PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor: 34-K/PM.III-14/AD /VII /2017
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

LALU ZULHAERI
Pratu / 31120575200692
Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B.
Yonif Raider 900/SBW.
Lombok Timur, 12 Juni 1992.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kipan B Kubujati, Singaraja, Bali

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan
Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar Nomor: TAP/29/PM.III-14/AD/IX/2017 tanggal 13
September 2017tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari
terhitung mulai tanggal13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017. .
Pengadilan Militer III-14Denpasar tersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-09/A-08/IV/2017
tanggal 11 April 2017 atas nama Pratu Lalu Zulhaeri
NRP.31120575200692.

Memperhatikan : 1. Keputusan
Pangdam
IX/Udayanaselaku
Papera
Nomor:
Kep/313/VI/2017 tanggal15 Juni 2017 tentangPenyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/32/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
3. Penetapan
Kadilmil III-14Denpasar Nomor:Tapkim/35/PM.III14/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/35/PM.III-14/AD/VII/2017
tanggal 17 Juli 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14Denpasar 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 III14Denpasar Nomor:Sdak/32/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.
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Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasaryang dibacakan di persidangan tanggal04 Oktober 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
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 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
1) Surat-surat :
a)1(satu) lembar Surat izin Jalan Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal
7 Nopember 2016 tentang cuti tahunan 2016 Pratu Lalu Zulhaeri
yang ditandatangani oleh Danyonif Raider 900/SBW Mayor Inf
Handoko Yudho Wibowo, S.E NRP 11000035630978.
b) 1 (Satu) lembar foto KTP di ruang tamu rumah orang tua
Sdri. Sifamy Sukmawari tempat Terdakwa memeluk, mencium
kening, hidung, bibir Sdri. Sifamy SukmawariMahmud di Dusun
Gunung Siu Desa Montong Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok
Timur NTB.
c) 1 (satu) lembar ) lembar foto KTP di rumah kost di Jalan Prof.
Moh Yamin Nomor 83 Kota Selong Kabupaten Lombok Timur
tempat Terdakwa dan Sdri. Sifamy Sukamawari Mahmud
melakukan hubungan badan layaknya suami istreri.
d) 2 (dua) lembar surat keterangan opname a.n. Sifamy
Sukmawari dari Puskesmas Masbagik, Kab. Lombok Timur
Nomor:65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang
ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Siti Hidayati
NIP.19840802011012012, dan Surat Diagnosa Post Curetasi
tanggal 26 Februari 2017 a.n. Sifamy Sukmawari dari RSUD dr.
R. Soejono Selong, Kab. Lombok Timur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2) Barang-barang :
a) 1 (satu)buah baju warna pink merk Polo.
b) 1 (satu) buah celana jeans merk Levi’s warna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi-I Sdri. Sifamy
Sukmawari.
d. Membebani
Terdakwa
untuk
membayar
sebesarRp.7.500.000,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

biaya

perkara

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pledoi atau Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana asusila yang didakwakan Oditur Militer,
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sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa harus
dibebaskan dari segala dakwaan.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada
pokoknya Oditur Militermenyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik atau Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.
5. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa
bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
kesalahannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang
seringan-ringannya.
Menimbang

Menimbang

:

