PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 09-K/PM.III-14/AD/II/2017
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dan Denpasar
dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

KAMALUDIN.
Kopda / 31010312390181.
Ta Kodim 1615/Lombok Timur.
Kodim 1615/Lotim.
Lombok Tengah, 01 Januari 1981.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dasan Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya
Timur, Kab. Loteng, Propinsi NTB.

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

: Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-27/A16/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 atas nama Kopda Kamaludin
NRP.31010312390181.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor:
Kep/36/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penyerahan
Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor: Sdak/08/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/09/PM.III-14
/AD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/09/PM.III-14/AD/II/2017
tanggal 02 Februari 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan untuk
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor: Sdak/08/K/AD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017
di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar tanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar

2
kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1)

Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan telah menikah dari
Kelurahan Semayan;
- 1 (satu) lembar surat Rujukan dari Pukesmas Praya pasien
an. Jumaeriah, S.Ip.;
- 1 (satu) lembar surat keterangan melahirkan dari RSUD
Praya Loteng an Jumaeriah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Kopda
Kamaludin dengan Sdri. Jumaeriah, S.Ip.;
- 2 (dua) lembar foto Akad Nikah Kopda Kamaludin dengan
Sdri. Jumaeriah, S.Ip.;
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Jumaeriah, S.Ip beserta
anaknya;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopda
Kamaludin kepada Sdri. Jumaeriah, S.Ip. Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) tertanggal 20 Pebruari 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2)

Barang-barang :
- 1 (satu) Set Sajadah beserta Tas warna ungu corak bunga
emas, Dikembalikan kepada yang berrhak, yaitu Sdri.
Jumairah.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa
menyatakan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa
memohon agar dihukum yang seringan-ringannya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara
ini.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Juli tahun 2000 Lima
belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Lima belas,
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas di Linngkungan
Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec. Praya, Kabupaten LotengNTB dan di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur,
Kabupaten Loteng-NTB, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara sebagai berikut :
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a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana, setelah
mengikuti pendidikan dasar lalu mengikuti kecabangan Sartaif di
Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dengan
pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy, sampai
dengan bulan Oktober 2016, selanjutnya Terdakwa berdinas di
Kodim 1615/Lombok Timur sampai sekarang dengan pangkat Kopral
Dua NRP 31010312390181.
b. Bahwa Terdakwa berstatus menikah dengan Sdri. Megawati dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Lanang Jati Agung
Pratama umur 10 tahun dan Alimutu Haki umur 7 tahun. Saat ini
perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Megawati sedang dalam proses
perceraian di Pengadilan Agama Mataram.
c. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Jumaeriah, S.Ip (Saksi-1) melalui telepon kemudian Terdakwa
mengajak Saksi-1 bertemu di depan SDN Kekere, Kelurahan
Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Loteng. Selanjutnya sekira
pukul 20.00 Wita pada hari yang sama Terdakwa datang berkunjung
ke rumah Saksi-1 di lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan,
Kec. Praya, Kabupaten Loteng untuk mengenal Saksi-1 lebih dekat.
d. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa datang ke rumah
Saksi-1 untuk menunjukkan Akta Perceraian Terdakwa dan
mengatakan telah berstatus duda, sehingga Saksi-1 menjadi percaya
dengan Terdakwa dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
e. Bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2015 sekira pukul 20.30 Wita
Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di lingkungan Kekere Timur,
Kelurahan Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Loteng-NTB, dan duduk
di ruang tamu rumah Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi
dan bibir Saksi-1 serta meraba dan meremas payudara Saksi-1
sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terangsang. Selanjutnya Terdakwa
menyuruh Saksi-1 memasukkan tangan kiri Saksi-1 ke dalam celana
Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa sampai tegang.
Pada saat itu pintu ruang tamu rumah dalam keadaan terbuka dan
lampu ruang tamu menyala. Selanjutnya pada malam itu juga
Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kawin lari, kemudian Terdakwa
membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa
Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Loteng-NTB dan kedatangan
Saksi-1 langsung disambut oleh keluarga Terdakwa secara adat
Sasak. Kemudian Terdakwa tidur dengan Saksi-1 di kamar Terdakwa
yang terletak di samping ruang tamu rumah Terdakwa dan
melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
f. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita
Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama
Islam (Nikah Siri) di rumah Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa
Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Loteng-NTB, dengan wali
nikah adalah Sdr Ismali (Saksi-2) dengan mas kawin atau mahar
seperangkat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai dan
disaksikan oleh Sdr. H. Fikri Ali (Saksi-5), keluarga Terdakwa,
keluarga Saksi-1 dan warga lingkungan Kekere Timur, Loteng NTB.
Selanjutnya Saksi-1 hamil dan melahirkan anak perempuan atas
nama Malaika Farasya Najwa kemudian pada tanggal 5 September
2015 Terdakwa pergi ke Denpasar untuk wisuda Sekolah Perawat
Kesehatan (SPK) di Kesdam IX/Udayana dan Terdakwa memberikan
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uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
g. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Denpasar, pada acara
adat “Surung Duwe” Terdakwa menceraikan Saksi-1 dan
mengembalikan Saksi-1 ke keluarga Saksi-1 pada tanggal 20
Pebruari 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani
surat Pernyataan Cerai dan Terdakwa sanggup memberikan
tunjangan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap
bulan, namun hanya diberikan dari bulan Nopember 2015 sampai
dengan bulan Juli 2016.
h. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 secara agama
Islam maupun perceraian tidak pernah dilaporkan Terdakwa ke
Kesatuan.
i. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janji yang tertuang
dalam Surat Pernyataan Cerai yaitu tidak memberikan biaya anak
sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2
Mataram sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-14/A14/IX/2016/Idik tertanggal 29 September 2016 dan menuntut agar
perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki
agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang

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

Saksi – I

: Nama lengkap: JUMAERIAH, S.Ip.; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir: Semayan, Loteng, 10 Desember 1984; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec.
Praya Kota, Kab. Loteng, Propinsi NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 12 April
2015 melalui komunikasi Handphone (HP) yang dikenalkan oleh Sdri.
Ratna Dewi (Adik kandung Terdakwa), dan Saksi pernah dinikahi
Terdakwa selama sekira empat bulan, dan sekarang Saksi sudah
diceraikan secara adat oleh Terdakwa.
2.
Bahwa setelah berkenalan, pada tanggal 21 April 2105 sekira
pukul 17.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di depan
SDN Kekere, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Loteng. Pertemuan
tersebut hanya sebentar sekira 5 menit, dan dalam pertemuan
tersebut Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Saksi habis
maghrib. Kemudian setelah maghrib Terdakwa datang ke rumah
Saksi dengan membawa 4 (empat) kilo buah rambutan. Pada saat
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pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan akan serius dengan Saksi
untuk menjadikan Saksi sebagai istri dan ibu dari anak-anak
Terdakwa dari perkawinannya yang sebelumnya, dan Terdakwa
memberikan janji-janji untuk membentuk rumah tangga yang kokoh
dan saling menyayangi sampai maut yang memisahkan.
3. Bahwa status Terdakwa saat berkenalan denga Saksi adalah
sedang mengurus perceraian dengan istrinya yang bernama Sdri.
Megawati di Pengadilan Agama Mataram, karena istri Terdakwa
berselingkuh dengan laki-laki lain.
Dari perkawinan Terdakwa
dengan Sdri. Megawati dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr.
Lanang Jati Agung Pratama yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan
yang kedua bernama Sdr. Alimutu Haki yang berumur 7 (tujuh) tahun,
sedang status Saksi saat itu adalah masih gadis.
4.
Bahwa setelah Terdakwa resmi bercerai, pada pertengahan
bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah
Saksi dengan membawa dan menunjukkan Surat Akta Cerai.
Dengan bukti Akta Cerai tersebut Saksi percaya bahwa status
Terdakwa sudah Duda, oleh karenanya Saksi menyatakan bersedia
untuk diperistri oleh Terdakwa.
5.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.30
Wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi, Terdakwa telah
melakukan perbuatan Asuslia terhadap Saksi dengan cara mencium
pipi dan bibir Saksi serta meraba dan meremas payudara Saksi
namun hanya dari luar saja tangan Terdakwa tidak sampai masuk ke
dalam baju Saksi sehingga membuat Saksi dan Terdakwa merasa
terangsang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memasukkan
tangan kiri Saksi ke dalam celana Terdakwa untuk meraba dan
memegang kemaluan atau penis Terdakwa hingga tegang.
6.
Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan asusila
terhadap Saksi di ruang tamu tersebut, di dalam ruang keluarga yang
terletak disebelah ruang tamu terdapat banyak orang yang sedang
menonton TV, dan pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka,
sehingga jika ada orang yang melintas atau lewat di depan pintu
ruang tamu, orang tersebut akan bisa melihat perbuatan Asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi.
7.
Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi
untuk kawin lari dan Terdakwa langsung mengajak Saksi ke rumah
Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur,
Kab. Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi
langsung disambut oleh keluarga Terdakwa secara adat Sasak.
Setelah selesai acara penyambutan, kemudian Saksi tidur satu
kamar dengan Terdakwa dan dua orang anak Terdakwa di kamar
Terdakwa.
Pada malam itu Terdakwa dan Saksi melakukan
hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan kondisi
lampu kamar dimatikan. Pada besok siangnya Saksi langsung
datang bulan.
8.
Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.00
Wita, Kadus Desa Ngapah dan adik ipar Terdakwa atas nama Sdr.
Sunardi pergi ke rumah orang tua Saksi di Kekere Timur dengan
maksud untuk memberitahukan bahwa Saksi dan Terdakwa telah
menikah secara adat Sasak.

