk pindah kamar (Nomor kamarnya lupa). Selanjutnya
sekira pukul 22.00 Wita, setelah Amanda tidur lelap ,bertempat di dalam
kamar dengan pintu kamar tertutup namun pintu yang menghadap ke
kolam renang terbuka lebar, Saksi -2 dan Terdakwa ngobrol ditempat
tidur kemudian saling berciuman sampai Saksi-2 berada diatas perut
Terdakwa yang saat itu tidur telentang, kemudian Terdakwa melepas
baju Saksi-2 dan Saksi-2 juga melepaskan baju Terdakwa kemudian
Saksi-2 dan Terdakwa berciuman lagi, kedua tangan Terdakwa
mencoba melepaskan celana luar Saksi-2 kemudian Saksi-2 bantu
untuk melepaskan celana luar Saksi-2 dalam posisi masih di atas badan
Terdakwa sedangkan celana dalam Saksi-2 masih Saksi-2 pakai
setelah itu Saksi-2 mencoba melepaskan celana luar dan celana dalam
Terdakwa sampai Terdakwa telanjang bulat yang saat itu posisi
Terdakwa masih tidur telentang.
2.
Bahwa benar setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian
Saksi-2 melakukan oral pada kemaluan Terdakwa sekitar 2 menit
setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mengatakan bahwa
Terdakwa belum pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali,
lalu Saksi -2 mengatakan kalau memang belum pernah lebih baik tidak
usah, namun saat Saksi-2 mau tidur kemudian Terdakwa mulai
mencium Saksi-2 lagi dan menuntun Saksi-2 untuk berada di atas
badan Terdakwa lagi sambil tetap berciuman, lalu Terdakwa
melepaskan celana dalam Saksi -2 dan Saksi-2 sempat bertanya “ mau
ngapain” tapi Terdakwa tidak menjawab malah mencium Saksi-2 lagi
karena Saksi Terangsang kemudian Saksi-2 memasukan kemaluan
Terdakwa ke dalam Vagina Saksi namun Terdakwa langsung
mengangkat tubuh Saksi-2 sambil mengatakan “Kok rasanya gitu ya,
tadi itu sudah masuk ya” dan dijawab Saksi-2 “Iya sudah, kalau kamu
gak mau ya gak usah mendingan kita tidur aja” kemudian Terdakwa
menjawab “Gak apa apa kok, aku memang pengen ngasih yang
pertama kali buat kamu” Saksi-2 bertanya lagi “Kenapa kan sayang,
mendingan kamu jaga sampai kamu nikah” dan Terdakwa menjawab
“Gak apa apa karena aku memang sudah yakin sama kamu” setelah itu
Saksi-2 dan Terdakwa melanjtukan tidur dan tidak melakukan hubungan
suami istri lagi.
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3.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 , pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi-2
dan Terdakwa Cek Out dari Hotel Grand Whiz Blok T Kawasan Wisata
Nusa Dua Bali dan jalan jalan, kemudian malam harinya sekira pukul
20.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa Cek In di Hotel Ramada Encore di
Jln.Dewi Saraswati III Seminyak Bali sesuai Invoice dari Hotel Ramada
Encore an. Terdakwa, di hotel tersebut Terdakwa bersama Saksi-2
melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu pertama tama
Terdakwa bersama Saksi-2 menikmati pemandangan diatas balkon
yang menghadap kolam renang sambil duduk disofa selanjutnya
Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, lalu sambil berciuman
Terdakwa dan Saksi-2 menuju tempat tidur dan sambil berciuman juga
Terdakwa alih posisi sambil tiduran dengan posisi pada saat itu saling
bersampingan setelah melakukan ciuman beberapa menit kemudian
Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 berada diatas lalu Saksi-2
memegang tubuh Terdakwa dan sambil memegang tubuh Terdakwa
kemudian meraba hingga ke kelamin Terdakwa dan setelah itu dalam
posisi Terdakwa berbaring dibawah Terdakwa juga melakukan hal yang
sama meraba hingga ke alat kelamin Saksi-2 sesaat kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju dan celana masingmasing dalam posisi Terdakwa dalam keadaan berbaring Saksi-2
menuntun alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kelobang alat kelami
Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas hingga tiga puluh menit
Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan dan menggerakan
maju mundur alat kelamin masing-masing sambil melakukan ciuman,
sambil Terdakwa bicara dengan Saksi-2 kalo Terdakwa mau
mengeluarkan sperma agar serentak Saksi-2 mencabutnya setelah itu