Bahwapada awalpersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi
oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi
sendiri perkara ini.
: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal
delapan belas bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau dalam
tahun 2000 enam belas di ruang tamu di rumah Sdr. Mahmud Pasaribu
(Saksi-2) di Dusun Gunung Siu Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur, NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat
lain di sekitar Kabupaten Lombok Timur NTB atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ
bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Prada NRP 311120575200692, kemudian
berdinas di Yonif Raider 900/SBW dan telah mengalami kenaikan
pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif Raider
900/SBW dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tangal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita
Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sifamy Sukamawari Mahmud
(Saksi-1) yang berstatus janda dan memiliki 1 (satu) orang anak
perempuan atas nama Gladys Maulidha Zanet Fathony melalui media
sosial facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian berlanjut
menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Selanjutnya oleh Saksi-1,
Terdakwa dikenalkan dengan ibu Sakasi-1 Sdri. Baiq Nurjanah (Saksi-3)
melalui Video call serta dikenalkan dengan adik Sakasi-1 Sdri. Anggun
Pratiwi Mahmud (Saksi-4) melalui telepon.
3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 Terdakwa melaksanakan
cuti tahunan dengan tujuan Lombok NTB selama 12 (dua belas) hari
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dengan Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 7 Nopember
2016 yang ditandatangani oleh Danyonif Raider 900/SBW Mayor Inf
Handoko Yudho Wibowo, S.E NRP 11000035630978.
4. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Lombok NTB,
yaitu pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa bersama dengan paman Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di
rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gunung Siu Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
5. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya yaitu pada hari
Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa
kembali datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Dusun Gunung Siu Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Kedatangan Terdakwa tersebut untuk pamitan dengan Saksi-1 karena
Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif Raider 900/SBW di
Singaraja Bali. Terdakwa, Saksi-1 beserta Saksi-3 dan Saksi-4 duduk di
ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium tangan, kening,
hidung dan bibir Saksi-1 yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang
pada saat itu masih duduk di ruang atamu. Melihat perbuatan Terdakwa
tersebut, Saksi-3 dan Saksi-4 merasa malu sehingga Saksi-3 dan Saksi4 memalingkan wajahnya karena perbuatan Terdakwa tersebut
dianggap tidak sopandan tidak pantas untuk dilakukan terlebih
Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam hubungan pacaran sehingga
perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan adat istiadat
ketimuran. Selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 dan
Saksi-4, dan pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-1, kemudian
Terdakwa kembali ke Baliuntuk berdianas lagi di Kesatuan Yonif Raider
900/SBW Singaraja Bali.
6. Bahwa selain kedatangan Terdakwa ke rumah orang tua Sksi-1
sebagaimana yang tersebut di atas, selama Terdakwa melaksanakan
cuti tahunan di Lombok, NTB Terdakwa juga pernah berkunjung ke
rumah orang tua Saksi-1 yaitu pada tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 11.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan bapak
Saksi-1 Sdr. Mahmud Pasaribu (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul
12.00 Wita Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar
Saksi-1 mengambil barang-barang titipan Saksi-1di tempat kost teman
Saksi-1 Sdri. Maya yang beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 83
Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi1 pergi ke tempat kost Sdri. Maya dengan menggunakan mobil.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 sampai di
tempat kost Sdri. Maya, namun Sdri. Maya sedang tidak berada di kost
lalu Saksi-1 mengambil kunci kamar kost yang disimpan di bawah keset
dan membuka pintu kamar kost Sdri. Maya. Selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-1 masuk kedalam kamar kost dan menutup serta mengunci pintu
kamar mandi dalam, begitu juga jendela dan gorden dalam keadaan
tertutup dan terkunci. Setelah berada di dalam kamar kemudian
Terdakwa melaksanakan ibadah sholat, selanjutnya setelah selesai
sholat Terdakwa dan Saksi-1 rebahan di atas kasur milik Sdri. Maya
sambil Terdakwa memeluk Saksi-1, namun Saksi-1 menolaknya.
Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah selesai
mandi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, namun Saksi kembali menolaknya, kemudian
Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berjanji bahwa Terdakwa akan
bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1. Mendengar janji
Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh
Saksi-1 dan Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai,
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selanjutnya Terdakwa berada di atas Saksi-1 sambil Terdakwa
menggoyangkan pinggangnya naik turun hingga orgasme dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1. Setelah
selesai melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
sama-sama mebersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing.
Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 dan
kembali ke rumah orang tua Saksi-1.
8. Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa kembali berdinas di
Kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja Bali, Terdakwa tidak
pernah menghubungi Saksi-1 dan setiap kali Saksi-1 berusaha
menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi, hingga
kemudian Saksi-1 mendengar kabar dari teman-teman Terdakwa kalau
Terdakwa akan menikah dengan wanita lain. Mengetahui hal tersebut
Saksi-1 merasa malu dengan keluarga Saksi-1 dan merasa tertipu
dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1. Atas permasalahan
tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2
Mataram sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2017/Iidik
tanggal 27 Pebruari 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa memeluk, mencium tangan, kening,
hidung dan bibir Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 Wita di rumah orang tua saksi-1 di Dusun Gunung
Siu Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang pada saat itu sedang