6
9.
Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 pihak keluarga
Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi untuk membicarakan
masalah uang pengantar dari pihak keluarga Terdakwa yang akan
diserahkan kepada pihak keluarga Saksi, dan saat itu disepakati
pihak keluarga Terdakwa memberikan uang pengantar sebesar
Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
10. Bahwa sebenarnya Saksi ingin dinikahi oleh Terdakwa secara
resmi menurut aturan di kedinasan TNI. Namun oleh karena saat itu
Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Akper di Denpasar Bali,
sehingga untuk pengurusan administrasi di kesatuan Terdakwa
belum memungkinkan, maka pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul
16.00 Wita, Saksi dan Terdakwa menikah dulu secara agama Islam
bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah,
Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Pada waktu itu Terdakwa
juga berjanji setelah Wisuda Akper akan mengurus pernikahan Saksi
dan Terdakwa sesuai ketentuan dinas.
11. Bahwa pada waktu menikah secara agama Islam, yang
dijadikan mahar adalah seperangkat alat Sholat dan 10 (sepuluh)
gram kalung emas dan liontin. Saat ini mahar yang berupa kalung
emas dan liontin sudah Saksi jual untuk membeli keperluan saat
Saksi hamil, sedangkan mahar berupa mukena masih Saksi simpan
dan gunakan untuk sholat, dan mahar berupa sajadah digunakan
anak Terdakwa nomor 2 yang bernama Alimutu Hakit untuk sholat.
12. Bahwa yang menyaksikan saat dilaksanakan acara Akad Nikah
tersebut adalah beberapa warga Desa Landah, terutama keluarga
besar Terdakwa, termasuk orang tua Terdakwa yang bernama Sukah
alias Amaq Kamil, yang menjadi wali sekaligus jadi Penghulu saat itu
adalah Ayah Saksi yang bernama Sdr. Ismail, disaksikan oleh Sdr.
Bakri, S.pd., H. Mas’ud, S.Pd., Zainudin Salikin, Ustad Ayub Anshori
Muslim, Kadus Linkungan Kekere yang bernama H. Ali Fikri, dan Sdr.
Lalu Budi.
13. Bahwa pada waktu prosesi akad nikah Terdakwa dan Saksi
tersebut, ayah Saksi yang bernama Sdr. Ismail selaku Penghulu
sekaligus sebagai Wali duduk berhadapan dengan Terdakwa selaku
calon suami Saksi. Kemudian di antara Terdakwa dan Sdr. Ismail
ditaruh mahar atau mas kawin berupa 10 (sepuluh) gram kalung
emas dan liontin, posisi Saksi duduk disamping kiri Terdakwa, dan
disekitarnya dikelilingi oleh para Saksi dan masyarakat Dusun Batu
Ngapah, Desa Landah. Selanjutnya Sdr. Ismail selaku Penghulu
mengucapkan Ijab Qabul pernikahan dengan cara sambil menjabat
tangan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata: “Kamaludin saya
nikahkan kamu dengan anak saya Jumaeriah dengan Mas Kawin
seperangakat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai”, dijawab
oleh Terdakwa dengan kata-kata: “Saya terima nikahnya Jumaeriah
dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai”, kemudian Sdr. Ismail
menanyakan kepada para Saksi: “Apakah Sah”, dijawab para Saksi:
“Sah”. Selanjutnya dibacakan doa diikuti dengan Salawatan sambil
bersalam-salaman dengan para tamu yang hadir dalam acara
tersebut, kemudian ditutup dengan acara makan bersama.
14. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa mulai tanggal 26 Juli
2015 sampai dengan September 2015 Saksi diberikan nafkah lahir
maupun batin, kemudian pada tanggal 02 September 2015 sebelum
Terdakwa berangkat ke Bali untuk melaksanakan wisuda Akper pada
tanggal 5 September 2015 Saksi diberikan uang sebesar
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Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan komunikasi
antara Saksi dengan Terdakwa masih lancar.
15 Bahwa setelah selesai wisuda Akper, pada tanggal 10 Oktober
2015 Terdakwa datang dari Bali dan bertemu dengan Saksi, namun
saat itu Terdakwa menunjukan sikap yang aneh, karena Terdakwa
hanya diam saja dan tidak mau bicara dengan Saksi, padahal pada
hari itu keluarga Terdakwa sedang membuat acara pernikahan adat
Sasak yang bernama “Surung Duwe’, yang tujuannya adalah untuk
memohon keselamatan pernikahan Terdakwa dan Saksi.
16. Bahwa setelah acara “Surung Duwe“ selesai, kemudian
Terdakwa memanggil Saksi ke kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa
mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan
perkawinan dengan Saksi. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut
Saksi shock dan menangis, karena selain saat itu Saksi sedang hamil
mengandung anak Terdakwa, Terdakwa juga tidak menyampaikan
apa alasan Terdakwa menceraikan Saksi, sehingga Saksi tidak
menyangka dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa.
17. Bahwa kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut
kepada semua keluarga Terdakwa yang saat itu masih berkumpul di
rumah Terdakwa menghadiri acara perenikahan Terdakwa dan Saksi
secara adat dengan mengatakan bahwa hari itu juga Terdakwa akan
menceraikan Saksi. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Ibu
Terdakwa menangis histeris berusaha untuk menahan Terdakwa
untuk tidak menceraikan Saksi, namun Terdakwa tetap bersikukuh
untuk menceraikan Saksi. Selanjutnya pada malam itu juga sekira
pukul 20.00 Wita Terdakwa dan keluarga Terdakwa langsung
mengantar Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Lingkungan
Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kab. Loteng.
Setelah Saksi dipulangkan ke rumah orangtua Saksi dalam keadaan
hamil, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun
bathin kepada Saksi.
18. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa datang ke
rumah orangtua Saksi untuk meminta Saksi menandatangani Surat
Pernyataan Cerai, lalu Saksi meminta bantuan beaya hidup untuk
anak Terdakwa dan Saksi yang akan lahir, dan saat itu Terdakwa
menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada Saksi dan anaknya
sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan yang
dibayarkan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian saat itu
Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.
4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai pemberian nafkah Terdakwa
kepada Saksi untuk bulan November sampai dengan Desember 2015
dan bulan Januari s/d Februari 2016 yang belum diberikan Terdakwa.
19. Bahwa dari perkawinan Saksi dan Terdakwa tersebut, pada
tanggal 12 April 2016 sekira pukul 00.04 Wita Saksi melahirkan
seorang anak perempuan di RSUD Praya yang kemudian diberi
nama Malaika Farasya Najwa yang kini berusia 11 (sebelas) bulan.
Atas kelahiran anak Saksi tersebut, oleh karena Saksi tidak
mempunyai surat nikah, maka Saksi mengalami kesulitan dalam
mengurus Akta Kelahiran bagi anak Saksi, karena syarat administrasi
yang diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran di Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah harus ada Akta Nikah dari
orang tuanya, sedangkan perkawinan antara Saksi dan Terdakwa
tidak memiliki Akta Nikah.
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20. Bahwa pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa rutin mengirim
uang kepada Saksi setiap bulan sebesar Rp.1000.000,-(satu juta
rupiah) sampai bulan Juli 2016. Mulai bulan Agustus Terdakwa tidak
lagi mengirim uang kepada Saksi, dan ketika Saksi mengingatkan
Terdakwa untuk mengirim uang, Terdakwa mengatakan Saksi
sebagai Rentenir. Oleh karena Terdakwa menjadi jarang mengirim
uang kepada Saksi dan anaknya, maka Saksi menjadi kesal, dan
kemudian pada tanggal 29 September 2016 Saksi melaporkan
Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai dengan Laporan Polisi
Nomor: LP-14/A-14/IX/2016/Idik tanggal 29 September 2016 dan
menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang
berlaku.
21. Bahwa harapan Saksi sekarang ini adalah Terdakwa mau
membantu mengurus Akta kelahiran anak Terdakwa dan Saksi,
walaupun mungkin Saksi hanya dinikahi Terdakwa sebentar lalu
kemudian diceraikan lagi, yang penting ada status hukum bagi Saksi
dan anak Saksi.
22. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mau mengurus
pernikahan Saksi dan Terdakwa secara dinas, dan Terdakwa pernah
mengatakan bahwa lebih baik dicopot dari dinas TNI AD daripada
melanjutkan pernikahannya dengan Saksi.
Atas keterangan Saksi-I
membenarkan seluruhnya.
Saksi – II