sperma Terdakwa keluar diatas badan Terdakwa sendiri karena pada
saat itu posisi Terdakwa berada dibawah, setelah itu Terdakwa
membersihkan bekas sperma di kamar mandi dan bergantian dengan
Saksi-2, setelah pakai baju kemudian Terdakwa bersama Saksi-2
istirahat tidur.
4.
Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita
Saksi -2 bangun terlebih dahulu kemudian ke kamar mandi, setelah
keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk
memeluk Terdakwa dengan posisi Saksi -2 diatas tubuh Terdakwa,
kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa lagi melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam
mulut Saksi-2 dan Saksi-2 menelannya. Setelah itu Saksi-2 dan
Terdakwa membersihkan diri masing masing dan berpakaian dilanjutkan
sarapan direstauran hotel tersebut.
5.
Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Saksi-2 masih sering
bertemu dengan Terdakwa dan menginap dibeberapa hotel yaitu Hotel
Aston Jakarta, Hotel Royal Tulip Bogor, Hotel Grandika Semarang,
Hotel Ibis Yogyakarta, Villa Aksari Seminyak Bali, Hotel Fashion Legian
Kuta Bali, Hotel Katamaran Lombok, Hotel Harris Sentul Bogor sebelum
Terdakwa berangkat tugas di Libanon dan sesuai keterangan Saksi -2
pada waktu menginap di hotel melakukan persetubuhan , hotel tempat
Terdakwa menginap tersebut sesuai dengan Invoice dari hotel tersebut
yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini baik an. Terdakwa
maupun an. Saksi-2.
6.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2018 Saksi-2 dan
Terdakwa jalan-jalan setelah jalan-jalan kemudian menginap di Villa
C151 di Jln Pemutih Labuhan Sait, Uluwatu, Pecatu Bali Villa Nomor 2,
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selama menginap Terdakwa pernah berenang dengan Saksi-2
kemudian duduk santai di Day Bed ditepi kolam, Saksi-2 hanya
memakai bikini sedangkan Terdakwa memakai celana renang di
tempat itu Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan, berciuman kemudian
secara reflek Saksi berpindah ke atas tubuh Terdakwa dan Saksi-2
memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lobang Vagina Saksi dengan
cara mengeluarkan kemaluan Terdakwa lewat celana dalam Terdakwa
namun karena merasa takut terlihat oleh orang lain kemudian Saksi-2
dan Terdakwa memutuskan untuk pindah kedalam kamar, kemudian di
dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama
dan bersiap-siap untuk pergi ke LaFavela.
7.
Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan di Hotel
Grand Whiz didalam kamar dengan pintu yang menghadap kolam
renang dalam keadaan terbuka lebar dan didepan anak Saksi-2 an.
Amanda umur 4 tahun , kemudian di Hotel Ramada encore Terdakwa
melakukan ciuman sambil duduk disofa menikmati pemandangan di
Balkon kemudian melakukan persetubuhan, di Villa C151 pada saat
dikolam renang Terdakwa dan Saksi-2 duduk santai di day bed pinggir
kolam renang kemudian bermesraan dan berciuman karena takut dilihat
orang kemudian pindah ke kasmar villa. Bahwa perbuatan asusila
yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut merupakan
terbuka yaitu tempat-tempat umum yang mudah didatangi dan bisa
dilihat oleh orang lain sehingga apabila ada yang melihat perbuatan
tersebut akan menimbulkan rangsangan birahi, jijik, dan malu meskipun
Villa C151 adalah merupakan tempat privasi yang disewa namun
ditempat tersebut dapat sewaktu-waktu didatangi oleh petugas hotel
sehingga dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
8.
Bahwa benar dengan demikian Kamar Hotel dan villa tempat
Terdakwa melakukan perbuatan asusila yaitu ciuman dan persetubuhan
dalam keadaan pintu terbuka merupakan tempat terbuka sedangkan
perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah dengan sengaja
melakukan persetubuhan
tanpa ada ikatan suami isteri yang sah/
tanpa ikatan perkawinan adalah merupakan perbuatan yang tidak
dibenarkan dari hukum agama manapun dan tidak pantas dilakukan
karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan adat istiadat
ketimuran yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesusilaaan.
Menimbang