duduk di ruang tamu. Keberadaan atau kehadiran Saksi-3 dan Saksi-4
di ruang tamu tersebut tidak bermaksud atau berkehendak untuk
melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi karena
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan Saksi-3 dan Saksi-4
sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak bisa menghindar dari perbuatan
yang dilakukan Terdakwa tersebut.
Atau
Kedua
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal
delapan belas bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau dalam
tahun 2000 enam belas di ruang tamu di rumah Sdr. Mahmud Pasaribu
(Saksi-2) di Dusun Gunung Siu Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur, NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat
lain di sekitar Kabupaten Lombok Timur NTB atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Prada NRP 311120575200692, kemudian
berdinas di Yonif Raider 900/SBW dan telah mengalami kenaikan
pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif Raider
900/SBW dengan pangkat Pratu.
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2. Bahwa pada tangal 2 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita
Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sifamy Sukamawari Mahmud
(Saksi-1) yang berstatus janda dan memiliki 1 (satu) orang anak
perempuan atas nama Gladys Maulidha Zanet Fathony melalui media
sosial facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian berlanjut
menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Selanjutnya oleh Saksi-1,
Terdakwa dikenalkan dengan ibu Sakasi-1 Sdri. Baiq Nurjanah (Saksi-3)
melalui Video call serta dikenalkan dengan adik Sakasi-1 Sdri. Anggun
Pratiwi Mahmud (Saksi-4) melalu telepon.
3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 Terdakwa melaksanakan
cuti tahunan dengan tujuan Lombok NTB selama 12 (dua belas) hari
dengan Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 7 Nopember
2016 yang ditandatangani oleh Danyonif Raider 900/SBW Mayor Inf
Handoko Yudho Wibowo, S.E NRP 11000035630978.
4. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Lombok NTB,
yaitu pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa bersama dengan paman Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di
rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gunung Siu Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
5. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya yaitu pada hari
Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa
kembali datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Dusun Gunung Siu Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Kedatangan Terdakwa tersebut untuk pamitan dengan Saksi-1 karena
Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif Raider 900/SBW di
Singaraja Bali. Terdakwa, Saksi-1 beserta Saksi-3 dan Saksi-4 duduk di
ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium tangan, kening,
hidung dan bibir Saksi-1 yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang
pada saat itu masih duduk di ruang atamu. Melihat perbuatan Terdakwa
tersebut, Saksi-3 dan Saksi-4 merasa malu sehingga Saksi-3 dan Saksi4 memalingkan wajahnya karena perbuatan Terdakwa tersebut
dianggap tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan terlebih
Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam hubungan pacaran sehingga
perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan adat istiadat
ketimuran. Selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 dan
Saksi-4, dan pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-1, kemudian
Terdakwa kembali ke Bali untuk berdianas lagi di Kesatuan Yonif Raider
900/SBW Singaraja Bali.
6. Bahwa selain kedatangan Terdakwa ke rumah orang tua Sksi-1
sebagaimana yang tersebut di atas, selama Terdakwa melaksanakan
cuti tahunan di Lombok, NTB Terdakwa juga pernah berkunjung ke
rumah orang tua Saksi-1 yaitu pada tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 11.30 Wita dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan bapak
Saksi-1 Sdr. Mahmud Pasaribu (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul
12.00 Wita Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar
Saksi-1 mengambil barang-barang titipan Saksi-1di tempat kost teman
Saksi-1 Sdri. Maya yang beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 83
Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi1 pergi ke tempat kost Sdri. Maya dengan menggunakan mobil.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 sampai di
tempat kost Sdri. Maya, namun Sdri. Maya sedang tidak berada di kost
lalu Saksi-1 mengambil kunci kamar kost yang disimpan di bawah keset
dan membuka pintu kamar kost Sdri. Maya. Selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-1 masuk kedalam kamar kost dan menutup serta mengunci pintu
kamar mandi dalam, begitu juga jendela dan gorden dalam keadaan
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tertutup dan terkunci. Setelah berada di dalam kamar kemudian
Terdakwa melaksanakan ibadah sholat, selanjutnya setelah selesai
sholat Terdakwa dan Saksi-1 rebahan di atas kasur milik Sdri. Maya
sambil Terdakwa memeluk Saksi-1, namun Saksi-1 menolaknya.
Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah selesai
mandi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, namun Saksi kembali menolaknya, kemudian
Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berjanji bahwa Terdakwa akan
bertanggung jawab dan akan menikahi Sakis-1. Mendengar janji
Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh
Saksi-1 dan Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai,
selanjutnya Terdakwa berada di atas Saksi-1 sambil Terdakwa
menggoyangkan pinggangnya naik turun hingga orgasme dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1. Setelah
selesai melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1
sama-sama mebersihkan badan dan memakai pakaian masing-masing.
Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 dan
kembali ke rumah orang tua Saksi-1.
8. Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa kembali berdinas di
Kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja Bali, Terdakwa tidak
pernah menghubungi Saksi-1 dan setiap kali Saksi-1 berusaha
menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi, hingga
kemudian Saksi-1 mendengar kabar dari teman-teman Terdakwa kalau
Terdakwa akan menikah dengan wanita lain. Mengetahui hal tersebut
Saksi-1 merasa malu dengan keluarga Saksi-1 dan merasa tertipu
dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1. Atas permasalahan
tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2
Mataram sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2017/Iidik
tanggal 27 Pebruari 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang telah tercantum dalam pasal :
Pertama
Atau
Kedua