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: ISMAIL; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal
lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1957; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec. Praya Kota,
Kab. Loteng, Propinsi NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi
menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah pada tanggal 26 Juli
2015 bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah,
Desa Landah, Kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah, sedangkan
dengan Sdri. Jumaeriah Saksi sudah kenal sejak kecil, karena Sdri.
Jumaeriah adalah anak kandung Saksi.
2.
Bahwa setelah sebelumnya anak Saksi yang bernama Sdri.
Jumaeriah dibawa lari oleh Terdakwa, pada tanggal 26 Juli 2015
sekira pukul 16.00 Wita, Saksi selaku wali Sdri. Jumaeriah lalu
menikahkan Sdri. Jumaeriah dengan Terdakwa bertempat di rumah
orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya
Timur, Kab. Lombok Tengah. Pada waktu itu yang hadir sebagai
Saksi pernikahan diantaranya adalah Sdr. H. Ali Fikri, Sdr. Zainudin,
Sdr. Bakri, kedua orangtua Terdakwa, dan banyak warga Dusun Batu
Ngapah yang turut menyaksikan acara pernikahan tersebut.
3.
Bahwa setelah kedua mempelai dan para Saksi sudah siap,
kemudian Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dan disebelah
Terdakwa ada Sdri. Jumaeriah, lalu Saksi berjabat tangan
(bersalaman) dengan Terdakwa sambil mengucapkan 2 kalimat
syahadat, dilanjutkan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata:
“Kamaludin Saya nikahkan kamu dengan anak saya Jumaeriah
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 gram emas, tunai”,
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yang dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata: “Saya terima
nikahnya Jumaeriah dengan mas kawin tersebut tunai”. Kemudian
Saksi menanyakan kepada para saksi: “Apakah Sah?”, dijawab oleh
para Saksi: “Sah”, selanjutnya dibacakan do’a diikuti dengan
Salawatan sambil bersalam-salaman dengan orang yang ikut hadir
dalam acara tersebut, kemudian ditutup dengan acara makan
bersama.
4.
Bahwa Saksi menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa tanpa
ada pejabat nikah dari KUA, karena saat itu Terdakwa masih sibuk
dengan urusan sekolah Terdakwa di Denpasar Bali, dan Terdakwa
berjanji nanti setelah selesai urusan sekolah di Bali Terdakwa akan
mengurus surat-suratnya untuk menikah dengan anak Saksi secara
dinas. Namun setelah ditunggu selama 1 tahun hingga anak Saksi
melahirkan seorang anak, Terdakwa belum juga mengurus suratsurat nikah secara dinas. Bahkan ketika anak Saksi sedang hamil,
Terdakwa menceraikan anak Saksi dan kemudian memulangkan
anak Saksi ke rumah Saksi.
5.
Bahwa pada waktu anak Saksi sedang hamil 40 hari, Terdakwa
mengembalikan anak Saksi kepada Saksi dan mengatakan bahwa
anak Saksi sudah dicerai oleh Terdakwa, namun ketika Saksi
menanyakan kepada Terdakwa ditalaq berapa, Terdakwa tidak
menjawab.
6.
Bahwa dari pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa, anak
Saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama
Malaika Farasya Najwa yang kini telah berumur 11 (sebelas) bulan.
7.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa memberikan
nafkah lahir maupun batin kepada anak Saksi. Namun belakangan
ini Saksi mendapat informasi dari anak Saksi kalau Terdakwa sudah
satu tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin
kepada anak Saksi.
8.
Bahwa Saksi berharap Terdakwa mau menikahi anak Saksi
secara dinas untuk memberikan status hukum bagi anak Saksi dan
anaknya, agar bias diurus akta kelahiarannya.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi - III

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: SUKAH alias AMAQ KAMIL; Pekerjaan: Pekaseh
(Petugas pengairan irigasi desa); Tempat, tanggal lahir: Kawo,
Lombok Tengah, tahun 1954; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun
Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena
Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan Saksi kenal
dengan Sdri. Jumaeriah ketika Terdakwa pada sekira tanggal 23 Juli
2015 datang bersama Sdri. Jumaeriah ke rumah Saksi, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menikah
dengan Sdri. Jumaeriah.
2.
Bahwa pada sekira tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 21.00
Wita, tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Dusun Batu
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ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, dengan
membawa seorang perempuan yang kemudian Saksi ketahui
bernama Sdri. Jumaeriah, dan Terdakwa mengatakan akan menikah
dengan Sdri. Jumaeriah.
3.
Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membawa seorang
perempuan pulang kerumah untuk dinikahi Terdakwa, maka sesuai
adat Lombok (Sasak) pada malam itu juga Saksi mengumpulkan
keluarga besar Saksi untuk menyambut calon menantu dengan
melaksanakan acara Merangkat (acara penyambutan roah syukuran).
4.
Bahwa setelah sekira tiga malam calon menantu menginap di
rumah Saksi, selanjutnya pihak keluarga Saksi pergi ke rumah
orangtua Sdri. Jumaeriah di Kekere Timur, Kel. Semayan, Kec.
Praya, Loteng, untuk memberitahukan rencana pernikahan Sdri.
Jumaeriah dengan Terdakwa, membicarakan uang jaminan
perkawinan, dan sekaligus meminta wali nikah untuk Sdri. Jumaeriah.
Pada waktu itu disepakati besarnya uang jaminan perkawinan adalah
sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan pada saat itu
juga Saksi menyerahkan uang jaminan perkawinan sebesar
Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada orangtua Sdri.
Jumaeriah, dan selanjutnya orangtua Sdri. Jumaeriah merestui
rencana pernikahan Sdri. Jumaeriah dengan Terdakwa.
5.
Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00
Wita dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah
bertempat di rumah Saksi di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec.
Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Pada waktu itu yang bertindak
sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sdri. Jumaeriah yang
bernama Sdr. Ismail, dihadiri rombongan orangtua Sdri. Jumaeriah
sebanyak sekira 6 (enam) orang, dan dari pihak keluarga Saksi
sebanyak sekira 25 (dua puluh lima) orang, termasuk Kepala Dusun
dan Kyai Kampung. Pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas
penghulu dari KUA setempat, dan pernikahan tersebut dilakukan
secara Adat (sesuai agama Islam), dengan mas kawin atau mahar
berupa seperangkat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai.
Setelah menikah dengan Terdakwa, Sdri. Jumaeriah tinggal di rumah
Saksi,
6.
Bahwa setelah hidup berumah tangga selama empat bulan,
Saksi mendengar Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah sering cekcok
mulut, hingga kemudian Terdakwa berniat menceraikan Sdri.
Jumaeriah dengan alas an sudah tidak ada kecocokan lagi, dan
Terdakwa memutuskan untuk mengembalikan Sdri. Jumaeriah
kepada keluarganya (bercerai secara adat).
Atas keputusan
Terdakwa tersebut, Saksi lalu mengumpulkan keluarga besar Saksi,
lalu mengadakan acara Aji Krame Adat (Sorong Serah), dengan
maksud apabila nantinya anak yang dikandung Sdri. Jumaeriah lahir,
maka hal itu adalah tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahi.
Kemudian setelah acara Sorong Serah selesai, maka perwakilan
keluarga Saksi sebanyak 12 orang dengan menggunakan mobil
L.300 pergi ke rumah orangtua Sdri. Jumaeriah untuk mengantarkan/
mengembalikan Sdri. Jumaeriah kepada kedua orangtuanya.
7.
Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 Sdri. Jumaeriah melahirkan
seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Malaika
Farasya Najwa, dan Saksi sebagai Kakek dari Malaika Farasya
Najwa, baru bertemu dengan cucunya tersebut ketika persidangan
sekarang ini, karena sebelumnya ingin menengok anak Terdakwa
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dan Sdri. Jumaeriah tersebut Saksi merasa malu pada keluarga
besar Sdri. Jumaeriah.
8.
Bahwa sebelum menikah dengan Sdri. Jumaeriah, Terdakwa
sudah pernah menikah dengan seorang perempuan dan telah
dikaruniai anak, namun Terdakwa dan isterinya bercerai, karena isteri
Terdakwa berselingkuh dengan teman Terdakwa sesama anggota
TNI AD.
Sedangkan Sdri. Jumaeriah saat menikah dengan
Terdakwa berstatus gadis.
Terhadap keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Saksi – IV

: Nama lengkap: SERUAN alias AMAQ BUDI; Pekerjaan: Petani
(Kadus Batu Ngapah); Tempat, tanggal lahir: Bun Gembuk, Loteng,
01 Juli 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Batu Ngapah, Desa Landah,
Kec. Praya Timur, Kab. Loteng NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah
warga Saksi di Dusun Batu Ngapah, namun Saksi tidak tahu tempat
dinas Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekira pertengahan bulan
Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi selaku Kadus didatangi oleh
Sdr. Sukah (ayah Terdakwa) yang meminta tolong Saksi agar
menyampaikan kepada orangtua/keluarga calon isteri Terdakwa yang
bernama Sdr. Ismail di Desa Semayan, Kec. Praya, Loteng, bahwa
anaknya yang bernama Sdri. Jumaeriah ada di rumah Sdr. Sukah
dan akan dinikahi oleh Terdakwa dari Dusun Batu Ngapah, Desa
Landah, Kec. Praya Timur.
3.
Bahwa dengan adanya permintaan Sdr. Sukah tersebut, pada
sekira pukul 16.00 WIta Saksi dan menantu Sdr. Sukah (Ipar
Terdakwa) atas nama Sdr. Sunardi lalu berangkat ke rumah Sdr.
Ismail di Desa Semayan, Kec. Praya, Lombok Tengah. Setelah
sampai di rumah Sdr. Ismail Saksi lalu menyampaikan pesan Sdr.
Sukah kepada Sdr. Ismail bahwa anaknya yang bernama Sdri.
Jumaeriah ada di rumah Sdr. Sukah dan akan dinikahi oleh
Terdakwa. Pada waktu itu Sdr. Ismail menyetujui dan akan diadakan
pertemuan lagi dengan pihak keluarga Sdr. Sukah.
4.
Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi dijemput oleh keluarga
Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa (Sdr. Sukah) karena
akan dilangsungkan acara Akad Nikah antara Terdakwa dengan
ASdri. Jumaeriah. Setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa pada
sekira pukul 16.00 Wita, Saksi melihat di rumah Sdr. Sukah sudah
berkumpul kedua pihak keluarga, dan juga kedua mempelai. Setelah
semuanya siap, maka acara Akad Nikah antara Terdakwa dengan
Sdri. Jumaeriah dimulai. Pada waktu itu pernikahan dilaksanakan di
rumah ayah Terdakwa (Sdr. Sukah) di Dusun Batu Ngapah, Desa
Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Yang menjadi wali
nikah adalah Sdr. Ismail (ayah kandung Sdri. Jumaeriah), sebagai
Saksi pernikahan adalah Sdr. Sukah, Saksi, dan masih banyak lagi
dari keluarga Sdr. Ismail maupun Sdr. Sukah yang tidak Saksi kenal.
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Dalam acara Akad Nikah tersebut tidak ada penghulu dari KUA
setempat yang ikut menyaksikan akad nikah tersebut.
5.
Bahwa pada waktu dilangsungkan acara Akad Nikah antara
Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah, Saksi tidak melihat ada teman
Terdakwa dari Batalyon 742/Swy yang ikut menghadiri acara
tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut
telah mendapat persetujuan atau ijin dari Komandan Satuan
Terdakwa, dan menurut pendapat Saksi pernikahan Terdakwa dan
Sdri. Jumaeriah sudah sah secara agama Islam, walaupun tanpa
dihadiri oleh Penghulu atau Petugas dari KUA setempat.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi - V