:
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
“ Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Unsur Ke-tiga

Menimbang

:
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
fakta-fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
281 ke-1 KUHP.

Menimbang

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

:
Bahwa di dalam 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
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
keadaan yang bagaimanapun.

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 menunjukkan sifat Terdakwa yang
tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, tidak mempedulikan norma
agama dan norma adat di masyarakat sehingga dengan mudahnya
tergoda dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sampai
melakukan persetubuhan terhadap Saksi-2 (Sdri. Nindya Nurya Taruna
Dewi) tanpa ikatan perkawinan .
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena
Terdakwa lebih mementingkan nafsu biologisnya sehingga Terdakwa
melupakan bahwa Saksi-2 adalah isteri seorang prajurit anggota TNIAU yang bernama Kapten Adm Danang Jaya yang berdinas di Lanud
Sultan Hasanudin meskipun Saksi-2 yang aktif yang memulai lebih
dahulu sehingga terangsang untuk melakukan persetubuhan untuk
pertama kali di Hotel Grand Whiz , namun karena Terdakwa sudah
merasakan nikmatnya persetubuhan dengan Saksi-2 sehingga berlanjut
sampai beberapa kali di beberapa hotel yaitu Bali, Lombok , Semarang,
Jakarta , Yogyakarta dan Bogor hal ini menunjukkan Terdakwa kurang
menghayati dan menjiwai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib
TNI sehingga Terdakwa kurang memiliki Jiwa kesatria yang seharusnya
mengayomi dan melindungi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat
seta kehormatan seorang wanita.
Bahwa sebagai perwira muda yang baru berdinas tiga tahun
seharusnya Terdakwa mengabdikan dirinya kepada Bangsa dan Negara
yang membutuhkan pemikiran dan tenaga perwira-perwira muda seperti
Terdakwa apalagi Terdakwa termasuk seorang yang mempunyai
kemampuan dibanding rekan-rekannya, hal ini dapat dilihat dengan
diterimanya Terdakwa sebagai Pasukan Libanon tahun 2018 namun
sebelum berangkat ke Libanon Terdakwa sudah tergoda oleh Saksi-2
isteri dari Saksi-1 yang merupakan anggota TNI-AU yang dikenalnya
melalui media sosial instagram kemudian menjalin pacaran dan sampai
melakukan perbuatan asusila yaitu ciuman didepan kamar hotel dan
melakukan persetubuhan di hotel dengan keadaan pintu
yang
menghadap kolam renang satu kamar dengan anak Saksi-2 yang
bernama Amanda. Meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2
mempunyai suami seorang prajurit
TNI-AU dan belum bercerai
Terdakwa tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.
- Bahwa meskipun Saksi-2 sudah kenal dengan Terdakwa namun
hanya mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 hanya berteman saja
karena memang keadaan Rumah Tangga Saksi-1 kurang harmonis
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karena tingkah laku Saksi-2 yang sering pergi dengan lelaki lain tanpa
izin Saksi-2 selaku suami. Dengan keadaan rumah tangga yang
demikian Terdakwa seharusnya tidak memanfaatkan situasi dengan
menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan akan serius menjalin
hubungan apabila sudah bercerai namun sebelum terjadi perceraian
Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusla sehingga Saksi-2
keberatan karena Saksi-2 adalah masih merupakan isteri sah Saksi-1
yang merupakan anggota TNI AU dan apabila terjadi hal-hal yang
melanggar hukum apalagi sampai melakukan persetubuhan maka
sanksinya sangat berat apapun alasannya sebab apabila tidak diberikan
sanksi yang berat maka akan menimbulkan ketidaknyamanan para
anggota TNI terutama yang meninggalkan isteri untuk tugas operasi
ataupun tugas-tugas lain yang mengharuskan jauh dari isteri dan
keluarga.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan
perbuatan
asusila yaitu melakukan ciuman di luar kamar hotel sampai melakukan
persetubuhan dengan tidak menutup pintu dan jendela hotel dengan
Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan adalah
perbuatan yang sangat
dilarang baik dalam agama , hukum maupun dalam tata kehidupan
disiplin prajurit TNI, karena perbuatan tersebut dapat merusak dan
mencemarkan citra TNI dimata masyarakat padahal Terdakwa sebagai
seorang Perwira TNI yang dididik dan ditempa dalam kawah
candradimuka seharusnya menjadi contoh / panutan yang baik bagi
anggota/anak buahnya di kesatuan TNI- AL terutama di Batalyon Marinir
bukan justru mencoreng almamater/Lembaga tempat Terdakwa dididik
dan kesatuan Terdakwa.
Akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh
Terdakwa
dengan Saksi-2 isteri Kapten Adm Danang Jaya mengakibatkan Saksi-1
Sakit hati dan malu baik didalam keluarga maupun dikesatuan.
Menimbang