: Pasal 281 ke-2 KUHP
: Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian uraian
dakwaanOditur Militer yang didakwakan kepadanya. Adapun hal yang
disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa pada waktu duduk di ruang
tamu di depan orangtua Sdri. Sifamy Sukmawari, Terdakwa tidak
memeluk ataupun mencium Sdri. Sifamy Sukmawari, melainkan
Terdakwa hanya bersalaman saja dengan Sdri. Sifamy untuk
berpamitan.

Menimbang

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

Menimbang

:

Bahwa walaupun pada awal persidangan Terdakwa menyatakan tidak
didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan
menghadapi sendiri perkara ini, namun setelah Dakwaan dibacakan
Terdakwa memohon untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga
pada persidangan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
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Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Kapten Chk Farid
Iskandar, S.H., M.H. NRP.11060001420579; 2.Lettu Chk Sugiarto, S.H.
NRP.11120031710786; 3. Letda Chk Riswan Ependi, S.H.
NRP.11130028260889; dan 4. ASN Ni Made Sukarni, S.H. NIP.
197209091999032005, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/208/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan
Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum
tanggal 04 September 2017.
Menimbang

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

Saksi- I

: Nama lengkap: SIFAMY SUKMAWARI MAHMUD; Tempat, tanggal
lahir: Masbagik, Lombok Timur,08 Januari 1990; Pekerjaan: Swasta;
Jeniskelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 02
Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita melalui media sosial facebook,
dari perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk menjalin
hubungan pacaran, namun Saksi tidak mau pacaran karena Saksi
sudah berstatus janda, sehingga Saksi menghendaki jika Terdakwa
mau, langsung menikah saja, dan saat itu Terdakwa berjanji akan
menikahi Saksi, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertemu
terlebih dahulu dan membicarakan masalah tersebut dengan keluarga
Saksi.
2. Bahwa pada waktu berkenalan dengan Terdakwa, status Saksi
adalah janda cerai dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang
bernama Gladys Maulidha Zanet Fathony. Saksi pernah menikah
dengan Sdr. M. Fatoni pada tahun 2006, tahun 2007 melahirkan anak,
dan tahun 2009 Saksi bercerai dengan suaminya, karena saat itu
suaminya sering mabuk dan sering berlaku kasar pada Saksi. Anak
Saksi semula ikut Saksi, akan tetapi sejak usia 4 tahun diasuh oleh
mantan suami Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita,
Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan cuti datang ke rumah
orangtua Saksi bersama dengan pamannya mengendarai sepeda motor
untuk berkenalan dengan keluarga Saksi. Beberapa saat kemudian
Terdakwa dan Pamannya pulang untuk meminjam mobil kakak
Terdakwa, lalu Terdakwa dan Pamannya datang lagi ke rumah dengan
mengendarai mobil Toyota Avanza, selanjutnya Saksi bersama dengan
Terdakwa dan pamannya pergi bertiga jalan-jalan ke Kota Selong
mengendarai mobil Avanza milik kakak Terdakwa untuk mencari makan
di Kota Selong.
4. Bahwa pada waktu jalan-jalan ke Kota Selong tersebut, Saksi
mengajak Terdakwa mampir ke tempat kost Saksi dan Sdri. Maya di Jl.
Prof. Moh Yamin No.83 Kota Selong.Pada waktu mampir ke Tempat
Kost Saksi tersebut, Sdri.Maya sedang pulang ke rumahnya dan tidak
berada di Tempat Kost.Kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke Kamar
Kost Saksi, sedangkan Paman Terdakwa menunggu di luar kamar.Pada
waktu Saksi masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi
dari belakang, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dari
belakang, dan kemudian berusaha mencium bibir Saksi, namun Saksi
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menolak karena takut dilihat oleh paman Terdakwa yang sedang duduk
menunggu di luar Kamar Kost Saksi yang pintunya masih terbuka.
5. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul
11.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil milik kakak Terdakwa
datang lagi ke rumah Saksi, lalu Terdakwa bertemu dengan Ayah Saksi
atas nama Mahmud Pasaribu, dan kemudian mereka bercakap-cakap,
namun Saksi tidak mendengar isi pembicaraan mereka, karena waktu
itu Saksi masuk ke kamar untuk ganti pakaian.
6. Bahwa setelah Saksi selesai berganti pakaian, Saksi keluar
menemui Terdakwa, dan selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita
Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke tempat
kost Saksi dan Sdri. Maya di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 83 Kota
Selong, Lombok Timur, untuk mengambil barang-barang Saksi yang
ditaruh di Tempat Kost Saksi dan Sdri. Maya dengan menggunakan
mobil yang dibawa Terdakwa.
7. Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi dan Sdri. Maya pada
sekira pukul 12.30 Wita, ternyata Sdri. Maya tidak berada di tempat kost
tersebut, sehingga Saksi lalu mengambil kunci kamar kost yang ditaruh
di bawah keset,lalu Saksi membuka kamar kost tersebut dan
selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi dan
Sdri. Maya untuk mengambil barang-barang Saksi, karena Saksi sudah
tinggal di rumah orangtua Saksi di Desa dan tidak tinggal lagi di tempat
kost. Oleh karena sudah masuk waktu sholat Jum’at,akan tetapi
Terdakwa tidak sholat Jum’at, maka Terdakwa lalu melaksanakan
ibadah sholat dzuhur di Kamar Kost Saksi, sedangkan Saksi
merapihkan barang-barang Saksi yang akan dibawa pulang ke rumah
orangtua Saksi.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai sholat dzuhur, Terdakwa lalu
rebahan di kasur, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi untuk diajak
mengobrol sambil rebahan di kasur dalam kamar kost. Beberapa saat
kemudian Terdakwa berusaha memeluk Saksi, namun Saksi