tersebut

di

atas

Terdakwa

: Nama lengkap: H. ALI FIKRI; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal
lahir: Dasan Peken, Loteng, 31 Desember 1966; Jenis kelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec. Praya Kota,
Kab. Loteng, Propinsi NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun
Saksi baru mengenal Terdakwa setelah pernikahan Terdakwa
dengan Sdri. Jumaeriah, sedangkan dengan Sdri. Jumaeriah Saksi
mengenalnya sejak kecil, karena Sdri. Jumaeriah adalah keponakan
Saksi.
2.
Bahwa jabatan sehari-hari Saksi di desa adalah sebagai Ketua
Lingkungan Kekere Timur, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Loteng,
dan Saksi pernah menjadi Saksi dalam pernikahan secara agama
Islam antara Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah yang dilaksanakan
pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di
rumah orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah,
Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
3.
Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2015 sekira pukul 16.00
Wita, atau sekira 1 (satu) minggu sebelum dilangsungkan pernikahan
secara agama Islam, Saksi selaku Kepala Lingkungan kekere Timur
didatangi oleh Sdr. Seruan selaku Kadus Batu Ngapah, Desa
Landah, bersama dengan satu orang yang tidak Saksi kenal, yang
memberitahukan bahwa salah seorang warga Saksi yang bernama
Sdri. Jumaeriah telah kawin lari dengan Terdakwa.
Atas
pemberitahuan Sdr. Seruan tersebut, Saksi lalu memanggil Sdr.
Ismail selaku orang tua Sdri. Jumaeriah agar datang ke rumah Saksi
untuk menyampaikan pemberitahuan Kadus Batu Ngapah tersebut.
Setelah diadakan pembicaraan, kemudian disepakati bahwa Saksi
bersama rombongan keluarga Sdri. Jumaeriah akan berangkat ke
rumahn orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah pada tanggal 26
Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita.
4.
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi
bersama dengan rombongan keluarga Sdri. Jumaeriah sebanyak 8
(delapan) orang, antara lain Saksi sendiri, Sdr. Ismail, Sdr. Zainuddin,
Sdr. Bakri, dan empat orang lainya yang Saksi lupa namanya
berangkat ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah
dengan maksud untuk menyaksikan prosesi Akad Nikah antara
Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah.
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5.
Bahwa mahar atau mas kawin saat dilangsungkan Akad Nikah
antara Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah adalah 10 gram emas dan
seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada waktun itu Saksi tidak
menanyakan kepada Terdakwa apakah pernikahan tersebut telah
mendapat ijin dari Komandan Satuan Terdakwa, karena Saksi tidak
tahu peraturan nikah bagi prajurit TNI, dan Saksi juga tidak melihat
ada teman Terdakwa dari Yonif 742/Swy yang ikut hadir dalam acara
pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah tersebut.
6.
Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan Sdri. Jumaeriah
dengan Terdakwa tersebut, saat ini Sdri. Jumaeriah telah dikaruniai
seorang anak perempuan yang lahir pada bulan April 2016 di RSUD
Praya, namun sekarang Terdakwa telah menceraikan Sdri.
Jumaeriah ketika Sdri. Jumaeriah sedang hamil sekira empat bulan.
Atas keterangan Saksi-V
membenarkan seluruhnya.
Saksi - VI

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: ZAINUDIN; Pekerjaan: Petani merangkap sebagai
Ketua RT.06 Kekere Timur; Tempat, tanggal lahir: Dasan Peken,
Lombok Tengah, Tahun 1943; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec. Praya Kota,
Kab. Loteng, Propinsi NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi
baru mengenal Terdakwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Sdri.
Jumaeriah. Sedangkan dengan Sdri. Jumaeriah, Saksi kenal sejak
kecil, karena Sdri. Jumaeriah adalah keponakan Saksi.
2.
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi
bersama rombongan keluarga Sdr. Ismail (ayah Sdri. Jumaeriah)
sebanyak sekira delapan orang menghadiri acara pernikahan
Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah bertempat di rumah orangtua
Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur,
Kab. Lombok Tengah. Pada waktu Akad Nikah yang menjadi Wali
Nikah adalah Sdr. Ismail selaku ayah sdri. Jumaeriah, disaksikan
oleh Saksi sendiri, Sdr. Sukah (ayah Terdakwa), Sdr. H. Ali Fikri, Sdr.
Bakri, dan masih banyak lagi, baik dari keluarga Terdakwa maupun
dari keluarga Sdri. Jumaeriah. Pada waktu acara Akad Nikah Saksi
tidak melihat ada petugas penghulu dari KUA setempat maupun
teman-teman Terdakwa dari Yonif 742/Swy.
3.
Bahwa setelah selesai dilangsungkan Akad Nikah tersebut,
Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah tinggal serumah di rumah orangtua
Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur,
dan Saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dan
Sdri. Jumaeriah sudah tidak harmonis lagi pada sekira bulan Februari
2016 karena diberitahu oleh Sdr. Ismail bahwa Sdri. Jumaeriah
dipulangkan kembali oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Ismail, dan
Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Sdri. Jumaeriah
untuk menikahi secara dinas. Padahal waktu itu Sdri. Jumaeriah
dalam keadaan hamil.
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4.
Bahwa dari hasil pernikahan Sdri. Jumaeriah dengan Terdakwa,
Sdri. Jumaeriah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini
telah berusia sekira 11 (sebelas) bulan.
Atas keterangan Saksi-VI
membenarkan seluruhnya.
Saksi - VII