:
Bahwa
Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak
tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan sifat, hakekat
dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis
Hakim dapat
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a.
Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa
melakukan perbuatan Asusila adalah karena Terdakwa dan Saksi-2
saling tertarik kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran dan
menginap dihotel dan melakukan perbuatan asusila tanpa
sepengetahuan Saksi-1 selaku suaminya yang merupakan prajurit TNIAU dan belum bercerai, seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan
oleh Terdakwa karena melanggar hukum apalagi setelah mengetahui
suami Saksi-2 adalah anggota TNI AU namun karena Terdakwa
terlanjur menyukai Saksi-2, maka Terdakwa tetap menemui Saksi-2
dan menginap dibeberapa Hotel, hal tersebut mencerminkan bahwa
Terdakwa adalah sosok yang tidak mengindahkan peraturan
hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan
dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang
prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang perwira TNI AL
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seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam
mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI, perbuatan
asusila yang dilakukan oleh Terdakwa akan membawa dampak dan
berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta
akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap
Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
c.
Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AL
sejak tahun 2015 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong
prajurit yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila
dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut
seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdi
dilingkungan TNI terutama TNI-AL dengan cara menjaga nama baik
kesatuan kesatuan/komando.
d.
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya
dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai
yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit
TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan
dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi
disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa 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 menyesal atas perbuatannya dan tidak akan
mengulangi lagi.
Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana;

b.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga ,
Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di
mata masyarakat.
Perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum penugasan
maupun selama cuti penugasan di Libanon.
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Terdakwa tidak dapat menjaga nama baik seorang
perwira sehingga tidak dapat mengemban tugas Negara yang
dibebankan kepadanya untuk ikut menjalankan tugas
kemanusiaan yaitu menjaga perdamaian di Negara Libanon
sampai selesai.
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri prajurit TNI
yang berpangkat lebih tinggi atas nama Kapten Adm Danang
Jaya anggota Lanud Sultan Hasanudin Makasar.
Menimbang

:
Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan , hal yang
meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa dalam
persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang
dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu berat terutama
mengenai pidana pokoknya, oleh karena Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pidana pokoknya mengingat Terdakwa
dalam perkara tidaklah mungkin perbuatan asusila yang terjadi oleh
kehendak atau kemauan dalam diri Terdakwa semata namun Saksi-2
yang lebih aktif karena sudah terbiasa melakukan dengan beberapa
orang lain yang bukan suaminya . Bahwa karena perbuatan tersebut
tidak dilakukan atas kehendak Terdakwa semata demikian juga untuk
pertanggung jawabannya. Untuk itu perbuatan yang demikian
merupakan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana
yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.
Bahwa adanya fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tuntutan Oditur militer yang dimohonkan kepada
Majelis Hakim sekedar pidana pokoknya sedangkan pidana tambahan
pemecatan dari dinas prajurit Majelis Hakim menganggap pidana
tersebut telah pantas dijatuhkan kepada Terdakwa
sebab akan
berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya.