menolak,lalu kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk mandi.Setelah
Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan
badan layaknya suami istri, namun Saksi menolak karena Saksi dan
Terdakwa belum menikah. Namun oleh karena Terdakwa mendesak
terus sambil Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, dan Terdakwa
akan berbicara lagi pada orang tua Saksi, Terdakwa juga mengatakan
jika orang tua Terdakwa suka terhadap Saksi, maka Saksi menjadi luluh
dan kemudian menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan
badan layaknya suami istri.
9. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi,
sedangkan Terdakwa hanya melepas celananya saja, lalu Terdakwa
berada di atas tubuh Saksi yang telanjang bulat, dan selanjutnya
Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam
kemaluan Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dengan
cara naik turun dengan bergantian posisi hingga kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi. Setelah selesai
bersetubuh layaknya suami istri, Saksi dan Terdakwa membersihkan
badan,dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi untuk
dibawa pulang ke rumah orangtua Saksi.
10. Bahwa pada waktu Saksi melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Terdakwa di kamar kost Saksi dan Sdri. Maya,
kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, dan korden dalam
keadaan tertutup.Namun kamar kost tersebut adalah milik/ditempati
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Saksi dan Sdri.Maya, sehingga sewaktu-waktu Sdri.Maya datang, Sdri.
Maya bias langsung masuk ke dalam kamar kost yang juga miliknya
tersebut.
11. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi di Dusun
Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur, NTB, untuk berpamitan kepada Saksi sebelum kembali
ke kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja Bali. Pada waktu itu
oleh karena ayah Saksi sedang tidak ada di rumah, dan Saksi merasa
sudah disetubuhi oleh Terdakwa, maka sebelum Terdakwa pamitan
kembali ke kesatuannya, Saksi meminta Terdakwa agar berjanji pada
Ibu Saksi bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi, namun waktu itu
Terdakwa hanya diam saja, sehingga Saksi kecewa dan kemudian
sambil menangis Saksi lari masuk ke dalam kamar Saksi.
12. Bahwa kemudian Saksi dibujuk oleh Terdakwa dan adik Saksi agar
tidak menangis, lalu Saksi dibawa duduk kembali di ruang tamu, dan
saat Saksi kembali ke ruang tamu ternyata ayah Saksi sudah pulang,
lalu Saksi mengatakan kepada kedua orangtua Saksi bahwa Saksi
sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa.
13. Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut, orangtua Saksi lalu
bertanya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menikahi
Saksi. Namun oleh karena Terdakwa belum siap untuk segera
menikahi Saksi, maka Terdakwa berjanji kepada ayah Saksi bahwa
Terdakwa akan menikahi Saksi setelah kembali ke kesatuan dan
mendapat izin dari Komandan Kesatuannya. Kemudian Terdakwa
berpamitan dengan cara bersalaman dengan kedua orangtua Saksi dan
adik Saksi, dan terakhir Terdakwa berpamitan kepada Saksi sambil
Terdakwa memeluk dan mencium kening Saksi, lalu Terdakwa pergi
meninggalkan rumah Saksi untuk kembali ke kesatuannya di Bali.
14. Bahwa setelah satu minggu Terdakwa kembali ke kesatuannya,
Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi menghubungi
Saksi, lalu kemudian Saksi juga mendengar berita dari teman-teman
Terdakwa bahwa katanya Terdakwa akan menikah dengan wanita lain.
15. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi merasa sangat kecewa dan
sakit hati pada Terdakwa yang telah berhasil merayu dan kemudian
menyetubuhi Saksi, namun ternyata Terdakwa tidak bertanggung jawab
dengan menikahi Saksi.
16. Bahwa pada sekira awal Februari 2017 Saksi mengalami sakit
pendarahan, lalu Saksi dibawa ke Puskesmas Masbagik Lombok Timur,
namun oleh karena katanya bukan pendarahan biasa, Puskesmas
merujuk Saksi dibawa ke RSUD dr. Soedjono, Selong. Setelah di
RSUD Selong, Saksi dirawat sekira empat hari, karena katanya Saksi
keguguran dan harus di Curet.
17. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan
persetubuhan dengan laki-laki lain, dan Saksi tidak merasa hamil,
karena seingat Saksi pada waktu bersetubuh dengan Terdakwa,
sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi, dan sebelum
dinyatakan keguguran Saksi juga pernah mengalami haid, tetapi tidak
lancar dan hanya dalam bentuk flag merah darah sedikit saja.
18. Bahwa selama Saksi dirawat di RSUD Selong, Terdakwa tidak
pernah menengok Saksi dan tidak pernah memberikan bantuan apapun
pada Saksi.
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19. Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi karena katanya Saksi
sudah janda, dan Ibu Terdakwa tidak menyetujui hubungan Saksi
dengan Terdakwa.
20. Bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat malu
kepada keluarga Saksi, dan Saksi merasa sakit hati pada Terdakwa,
dan Saksi juga merasa tertipu atas rayuan Terdakwa hingga berhasil
menyetubuhi Saksi, namun ternyata Terdakwa tidak bertanggung
jawab.Oleh karena itu Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa yang
telah merugikan dan mempermalukan Saksi diproses secara hukum.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah berjanji mau menikahi Saksi.
- Saat bersetubuh Terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Saksi
dengan maksud agar Saksi tidak hamil.
- Pada waktu pamitan, Terdakwa tidak memeluk maupun mencium
kening Saksi, tetapi hanya bersalaman saja.
- Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi, tetapi Saksi dan
keluarga Saksi sudah tidak mau, karena katanya mereka sudah sakit
hati pada Terdakwa.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-I tetap pada
keterangannya.
Saksi– II