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: BAKRI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal
lahir: Lombok Tengah, 11 Nopember 1973; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kec. Praya Kota,
Kab. Loteng, Propinsi NTB.
Bahwa Saksi-VII telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun Saksi-VII tidak hadir di persidangan karena jauh
tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU
No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan
keterangan Saksi-VII di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan
Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi
baru mengenal Terdakwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Sdri.
Jumaeriah, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita,
Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam
dengan Sdri. Jumaeriah bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Batu
Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
Pada waktu itu yang menjadi Wali Nikah adalah Sdr. Ismail selaku
ayah kandung Sdri. Jumaeriah, yang disaksikan oleh Saksi sendiri,
Sdr. H. Ali Fikri, Sdr. Zaenudin, dan masih banyak lagi, baik dari
keluarga Terdakwa maupun dari keluarga Sdri. Jumaeriah, dan saat
itu tidak terlihat ada petugas penghulu dari KUA setempat maupun
teman-teman Terdakwa dari Yonif 742/Swy.
3.
Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa, sekarang Sdri.
Jumaeriah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini telah
berusia sekira sebelas bulan, namun Saksi tidak mengetahui siapa
nama anak Sdri. Jumaeriah tersebut.
4.
Bahwa setelah Sdri. Jumaeriah menikah dengan Terdakwa,
Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Jumaeriah diberi nafkah lahir
maupun batin oleh Terdakwa atau tidak.
Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana. Setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010312390181,
Terdakwa berdinas di Yonif 742/Swy. Sejak tahun 2012 sampai
dengan bulan Oktober 2015 Terdakwa melaksanakan tugas belajar di
Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar, Bali. Pada waktu melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat
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Kopda masih tugas belajar di Akper Kesdam-IX/Udayana. Setelah
lulus dan diwisuda pada bulan Oktober 2015, Terdakwa kembali
berdinas di Yonif 742/Swy. Kemudian sejak bulan Oktober 2016
Terdakwa pindah dinas di Kodim 1615/Lombok Timur sampai dengan
sekarang.
2.
Bahwa pada bulan September 2005 Terdakwa menikah dengan
Sdri. Megawati di Mataram. Dari pernikahan tersebut Terdakwa
dikaruniai dua orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 05
September 2006 dan 23 Agustus 2009.
3.
Bahwa pada tahun 2006 s/d 2008 Terdakwa melaksanakan
tugas belajar di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Kesdam IX/
Udayana di Denpasar.
Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa
melanjutkan pendidikan DIII Keperawatan di Akper Kesdam
IX/Udayana Denpasar hingga lulus dan diwisuda pada bulan Oktober
2015, dan selanjutnya Terdakwa kembali berdinas di Yonif 742/Swy.
4.
Bahwa pada bulan Maret 2014, ketika Terdakwa sedang
melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar,
Terdakwa mendengar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Megawati
telah selingkuh dengan atasan Terdakwa yang bernama Serda Lalu
Putradi, dan ternyata mereka telah berselingkuh sejak bulan Oktober
2013, sehingga pada bulan April 2014 Terdakwa mengantarkan Sdri.
Megawati pulang ke rumah orangtuanya, dan selanjutnya Terdakwa
mengurus proses cerai dengan Sdri. Megawati di kesatuan Yonif
742/Swy, dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
selanjutnya Terdakwa merawat sendiri kedua anak laki-laki Terdakwa
dengan cara menitipkan pada orangtua Terdakwa di Mataram, NTB.
5.
Bahwa atas perbuatan Sdri. Megawati yang telah berselingkuh
dengan Serda Lalu Putradi tersebut, Terdakwa lalu mengadukan
perbuatan tersebut ke Denpom Mataram, sehingga Serda Lalu Putradi
diproses hukum dan disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar, dan Serda
Lalu Putradi dinyatakan bersalah hingga Serda Lalu Putradi dipecat
dari dinas militer.
6.
Bahwa pada awal bulan April 2015 adik Terdakwa yang bernama
Sdri. Ratna Dewi mengenalkan Terdakwa melalui HP dengan Sdri.
Jumaeriah yang merupakan bekas teman kuliah adik Terdakwa. Dari
perkenalan melalui HP tersebut, kemudian pada sekira pertengahan
bulan April 2015 Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdri.
Jumaeriah di depan SDN Kekere, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah.
7.
Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang cuti pendidikan dalam
rangka menunggu acara wisuda Akper Kesdam IX/Udayana tanggal
05 September 2015, pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 20.00
Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. Jumaeriah untuk mengatakan
bahwa Terdakwa akan serius dengan Sdri. Jumaeriah dan
rencananya Terdakwa akan menikahi Sdri. Jumaeriah secara dinas
maupun secara agama Islam. Pada waktu itu Sdri. Jumaeriah
menanyakan status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Megawati, dan
Terdakwa mengatakan sedang dalam proses bercerai dengan Sdri.
Megawati.
8.
Bahwa setelah Akta cerai Tedakwa dengan Sdri. Megawati
keluar, pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa
menelepon Sdri. Jumaeriah yang intinya Terdakwa mengajak Sdri.
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Jumaeriah untuk menikah secara adat pada tanggal 23 Juli 2015,
namun saat itu Sdri. Jumaeriah mengatakan kenapa tidak dimajukan
saja tanggal 21 Juli 2015, hingga kemudian Terdakwa dan Sdri.
Jumaeriah bersepakat untuk menikah secara adat (kawin lari) tanggal
21 Juli 2015.
9.
Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan, pada tanggal 21
Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri.
Jumaeriah di Lingkungan Kekere Timur, Kel. Semayan, Kec. Praya,
Loteng. Setelah sampai di rumah orangtua Sdri. Jumaeriah pada
sekira pukul 20.30 Wita, kemudian Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah
mengobrol di ruang tamu rumah orangtua Sdri. Jumaeriah, lalu
Terdakwa mencium pipi dan bibir Sdri. Jumaeria serta meraba dan
meremas payudara Sdri. Jumaeriah hingga Terdakwa dan Sdri.
Jumaeriah menjadi terangsang, kemudian Terdakwa menyuruh Sdri.
Jumaeriah memasukkan tangan kiri Sdri. Jumaeriah ke dalam celana
Terdakwa untuk meraba dan memegang kemaluan Terdakwa hingga
kemaluan Terdakwa menjadi tegang.
10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan mencium
bibir dan meraba payudara Sdri. Jumaeriah di ruang tamu rumah
orangtua Sdri. Jumaeriah tersebut, di ruang keluarga yang terletak di
sebelah ruang tamu terdapat banyak orang yang sedang menonton
TV, dan pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka, sehingga jika ada
orang yang melintas atau lewat di depan pintu ruang tamu, orang
tersebut akan bisa melihat perbuatan yang sedang dilakukan oleh
Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah tersebut.
11. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan orangtua Sdri.
Jumaeriah, Terdakwa mengajak dan kemudian langsung membawa
Sdri. Jumaeriah ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun Batu Ngapah,
Desa Landah, Kec. Praya Timur, Loteng, untuk diajak ‘kawin lari’.
Setelah Terdakwa dan Saksi sampai di rumah orangtua Terdakwa,
Sdri. Jumaeriah langsung disambut oleh keluarga Terdakwa dengan
upacara adat Sasak (upacara merangkat). Setelah selesai acara
penyambutan, kemudian Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah tidur satu
kamar bersama dengan dua orang anak Terdakwa di kamar
Terdakwa. Pada malam itu Terdakwa dan Sdri. melakukan hubungan
badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan kondisi lampu
kamar dimatikan.
12. Bahwa pada besok siangnya tanggal 22 Juli 2015 keluarga
Terdakwa mengutus Kepala Dusun Batu Ngapah atas nama Amaq
Budi untuk memberitahukan kepada keluarga Sdri. Jumaeriah bahwa
Sdri. Jumaeriah telah dibawa lari Terdakwa untuk dinikahi. Beberapa
hari kemudian ayah Terdakwa bersama dengan Kadus Amaq Budi
dating ke rumah orangtua Sdri. Jumaeriah untuk membicarakan uang
pengantar pernikahan Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah, dan saat itu
disepakati pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Jumaeriah akan
dilaksanakan tanggal 26 Juli 2015 dan uang pengantarnya sebesar
Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita,
setelah kedua pihak keluarga dan para tamu undangan sudah
berkumpul dan duduk berjejer di rumah orangtua Terdakwa,
selanjutnya dilaksanakan acara Akad Nikah antara Terdakwa dengan
Sdri. Jumaeriah, dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan
ayah Sdri. Jumaeriah atas nama Sdr. Ismail selaku wali nikah, di
depan Terdakwa disiapkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat
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dan 10 (sepuluh) gram emas. Setelah semua siap, kemudian wali
nikah mengucapkan Ijab Qabul pernikahan sambil memegang/
menjabat tangan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata:
“Kamaludin saya nikahkan kamu dengan anak saya Jumaeriah
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 gram emas tunai”,
dijawab Terdakwa dengan kata-kata: “Saya terima nikahnya
Jumaeriah dengan mas kawin tersebut tunai”. Kemudian Sdr. Ismail
menanyakan kepada para Saksi: “Apakah sah”, para Saksi menjawab:
“Sah”. Selanjutnya dibacakan doa diikuti dengan Salawatan, sambil
bersalam-salaman, dan kemudian ditutup dengan acara makanmakan, dan setelah itu acara selesai.
14. Bahwa setelah selesai dilangsungkan acara pernikahan,
Terdakwa dan Sdri. Jumaeriah tinggal bersama di rumah orangtua
Terdakwa di Dusun Batu Ngapah.
15. Bahwa pada sekira tanggal 01 September 2015 Terdakwa dan
Sdri. Jumaeriah mengecek kehamilan Sdri. Jumaeriah dengan cara
menggunakan alat Tespect dan hasilnya saat itu Sdri. Jumaeriah
positif hamil.
16. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Akper Kesdam
IX/Udayana untuk mempersiapkan acara wisuda Akper Kesdam
IX/Udayana tanggal 05 September 2015.
17. Bahwa pada pertengahan bulan September 2015 Terdakwa
diberitahu oleh Sdri. Jumaeriah melalui HP bahwa Sdri. Jumaeriah
pernah memeriksakan kehamilannya ke Klinik Mandiri di Desa Kidang,
Kec. Praya Timur, dan saat itu hasilnya Sdri. Jumaeriah positif hamil 1
(satu) bulan.
18. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa tidak nyaman lagi
menikah dengan Sdri. Jumaeriah, pada tanggal 10 Oktober 2015
sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menceraikan Sdri. Jumaeriah
secara adat di hadapan keluarga Terdakwa, dan selanjutnya
Terdakwa mengantarkan Sdri. Jumaeriah yang sedang hamil ke
rumah orangtua Sdri. Jumaeriah.
19. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Sdri. Jumaeriah,
Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri.
Jumaeriah. Namun setelah Terdakwa menceraikan Sdri. Jumaeriah
pada tanggal 10 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah lagi
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Jumaeriah.
Namun ketika Terdakwa menyuruh Sdri. Jumaeriah menandatangani
surat pernyataan cerai pada tanggal 20 Pebruari 2016, Terdakwa
memberikan uang kepada Sdri. Jumaeriah sebanyak Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) sebagai biaya kebutuhan anak Terdakwa selama 4
(empat) bulan (Nopember 2015 s/d Pebruari 2016) Terdakwa tidak
memberikan nafkah kepada Sdri. Jumaeriah dan anaknya, kemudian
mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2016 Terdakwa rutin
memberikan uang untuk biaya atau kebutuhan anak Terdakwa kepada
Sdri. Jumaeriah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta
rupiah). Namun mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang
Terdakwa belum memberikan uang kepada Sdri. Jumaeriah untuk
biaya atau kebutuhan anak Terdakwa, karena Terdakwa belum
mempunyai uang.
20. Bahwa sejak sebelum sampai dengan sesudah melangsungkan
pernikahan dengan Sdri. Jumaeriah, hingga Terdakwa menceraikan
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Sdri. Jumaeriah, Terdakwa belum pernah melaporkan perbuatan
Terdakwa tersebut kepada Danyonif 742/Swy maupun Kakesdam
IX/Udayana selaku Ankum Terdakwa di Akper Kesdam IX/Udayana,
karena rencananya setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dik
Akper Kesdam IX/Udayana sekitar bulan September 2015 Terdakwa
baru akan mengurus secara dinas. Namun setelah selesai sekolah
Akper, ternyata Terdakwa telah menceraikan Sdri. Jumaeriah,
sehingga Terdakwa tidak jadi mengurus pernikahan Terdakwa dengan
Sdri. Jumaeriah secara dinas.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan
perkara ini berupa :
1.
Barang-barang :
1 (satu) Set Sajadah beserta Tas sajadah warna ungu corak
bunga emas, yang merupakan Maskawin pernikahan secara adat
Lombok dari Terdakwa Kopda Kamaludin pada Sdr. Jumaeriah.
2.