Menimbang

:
Bahwa dengan diringankannya pidana pokok yang dijatuhkan
kepada Terdakwa, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat
memperbaiki diri dan jera atas perbuatannya sehingga Terdakwa
nantinya dapat kembali menata kehidupannya dan kembali hidup
dimasyarakat dengan baik dan dapat dijadikan panutan dilingkungan
masyarakat tempat tinggalnya.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

Berupa Barang-Barang :
1)
1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit Lettu Mar Prayudha
Nugraha Putra NRP.21150/P.
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2)
1 (satu) lembar seprei warna putih milik Hotel U Paasha
Seminyak Bali.
3)
1 (satu) lembah handuk warna putih milik Hotel U
Paasha Seminyak Bali
4)

1 (satu) keping rekaman CCTV TSK di Hotel U Pasha.

5)
1 (satu) buah baju drees warna hitam milik Sdri. Nindya
Nurya Taruna Dewi
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri.
Nindya Nurya Taruna Dewi , maka Majelis Hakim berpendapat
terhadap barang bukti tersebut perlu menentukan statusnya di
kembalikan kepada yang berhak.
b.

Surat-surat :
1)
1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa
dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi.
2)

1 (satu) lembar foto barang bukti.

3)
2 (dua) lembar foto Alur CCTV Terdakwa di Hotel U
Paasha.
4)
1 (satu) lembar foto penggerebekan Terdakwa di Hotel U
Paasha.
5)
1 (satu) lembar foto mesra Sdri. Nindya dengan Sdr.
Kadir.
6)
1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Kapten Adm Danag
Jaya.
7)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grand Whiz
Nusa Dua Bali kamar 113 tempat Terdakwa menginap dengan
Saksi-2 pada tanggal 5 Juli 2017 sampai tanggal 6 Juli 2017
dan yang memesan adalah an. Terdakwa.
8)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Ramada Encore
Seminyak Bali.
9)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Aston Priority
Jakarta tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap pada tanggal
14 Agust 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017,
tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober
2017 , tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2
Desember 2017 yang memesan adalah Saksi-2
10)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Royal Tulip
Bogor tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 8
Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 di
kamar 507 sebesar Rp. 975.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah ) yang memesan adalah Saksi-2.
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11)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grandika
Semarang tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 10
Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 di
kamar 0703 sebesar Rp. 419.000,- ( empat ratus Sembilan
belas ribu rupiah ) yang memesan adalah Saksi-2.
12)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Ibis Malioboro.
tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 11Nopember
2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 di kamar 516
yang memesan adalah Terdakwa.
13)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Aksari Villa Seminyak
Bali bahwa terdiri dari 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran
Terdakwa menginap dengan Saksi-2 pada tanggal 21
Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017
sebesar 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) .
14)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Fashion Legian
Kuta Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 22
Nopember 2017 sampai dengan tanggal23 Nopember 2017
yang memesan adalah Terdakwa.
15)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Katamaran
Mataram NTB. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal
3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 sebesar Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang memesan adalah Terdakwa
16)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Harris Sentul City
Bogor. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tangga bulan
Desember 2017l yang memesan adalah Saksi-2.
17)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel The Lerina Nusa
Dua Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal 3
Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret yang memesan
adalah Saksi-2.
18)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Smart Villa C 151
Uluwatu Pecatu Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 4 maret 2018 sampai dengan tanggal 5 maret 2018
yang memesan adalah Saksi-2.
19)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel U Paasha
Seminyak Bali. tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap tanggal
5 maret 2018 sampai dengan tanggal 6 maret 2018 yang
memesan adalah Saksi-2.

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 27-K/PM.III-14/AL/VI/2018

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan
kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam
penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang
bukti tersebut perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

:
Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Prayuda Nugraha
Putra, Lettu Mar NRP 21150/P, terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a.