: Nama lengkap: BAIQ NURJANAH; Tempat, tanggal lahir: Masbagik,
Lombok Timur, 01 Juli 1966; Pekerjaan: Ibu rumah tangga;
Jeniskelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Nopember
2016 dikenalkan oleh anak Saksi melalui HP, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah bersuami dan telah mempunyai 4 (empat)
orang anak.Suami Saksi bernama Pelda Mahmud Pasaribu, pensiun
tahun 2013, berdinas terakhir di Koramil Janapriya, Kodim Lombok
Tengah. Anak pertama Saksi bernama Serka Mariadi Putra Pratama,
sekarang berdinas di Paspampres Bogor, anak kedua bernama Sifami
Sukmawari, anak ketiga bernama Anggun Pratiwi, dan anak keempat
bernama Satriya Wirayuda (baru tamat SMA).
3. Bahwa pada bulan Nopember 2016 anak Saksi yang bernama
Sifamy Sukmawari Mahmud yang berstatus janda anak 1 berkenalan
dengan seorang laki-laki yang berstatus bujang yang kemudian
diketahui bernama Lalu Zulhaeri (Terdakwa) melalui media sosial
fecebook, lalu mereka saling meminta nomor HP.Setelah sering
berkomunikasi melalui HP, Sdri.Sifamy memberitahu Saksi bahwa
hubungannya dengan Terdakwa sudah dalam hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul
11.00 Wita, Saksi mendengar Sdri.Sifamy Sukmawari berbicara dengan
Terdakwa, dan katanya Terdakwa mau menikahi Sdri.Sifamy.Oleh
karena Saksi mengetahui Sdri. Sifamy sudah janda anak satu, maka
Saksi lalu mengatakan kepada Sifamy: “Kamu kan sudah janda anak
satu, tidak mungkin dia mau menikahi kamu”, yang dijawab Sdri.
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Sifamy: “Tidak Ma, dia serius nih, dia mau ngomong sama Mama”, lalu
Sdri. Sifamy memberikan HPnya kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa
berbicara dengan Saksi melalui video call di HP Sdri. Sifamy, dan pada
waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa serius
akan menikahi Sdri. Sifamy.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa berbicara dengan Saksi melalui video
call, posisi Terdakwa saat itu ada di kesatuannya di Bali, sedangkan
Saksi dan Sdri. Sifamy ada di rumah Saksi di Desa Montong Baan, Kec.
Sikur, Lombok Timur.
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira
pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Gunung
Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, dengan maksud memperkenalkan diri secara langsung kepada
Saksi sekeluarga.
7. Bahwa setelah kedatangan yang pertama tersebut, untuk hari-hari
berikutnya Terdakwa menjadi sering datang ke rumah Saksi untuk
menemui anak Saksi (Sdri. Sifamy), terkadang Terdakwa datang
bersama temannya atau bersama saudaranya, dan terkadang datang
sendiri.Adapun kegiatan yang dilakukan Terdakwa setiap datang
menemui Sdri. Sifamy hanya duduk-duduk di ruang tamu mengobrol
bersama Sdri.Sifamy lalu kadang-kadang Sdri. Sifamy diajak jalan-jalan
keluar, dan terkadang Terdakwa mengobrol bersama suami Saksi atas
namaSdr. Mahmud Pasaribu.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul
16.00 Wita, sebelum Terdakwa berangkat pulang ke kesatuannya di
Bali, Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng (PDL)datang ke rumah
Saksi untuk berpamitan pada Saksi sekeluarga dan Sdri. Sifamy.Pada
waktu itu kebetulan suami Saksi sedang keluar rumah untuk suatu
keperluan, sehingga Terdakwa hanya ditemui oleh Sdri.Sifamy dan
adiknya yang bernama Anggun Pratiwi.
9. Bahwa ketika Terdakwa berpamitan mau pulang,Sdri. Sifamy
meminta Terdakwa agar mengatakan kepada Saksi tentang janji
Terdakwa yang akan menikahi Sdri. Sifamy, namun saat itu Terdakwa
diam saja, sehingga Sdri.Sifamy menangis dan lari masuk ke dalam
kamar. Melihat Sdri. Sifami menangis dan masuk ke dalam kamar,
Sdri.Anggun Pratiwi dan Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar untuk
menenangkan Sdri.Sifami, sedangkan Saksi langsung menelepon
suami Saksi agar segera pulang karena ada masalah antara Terdakwa
dengan Sdri.Sifamy.
10. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Sdri. Sifamy, Sdri.
Anggun Pratiwi, dan Terdakwa keluar dari dalam kamar, lalu duduk di
sofa ruang tamu. Pada saat bersamaan suami Saksi juga pulang, lalu
ikut mengobrol di ruang tamu.Pada waktu itu suami Saksi menanyakan
kenapa Sdri.Sifamy ngotot minta segera dinikahi Terdakwa, yang
ternyata karena Sdri.Sifamy mengatakan sudah pernah disetubuhi oleh