Surat-surat :
a. 2 (dua) lembar foto Akad Nikah Kopda Kamaludin dengan
Sdri. Jumaeriah, S.Ip. tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00
Wita bertempat di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec.
Praya Timur, Kab. Loteng;
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh
Kopda Kamaludin dan Sdri. Jumaeriah serta para Saksi tanggal
20 Februari 2016, yang intinya menyatakan bahwa Kopda
Kamaludin dan Sdri. Jumaeriah telah menikah secara adat (siri),
dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2016 Kopda Kamaludin
telah menceraikan Sdri. Jumaeriah dengan menjatuhkan talak
tiga;
c 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopda
Kamaludin kepada Sdri. Jumaeriah, S.Ip. sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2016 sebagai uang
tunjangan anak selama 4 bulan dari bulan Nopember 2015
sampai dengan Februari 2016;
c. 1 (satu) lembar surat Rujukan Pasien dari Pukesmas Praya,
Loteng, Nomor: 37/Jampersal/IV/PKM/16 tanggal 12 April 2016
perihal persalinan pasien an. Jumaeriah, yang ditujukan untuk
Dokter Jaga Ruang Bersalin RSUD Praya, Loteng;
d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melahirkan dari RSUD
Praya, Loteng, Nomor: 047/140//IV/pon84/RSUD.P/2016 an
Jumaeriah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April
2016 Sdri. Jumaeriah telah melahirkan seorang anak perempuan
yang diberi nama Malaika Farasya Najwa;
e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah dari Kel.
Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Nomor:
472.21/80/Smy/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang intinya
menerangkan bahwa atas nama Jumaeriah dan Kamaludin telah
menikah pada tanggal 26 Juli 2015 bertempat di Dusun Batu
Ngapah, Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
f. 1 (satu) lembar foto Sdri. Jumaeriah, S.Ip beserta anaknya
atas nama Malaika Farasya Najwa;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan
dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya
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dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana.
Setelah
lulus
dan
dilantik
dengan
pangkat
Prada
NRP.31010312390181, Terdakwa berdinas di Yonif 742/Swy. Sejak
tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2015 Terdakwa
melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar,
Bali. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Kopda masih tugas belajar di Akper
Kesdam-IX/Udayana. Setelah lulus dan diwisuda pada bulan Oktober
2015, Terdakwa kembali berdinas di Yonif 742/Swy. Kemudian sejak
bulan Oktober 2016 Terdakwa pindah dinas di Kodim 1615/Lombok
Timur sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan September 2005 Terdakwa menikah
dengan Sdri. Megawati di Mataram. Dari perkawinan Terdakwa
dengan Sdri. Megawati, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak lakilaki, yaitu Sdr. Lanang Jati Agung Pratama yang lahir pada tanggal
05 September 2006, dan yang kedua bernama Sdr. Alimutu Haki
yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2009.
3. Bahwa benar pada tahun 2006 s/d 2008 Terdakwa
melaksanakan tugas belajar di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)
Kesdam IX/ Udayana di Denpasar. Kemudian pada tahun 2012
Terdakwa melanjutkan pendidikan DIII Keperawatan di Akper
Kesdam IX/Udayana Denpasar hingga lulus dan diwisuda pada bulan
Oktober 2015, dan selanjutnya Terdakwa kembali berdinas di Yonif
742/Swy.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2014, ketika Terdakwa sedang
melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar,
Terdakwa mendengar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Megawati
telah selingkuh dengan atasan Terdakwa yang bernama Serda Lalu
Putradi, dan ternyata mereka telah berselingkuh sejak bulan Oktober
2013, sehingga pada bulan April 2014 Terdakwa mengantarkan Sdri.
Megawati pulang ke rumah orangtuanya, dan selanjutnya Terdakwa
mengurus proses cerai dengan Sdri. Megawati di kesatuan Yonif
742/Swy, dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
selanjutnya Terdakwa merawat sendiri kedua anak laki-laki Terdakwa
dengan cara menitipkan pada orangtua Terdakwa di Mataram, NTB.
5.
Bahwa benar atas perbuatan Sdri. Megawati yang telah
berselingkuh dengan Serda Lalu Putradi tersebut, Terdakwa lalu
mengadukan perbuatan tersebut ke Denpom Mataram, sehingga
Serda Lalu Putradi diproses hukum dan disidangkan di Dilmil III-14
Denpasar, dan Serda Lalu Putradi dinyatakan bersalah hingga Serda
Lalu Putradi dipecat dari dinas militer.
6.
Bahwa benar pada awal bulan April 2015 adik Terdakwa yang
bernama Sdri. Ratna Dewi mengenalkan Terdakwa melalui HP
dengan Sdri. Jumaeriah (Saksi-I) yang merupakan bekas teman kuliah
adik Terdakwa. Dari perkenalan melalui HP tersebut, kemudian pada
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tanggal 21 April 2105 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengajak
Saksi Jumaeriah untuk bertemu di depan SDN Kekere, Kel. Semayan,
Kec. Praya, Kab. Loteng. Pertemuan tersebut hanya sebentar sekira
5 menit, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan akan
datang ke rumah Saksi Jumaeriah setelah maghrib. Kemudian
setelah maghrib Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumaeriah dengan
membawa 4 (empat) kilogram buah rambutan. Pada saat pertemuan
tersebut Terdakwa mengatakan akan serius dengan Saksi Jumaeriah
untuk dijadikan sebagai istri dan ibu dari anak-anak Terdakwa dari
perkawinan sebelumnya, dan Terdakwa memberikan janji-janji untuk
membentuk rumah tangga yang kokoh dan saling menyayangi sampai
maut yang memisahkan.
7.
Bahwa benar pada saat berkenalan dengan Saksi Jumaeriah,
status Terdakwa adalah mahasiswa tugas belajar di Akper Kesdam
IX/Udayana Denpasar yang sedang mengurus perceraian dengan
istrinya yang bernama Sdri. Megawati di Pengadilan Agama Mataram,
karena istri Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan
status Saksi Jumaeriah saat itu adalah masih gadis.
8.
Bahwa benar setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri.
Megawati, pada pertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi Jumaeriah dengan
membawa dan menunjukkan Surat Akta Cerai Terdakwa dengan Sdri.
Megawati. Dengan bukti Akta Cerai tersebut Saksi Jumaeriah
percaya bahwa status Terdakwa sudah Duda, oleh karenanya Saksi
Jumaeriah menyatakan bersedia untuk diperistri oleh Terdakwa.
9.
Bahwa benar ketika ada kesempatan cuti dari pendidikan Akper
Kesdam IX/Udayana Denpasar, pada tanggal 20 Juli 2015 sekira
pukul 20.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Jumaeriah yang intinya
Terdakwa mengajak Saksi Jumaeriah untuk menikah secara adat
terlebih dahulu pada tanggal 23 Juli 2015, namun saat itu Saksi
Jumaeriah mengatakan kenapa tidak dimajukan saja tanggal 21 Juli
2015, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Jumaeriah bersepakat
untuk menikah secara adat (kawin lari) tanggal 21 Juli 2015.
10. Bahwa benar kemudian sesuai dengan kesepakatan, pada
tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke
rumah orangtua Saksi Jumaeriah di Lingkungan Kekere Timur, Kel.
Semayan, Kec. Praya, Loteng. Setelah sampai di rumah orangtua
Saksi Jumaeriah pada sekira pukul 20.30 Wita, kemudian Terdakwa
dan Saksi Jumaeriah mengobrol di ruang tamu rumah orangtua Saksi
Jumaeriah, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Jumaeriah
serta meraba dan meremas payudara Saksi Jumaeriah hingga
Terdakwa dan Saksi Jumaeriah menjadi terangsang, kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi Jumaeriah memasukkan tangan kiri Saksi
Jumaeriah ke dalam celana Terdakwa untuk meraba dan memegang
kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menjadi tegang.
11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan
mencium bibir dan meraba payudara Saksi Jumaeriah di ruang tamu
rumah orangtua Saksi Jumaeriah tersebut, di ruang keluarga yang
terletak di sebelah ruang tamu terdapat banyak orang yang sedang
menonton TV, dan pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka,
sehingga jika ada orang yang melintas atau lewat di depan pintu ruang
tamu, orang tersebut akan bisa melihat perbuatan yang sedang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jumaeriah tersebut.