Pidana Pokok

: Pidana penjara selama 7 (tujuh)
bulan.
Menetapkan
penahanan
telah dijalani
dikurangkan
Pidana
kepadanya.

b.
3.

lama
masa
sementara
yang
oleh
Terdakwa
seluruhnya
dari
yang
dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Barang-barang :
1)
1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit Lettu Mar
Prayudha Nugraha Putra NRP 21150/P.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama
Lettu Mar Prayudha Nugraha Putra NRP 21150/P.
2)
1 (satu) lembar seprei warna putih milik Hotel U
Paasha Seminyak Bali.
3)
1 (satu) lembar handuk warna putih milik Hotel U
Paasha Seminyak Bali.
4)
1 (satu) keping rekaman CCTV TSK di Hotel U
Pasha Seminyak Bali.
Untuk point 2), 3), dan 4) dikembalikan kepada
yang berhak yaitu Hotel U Paasha Seminyak Bali.
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5)
1 (satu) buah baju drees warna hitam milik Sdri.
Nindya Nurya Taruna Dewi.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama
Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi.
b.

Surat-surat :
1)
1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan
Terdakwa dengan Sdri. Nindya Nurya Taruna Dewi.
2)

1 (satu) lembar foto barang bukti.

3)
2 (dua) lembar foto Alur CCTV Terdakwa di Hotel
U Paasha.
4)
1 (satu) lembar foto penggerebekan Terdakwa di
Hotel U Paasha.
5)
1 (satu) lembar foto mesra Sdri. Nindya dengan
Sdr. Kadir.
6)
1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Kapten Adm
Danag Jaya.
7)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grand
Whiz Nusa Dua Bali kamar 113 tempat Terdakwa
menginap dengan Saksi-2 pada tanggal 5 Juli 2017
sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 dan yang memesan
adalah atas nama Terdakwa.
8)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Ramada
Encore Seminyak Bali.
9)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Aston
Priority Jakarta tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2017, 20 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 yang
memesan adalah Saksi-2.
10)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Royal
Tulip Bogor tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 di
kamar 507 sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) yang memesan adalah Saksi-2.
11)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Grandika
Semarang tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017
di kamar 0703 sebesar Rp419.000,00 (empat ratus
Sembilan belas ribu rupiah) yang memesan adalah
Saksi-2.
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12)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Ibis
Malioboro, tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 di
kamar 516 yang memesan adalah Terdakwa.
13)
1 (satu) lembar Surat Keterangan Barang
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Aksari
Seminyak Bali bahwa terdiri dar 1 (satu) lembar
pembayaran Terdakwa menginap dengan Saksi-2
tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Nopember
sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bukti
Villa
bukti
pada
2017

14)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Fashion
Legian Kuta Bali,
tempat Terdakwa dan Saksi-2
menginap tanggal 22 sampai dengan tanggal
23
Nopember 2017 yang memesan adalah Terdakwa.
15)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Katamaran
Mataram NTB, tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang memesan adalah
Terdakwa.
16)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel Harris
Sentul City Bogor,
tempat Terdakwa dan Saksi-2
menginap bulan Desember 2017 yang memesan adalah
Saksi-2.
17)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel The Lerina
Nusa Dua Bali, tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 yang
memesan adalah Saksi-2.
18)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Smart Villa C
151 Uluwatu Pecatu Bali, tempat Terdakwa dan Saksi-2
menginap tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Maret
2018 yang memesan adalah Saksi-2.
19)
2 (dua) lembar Surat Keterangan Barang Bukti
Pembayaran / Pemesanan / Invoice dari Hotel U Paasha
Seminyak Bali, tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap
tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 yang
memesan adalah Saksi-2.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.
11980035580769 sebagai Hakim Ketua, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.
522940 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masingmasing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Purwadi Joko Santoso, S.H. Letkol
Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.
21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd.

Ttd.

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

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

Panitera Pengganti
Ttd.
Dede Juhaedi, S.Pd., S.H
Lettu Chk NRP 219900504 80178

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H
Lettu Chk NRP 219900504 80178
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