Terdakwapada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 di tempat kost
Sdri.Sifamy dan Sdri. Maya ketika Sdri. Sifamy dan Terdakwa
mengambil sebagian barang Sdri. Sifamy yang dititipkan di tempat kost
tersebut, sehingga Suami Saksi pun lalu menanyakan kepada Terdakwa
kapan Terdakwa mau menikahi Sdri. Sifamy, namun Terdakwa
mengatakan belum mempunyai beaya untuk menikah.
11.Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa harus segera kembali
ke kesatuannya di Bali, maka Terdakwa lalu berjanji akan menikahi Sdri.
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Sifamy setelah Terdakwa menghadap Komandan Terdakwa di Yonif
Raider 900 Singaraja Bali, dan selanjutnya Terdakwa berpamitan
kepada Saksi dan keluarga Saksi.Pada waktu Terdakwa berpamitan
kepada Sdri.Sifamy, Saksimelihat Terdakwa memeluk Sdri.Sifamy,
kemudian mencium bibir, hidung, dan kening Sdri. Sifamydi depan Saksi
yang saat itu duduk di kursi ruang tamu rumah Saksi. Melihat hal
tersebut Saksi merasa malu,apalagi perbuatan Terdakwa tersebut
dilihat oleh keluarga Saksi,hingga Saksi memalingkan wajah Saksi.
12.Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuannya, ternyata
Terdakwa tidak mau menghubungi dan juga tidak bisa dihubungi lagi
oleh Sdri. Sifamy, dan katanya Terdakwa tidak mau menikah dengan
Sdri.Sifamy karena Sdri.Sifamy sudah janda.
Dengan adanya
perkataan Terdakwa tersebut, berartiTerdakwa telahmengingkari
janjinya untuk menikahi Sdri. Sifamy, dan sampai dengan Saksi
diperiksa oleh Penyidik Pom, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk
menepati janjinya menikahi Sdri.Sifamy, sehingga Sdri.Sifamy lalu
melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Mataram.
13. Bahwa setelah Sdri. Sifamy melaporkan Terdakwa ke Denpom
Mataram, kemudianpada sekira tanggal 23 Februari 2017 Danton dan
Baton Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak menyelesaikan
permasalahan Sdri. Sifamy dan Terdakwa tersebut secara
damai.Namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara
damai, mereka meminta agar Sdri.Sifamy mencabut laporannya ke
Denpom Mataram terlebih dahulu, namun Sdri.Sifamy tidak mau
mencabut, sehingga tidak ada penyelesaian, dan Saksi juga tidak
mengetahui penyelesaian yang bagaimana yang diinginkan keluarga
Terdakwa.
14. Bahwa setelah Danton dan Baton Terdakwa pulang, Sdri. Sifamy
mengeluh pusing, lalu Sdri.Sifamy mengalami pendarahan, sehingga
Saksi segera membawa Sdri.Sifamy ke Puskesmas Masbagik, Lombok
Timur.Setelah sampai di Puskesmas Masbagik, Dokter Puskesmas
Masbagik mengatakan bahwa Sdri.Sifamymengalami keguguran
kandungan yang sudah berusia sekira tiga bulan. Kemudian Sdri.
Sifamy dirawat inap di Puskesmas Masbagik selama tiga hari.Setelah
dirawat tiga hari di Puskesmas Masbagik, selanjutnya Sdri. Sifami
dirujuk ke RSUD dr. Soejono Selong, Lombok Timur, lalu Sdri. Sifamy
dicuretasi kandungannya dan dirawat di RSUD Selong selama empat
hari.
15. Bahwa pada waktu Sdri. Sifamy dirawat di RSUD Selong, keluarga
Terdakwa pernah datang menjenguk Sdri. Sifamy ke RSUD Selong,
namun mereka bukan membicarakan masalah pertanggung-jawaban
Terdakwa, akan tetapi mereka meminta kepada Sdri. Sifamy untuk
mencabut pengaduannya di Denpom Mataram, namun Sdri.Sifamy dan
keluarga tidak mau mencabut, karena tidak ada penyelesaian yang jelas
dan pasti dari keluarga Terdakwa.
16. Bahwa pada mulanya Saksi sekeluarga berharap bahwa Terdakwa
mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dengan
Sdri. Sifamy dengan menikahi Sdri.Sifamy.Namun setelah melihat sikap
Terdakwa dan keluarganya yang merendahkan Sdri.Sifamy, Saksi
menjadi sakit hati dengan Terdakwa, hingga kemudian Saksi tidak ingin
lagi Sdri.Sifamy menikah dengan Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menikahi Saksi;
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- Pada waktu di ruang tamu rumah Saksi untuk pamitan,Terdakwa
tidak pernah memeluk, mencium bibir, hidung, dan kening Sdri. Sifamy,
akan tetapi saat itu Terdakwa hanya bersalaman saja;
- Danton, Terdakwa, Intel, dan Danrudating ke rumah Saksi bukan
untuk meminta agar pengaduan Sdri. Sifamy dicabut, akan tetapi saat
itu Terdakwa datang untuk menanyakan apa maunya Sdri. Sifamy.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-II tetap pada
keterangannya.
Saksi–III