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12. Bahwa benar kemudian tanpa sepengetahuan orangtua Saksi
Jumaeriah, Terdakwa mengajak dan kemudian langsung membawa
Saksi Jumaeriah ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun Batu
Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Loteng, untuk diajak ‘kawin
lari’. Setelah Terdakwa dan Saksi Jumaeriah sampai di rumah
orangtua Terdakwa, Saksi Jumaeriah langsung disambut oleh
keluarga Terdakwa dengan upacara adat Sasak (upacara merangkat).
Setelah selesai acara penyambutan, kemudian Terdakwa dan Saksi
Jumaeriah tidur satu kamar bersama dengan dua orang anak
Terdakwa di kamar Terdakwa. Pada malam itu Terdakwa dan Saksi
Jumaeriah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak
1 kali dengan kondisi lampu kamar dimatikan.
13. Bahwa benar pada besok siangnya tanggal 22 Juli 2015
keluarga Terdakwa mengutus Kepala Dusun Batu Ngapah atas nama
Amaq Budi (Saksi-IV) dan adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Sunardi
untuk memberitahukan kepada kedua orangtua Saksi Jumaeriah
bahwa Saksi Jumaeriah telah dibawa lari Terdakwa untuk dinikahi.
Besok harinya tanggal 23 Juli 2015 ayah Terdakwa yang bernama
Sukah alias Amaq Kamil (Saksi-III) bersama dengan Saksi Amaq Budi
datang ke rumah orangtua Sdri. Jumaeriah (Saksi Amaq Kamil) untuk
membicarakan uang pengantar pernikahan Terdakwa dengan Saksi
Jumaeriah, dan saat itu disepakati pernikahan Terdakwa dengan
Saksi Jumaeriah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 dan
uang pengantarnya sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
14. Bahwa sebenarnya Saksi Jumaeriah ingin dinikahi oleh
Terdakwa secara resmi menurut aturan di kedinasan TNI. Namun
oleh karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan D.III
di Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar Bali, sehingga untuk
pengurusan administrasi di kesatuan Terdakwa belum memungkinkan,
maka pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi
Jumaerah dan Terdakwa menikah dulu secara agama Islam
bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah,
Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Pada waktu itu Terdakwa
juga berjanji setelah Wisuda Akper akan mengurus pernikahannya
dengan Saksi Jumaeriah sesuai ketentuan dinas.
15. Bahwa benar pada waktu menikah secara agama Islam, yang
dijadikan mahar adalah seperangkat alat Sholat dan 10 (sepuluh)
gram kalung emas dan liontin. Saat ini mahar yang berupa kalung
emas dan liontin sudah dijual oleh Saksi Jumaeriah untuk membeli
keperluan saat Saksi Jumaeriah hamil, sedangkan mahar berupa
mukena masih disimpan dan gunakan Saksi Jumaeriahuntuk sholat,
dan mahar berupa sajadah digunakan anak Terdakwa nomor 2 yang
bernama Alimutu Hakit untuk sholat.
16. Bahwa benar yang menyaksikan saat dilaksanakan acara Akad
Nikah tersebut adalah beberapa warga Desa Landah, terutama
keluarga besar Terdakwa, termasuk orang tua Terdakwa yang
bernama Sukah alias Amaq Kamil, yang menjadi wali sekaligus jadi
Penghulu saat itu adalah Ayah Saksi Jumaeriah yang bernama Sdr.
Ismail (Saksi-II), disaksikan oleh Sdr. Bakri, S.pd. (Saksi-VII), H.
Mas’ud, S.Pd., Zainudin Salikin (Saksi-VI), Ustad Ayub Anshori
Muslim, Kadus Linkungan Kekere yang bernama H. Ali Fikri (SaksdiV), dan Sdr. Lalu Budi.
17. Bahwa benar selama menikah dengan Terdakwa mulai tanggal
26 Juli 2015 sampai dengan September 2015 Saksi Jumaeriah
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diberikan nafkah lahir maupun batin, kemudian pada tanggal 02
September 2015 sebelum Terdakwa berangkat ke Bali untuk
melaksanakan wisuda Akper pada tanggal 5 September 2015 Saksi
Jumaeriah diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus
ribu rupiah), dan komunikasi antara Saksi Jumaeriah dengan
Terdakwa masih lancar.
18 Bahwa benar setelah selesai wisuda Akper, pada tanggal 10
Oktober 2015 Terdakwa datang dari Bali dan bertemu dengan Saksi
Jumaeriah, namun saat itu Terdakwa menunjukan sikap yang aneh,
karena Terdakwa hanya diam saja dan tidak mau bicara dengan
Saksi Jumaeriah, padahal pada hari itu keluarga Terdakwa sedang
membuat acara pernikahan adat Sasak yang bernama “Surung
Duwe’, yang tujuannya adalah untuk memohon keselamatan
pernikahan Terdakwa dan Saksi Jumaeriah.
19. Bahwa benar setelah acara “Surung Duwe“ selesai, Terdakwa
lalu memanggil Saksi Jumaeriah ke kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa
mengatakan kepada Saksi Jumaeriah bahwa Terdakwa tidak dapat
melanjutkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi Jumaeriah.
Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Jumaeriah shock dan
menangis, karena selain saat itu Saksi Jumaeriah sedang hamil
mengandung anak Terdakwa, Terdakwa juga tidak menyampaikan
apa alasan Terdakwa menceraikan Saksi Jumaeriah, sehingga Saksi
Jumaeriah tidak siap dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya
tersebut kepada semua keluarga Terdakwa yang saat itu masih
berkumpul di rumah Terdakwa menghadiri acara perenikahan
Terdakwa dan Saksi Jumaeriah secara adat dengan mengatakan
bahwa hari itu juga Terdakwa akan menceraikan Saksi Jumaeriah.
Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Ibu Terdakwa menangis
histeris berusaha untuk menahan Terdakwa untuk tidak menceraikan
Saksi Jumaeriah, namun Terdakwa tetap bersikukuh untuk
menceraikan Saksi Jumaeriah. Selanjutnya pada malam itu juga
sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan keluarga Terdakwa langsung
mengantar Saksi Jumaeriah pulang ke rumah orang tua Saksi
Jumaeriah di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan,
Kecamatan Praya, Kab. Loteng.
Setelah Saksi Jumaeriah
dipulangkan ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil, Terdakwa
tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi
Jumaeriah.
21. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa datang
ke rumah Saksi Ismail (ayah Saksi Jumaeriah) untuk meminta Saksi
Jumaeriah menandatangani Surat Pernyataan Cerai, lalu Saksi
Jumaeriah meminta bantuan beaya hidup untuk anak Terdakwa yang
sedang dikandung Saksi Jumaeriah, dan saat itu Terdakwa
menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada Saksi Jumaeriah
dan anaknya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan
yang dibayarkan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian
saat itu Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi Jumaeriah
sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai pemberian nafkah
Terdakwa kepada Saksi Jumaeriah untuk bulan November s/d
Desember 2015, dan bulan Januari s/d Februari 2016 yang belum
diberikan Terdakwa.
22. Bahwa benar dari perkawinannya dengan Terdakwa tersebut,
pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 00.04 Wita Saksi Jumaeriah
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melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Praya yang kemudian
diberi nama Malaika Farasya Najwa yang kini berusia 11 (sebelas)
bulan. Atas kelahiran anak Saksi Jumaeriah tersebut, oleh karena
Saksi Jumaeriah tidak mempunyai surat nikah, maka Saksi
Jumaeriah mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran bagi
anak Saksi Jumaeriah, karena syarat administrasi yang diperlukan
untuk mengurus Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil adalah harus ada Akta Nikah dari orang tuanya,
sedangkan perkawinan Saksi Jumaeriah dan Terdakwa tidak memiliki
Akta Nikah.
23. Bahwa benar pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa rutin
mengirim uang kepada Saksi Jumaeriah setiap bulan sebesar
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai bulan Juli 2016. Mulai bulan
Agustus 2016 Terdakwa tidak lagi mengirim uang kepada Saksi
Jumaeriah, dan ketika Saksi Jumaeriah mengingatkan Terdakwa
untuk mengirim uang, Terdakwa mengatakan Saksi Jumaeriah
sebagai Rentenir. Oleh karena Terdakwa menjadi jarang mengirim
uang kepada Saksi Jumaeriah dan anaknya, maka Saksi Jumaeriah
menjadi kesal, dan kemudian pada tanggal 29 September 2016 Saksi
Jumaeriah melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor: LP-14/A-14/IX/2016/Idik tanggal 29
September 2016 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa
diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
Menimbang

: Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer,
pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer
tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapat sebagai berikut :
1. Unsur kesatu :

”Barang siapa”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP
adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8
KUHP.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana.
Setelah
lulus
dan
dilantik
dengan
pangkat
Prada
NRP.31010312390181, Terdakwa berdinas di Yonif 742/Swy. Sejak
tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2015 Terdakwa
melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar,
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Bali. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Kopda masih tugas belajar di Akper
Kesdam-IX/Udayana. Setelah lulus dan diwisuda pada bulan Oktober
2015, Terdakwa kembali berdinas di Yonif 742/Swy. Kemudian sejak
bulan Oktober 2016 Terdakwa pindah dinas di Kodim 1615/Lombok
Timur sampai dengan sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera Nomor: Kep/36/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah KAMALUDIN, Kopda NRP.31010312390181, dan
Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan“.
- 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 tempattempat 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.
Bahwa yang dimaksud denga “Melanggar kesusilaan” dalam delik
ini adalah 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, sepertti misalnya: meraba
buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan, mencium,
ataupun memperlihatkan alat kemaluan.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada awal bulan April 2015 adik Terdakwa yang
bernama Sdri. Ratna Dewi mengenalkan Terdakwa melalui HP
dengan Sdri. Jumaeriah (Saksi-I) yang merupakan bekas teman
kuliah adik Terdakwa.
Dari perkenalan melalui HP tersebut,
kemudian pada tanggal 21 April 2105 sekira pukul 17.00 Wita
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Terdakwa mengajak Saksi Jumaeriah untuk bertemu di depan SDN
Kekere, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Loteng.
Pertemuan
tersebut hanya sebentar sekira 5 menit, dan dalam pertemuan
tersebut Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Saksi
Jumaeriah setelah maghrib. Kemudian setelah maghrib Terdakwa
datang ke rumah Saksi Jumaeriah dengan membawa 4 (empat)
kilogram buah rambutan. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa
mengatakan akan serius dengan Saksi Jumaeriah untuk dijadikan
sebagai istri dan ibu dari anak-anak Terdakwa dari perkawinan
sebelumnya, dan Terdakwa memberikan janji-janji untuk membentuk
rumah tangga yang kokoh dan saling menyayangi sampai maut yang
memisahkan.
b. Bahwa benar pada saat berkenalan dengan Saksi Jumaeriah,
status Terdakwa adalah mahasiswa tugas belajar di Akper Kesdam
IX/Udayana Denpasar yang sedang mengurus perceraian dengan
istrinya yang bernama Sdri. Megawati di Pengadilan Agama
Mataram, karena istri Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain,
sedangkan status Saksi Jumaeriah saat itu adalah masih gadis.
c.
Bahwa benar setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri.
Megawati, pada pertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi Jumaeriah dengan
membawa dan menunjukkan Surat Akta Cerai Terdakwa dengan Sdri.
Megawati. Dengan bukti Akta Cerai tersebut Saksi Jumaeriah
percaya bahwa status Terdakwa sudah Duda, oleh karenanya Saksi
Jumaeriah menyatakan bersedia untuk diperistri oleh Terdakwa.
d.
Bahwa benar ketika ada kesempatan cuti dari pendidikan Akper
Kesdam IX/Udayana Denpasar, pada tanggal 20 Juli 2015 sekira
pukul 20.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Jumaeriah yang intinya
Terdakwa mengajak Saksi Jumaeriah untuk menikah secara adat
terlebih dahulu pada tanggal 23 Juli 2015, namun saat itu Saksi
Jumaeriah mengatakan kenapa tidak dimajukan saja tanggal 21 Juli
2015, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Jumaeriah bersepakat
untuk menikah secara adat (kawin lari) tanggal 21 Juli 2015.
e.
Bahwa benar kemudian sesuai dengan kesepakatan, pada
tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke
rumah orangtua Saksi Jumaeriah di Lingkungan Kekere Timur, Kel.
Semayan, Kec. Praya, Loteng. Setelah sampai di rumah orangtua
Saksi Jumaeriah pada sekira pukul 20.30 Wita, kemudian Terdakwa
dan Saksi Jumaeriah mengobrol di ruang tamu rumah orangtua Saksi
Jumaeriah, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Jumaeriah
serta meraba dan meremas payudara Saksi Jumaeriah hingga
Terdakwa dan Saksi Jumaeriah menjadi terangsang, kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi Jumaeriah memasukkan tangan kiri Saksi
Jumaeriah ke dalam celana Terdakwa untuk meraba dan memegang
kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menjadi tegang.
f.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan
mencium bibir dan meraba payudara Saksi Jumaeriah di ruang tamu
rumah orangtua Saksi Jumaeriah tersebut, di ruang keluarga yang
terletak di sebelah ruang tamu terdapat banyak orang yang sedang
menonton TV, dan pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka,
sehingga jika ada orang yang melintas atau lewat di depan pintu ruang
tamu, orang tersebut akan bisa melihat perbuatan yang sedang
dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jumaeriah tersebut.
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g.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium pipi dan bibir
Saksi Jumaeriah serta meraba dan meremas payudara Saksi
Jumaeriah hingga Terdakwa dan Saksi Jumaeriah menjadi
terangsang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jumaeriah
memasukkan tangan kiri Saksi Jumaeriah ke dalam celana Terdakwa
untuk meraba dan memegang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan
Terdakwa menjadi tegang, adalah perbuatan yang melanggar norma
kesusilaan masyarakat, karena bisa menimbulkan nafsu birahi bagi
orang lain yang melihatnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah
terpenuhi.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini
secara umum tujuan Majelis 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, harkat dan
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.

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di 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.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berpelukan, berciuman,
dan meraba-raba payudara Sdri. Jumaeriah di ruang tamu rumah
Sdri. Jumaeriah, dan beberapa waktu kemudian bersetubuh di kamar
rumah Terdakwa sebelum dilaksanakannya pernikahan secara
agama pada hakekatnya merupakan perbuatan zina sebagai
pelampiasan nafsu sexual Terdakwa pada wanita yang belum
menjadi isterinya, dan perbuatan itu dilakukan di tempat yang tidak
seharusnya, karena tempat tersebut bersifat terbuka sehingga dapat
memancing nafsu birahi orang lain yang melihatnya.
- Bahwa setelah Terdakwa ‘memulangkan’ isterinya yang telah
berzina dengan laki-laki lain ke rumah orangtuanya, Terdakwa lalu
merasa kesepian dan kerepotan untuk mengurus dua orang anak
laki-laki Terdakwa yang masih sangat membutuhkan perhatian dan
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perawatan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha mencari
perhatian dan perawatan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa
berusaha mencari wanita lain sebagai isteri dan pengganti ibu dari
anak-anak Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menemukan wanita
lain, yaitu Sdri. Jumaeriah untuk menggantikan peran isteri Terdakwa
yang sudah ‘dipulangkan’, Terdakwa tidak sabar dan langsung
melarikan Sdri. Jumaeriah untuk segera dinikahi, tanpa terlebih
dahulu meminta izin pada kedua orangtua Sdri. Jumaeriah maupun
pada Komanndan Kesatuan Terdakwa selaku prajurit TNI, dan
selanjutnya langsung menyetubuhi Sdri. Jumaeriah sebelum
dilaksanakannya akad nikah.
- Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam,
dan kemudian Sdri. Jumaeriah hamil 4 (empat) bulan, oleh karena
Terdakwa merasa ‘kurang nyaman’ berumah-tangga dengan Sdri.
Jumaeriah,
Terdakwa
menyatakan
cerai
dan
kemudian
‘memulangkan’ begitu saja Sdri. Jumaeriah ke rumah orang-tuanya
dalam keadaan hamil 4 bulan. Selanjutnya sejak saat itu Terdakwa
tidak pernah lagi memperhatikan kondisi kehidupan Sdri. Jumaeriah
ataupun memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri.
Jumaeriah dan anak yang dilahirkannya hingga sekarang. Hal ini
menunjukkan ‘kesewenang-wenangan’ Terdakwa terhadap wanita.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah merusak masa depan Sdri. Jumaeriah dan anaknya,
perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
Menimbang

: Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh
karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan.
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa membawa lari Sdri. Jumaeriah untuk kemudian
dinikahi secara adat/agama tanpa seizin Dansat Terdakwa.
- Setelah kemudian Sdri. Jumaeriah hamil 4 (empat) bulan,
Terdakwa dengan sewenang-wenang menceraikan Sdri. Jumaeriah
secara adat dengan mengembalikan Sdri. Jumaeriah kepada kedua
orangtuanya dalam keadaan hamil;
- Selama Sdri. Jumaeriah hamil hingga melahirkan seoang anak
perempuan, Terdakwa tidak pernah menengok ataupun memberikan
nafkah;
- Terdakwa tidak bersedia menikahi Sdri. Jumaeriah secara dinas;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8
wajib TNI;

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
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hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer yang
menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara
selama 15 bulan telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang :
- 1 (satu) Set Sajadah beserta Tas sajadah warna ungu corak
bunga emas, yang merupakan Maskawin pernikahan secara adat
Lombok dari Terdakwa Kopda Kamaludin pada Sdri. Jumaeriah, yang
berarti sudah menjadi milik Sdri. Jumaeriah, perlu dikembalikan
kepada pemiliknya Sdri. Jumaeriah.
2. Surat-surat :
a. 2 (dua) lembar foto Akad Nikah Kopda Kamaludin dengan
Sdri. Jumaeriah, S.Ip. tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00
Wita bertempat di Dusun Batu Ngapah, Desa Landah, Kec.
Praya Timur, Kab. Loteng;
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh
Kopda Kamaludin dan Sdri. Jumaeriah serta para Saksi tanggal
20 Februari 2016;
c 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopda
Kamaludin kepada Sdri. Jumaeriah, S.Ip. sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2016 sebagai uang
tunjangan anak selama 4 bulan dari bulan Nopember 2015
sampai dengan Februari 2016;
d. 1 (satu) lembar surat Rujukan Pasien dari Pukesmas Praya,
Loteng, Nomor: 37/Jampersal/IV/PKM/16 tanggal 12 April 2016
perihal persalinan pasien an. Jumaeriah, yang ditujukan untuk
Dokter Jaga Ruang Bersalin RSUD Praya, Loteng;
e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melahirkan dari RSUD
Praya, Loteng, Nomor: 047/140//IV/pon84/RSUD.P/2016 an
Jumaeriah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April
2016 Sdri. Jumaeriah telah melahirkan seorang anak perempuan
yang diberi nama Malaika Farasya Najwa;
f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah dari Kel.
Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Nomor:
472.21/80/Smy/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
g. 1 (satu) lembar foto Sdri. Jumaeriah, S.Ip beserta anaknya
atas nama Malaika Farasya Najwa;
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat
dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

:

Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan
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Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: KAMALUDIN, Kopda
NRP.31010312390181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
dan 3 (tiga) bulan.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1 (satu) Set Sajadah beserta Tas sajadah warna ungu corak bunga emas,
dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Jumaeriah.
b.

Surat-surat :
1) 2 (dua) lembar foto Akad Nikah Kopda Kamaludin dengan Sdri. Jumaeriah,
S.Ip. tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Batu
Ngapah, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng;
2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Kopda
Kamaludin dan Sdri. Jumaeriah serta para Saksi tanggal 20 Februari 2016;
3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopda Kamaludin kepada
Sdri. Jumaeriah, S.Ip. sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 20
Februari 2016;
4) 1 (satu) lembar surat Rujukan Pasien dari Pukesmas Praya, Loteng,
Nomor: 37/Jampersal/IV/PKM/16 tanggal 12 April 2016 perihal persalinan
pasien an. Jumaeriah;
5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melahirkan dari RSUD Praya, Loteng,
Nomor: 047/140//IV/pon84/RSUD.P/2016 an Jumaeriah;
6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah dari Kel. Semayan, Kec.
Praya, Kab. Lombok Tengah Nomor: 472.21/80/Smy/2016 tanggal 10 Oktober
2016;
7) 1 (satu) lembar foto Sdri. Jumaeriah, S.Ip beserta anaknya atas nama
Malaika Farasya Najwa;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai
Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk
NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.H. Lettu Chk
NRP.21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua
Cap/ttd
Muhammad Djundan, S.H., M.H.
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Lettkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

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

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

Panitera Pengganti
Ttd
Dede Juhaedi, S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