: Nama lengkap: ANGGUN PRATIWI MAHMUD; Tempat, tanggal lahir:
Los Palos,Timor Timur (sekarang Timor Leste), 19 Juli 1992; Pekerjaan:
Swasta; Jeniskelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Gunung Siu, Desa Montong
Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2017
dikenalkan oleh kakak Saksi atas nama Sdri. Sifamy Sukmawari melalui
HP, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2016 awalnya kakak Saksi yang
bernama Sifamy Sukmawari Mahmud yang berstatus jandaanak 1
berkenalan dengan Terdakwa yang berstatus bujang melalui media
sosial fecebook, lalu mereka saling meminta nomor HP.Setelah sering
berkomunikasi melalui HP, Sdri. Sifamy memberitahu Saksi bahwa
hubungannya dengan Terdakwa sudah dalam hubungan pacaran dan
katanya Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Sifamy.
3. Bahwa pada sekira tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 20.00,
Saksi melihat Terdakwabersama dengan saudaranya datang ke rumah
orang tua Saksi untuk bertemu dengan Sdri. Sifamy.Pada waktu itu
Saksi tetap berada dalam kamar dan tidak bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa
setelah
kedatangan
yang
pertama
tersebut,selanjutnyaTerdakwa sering datang lagi ke rumah orangtua
Saksi untuk menemui Sdri. Sifamy,dan kegiatan Terdakwa saat datang
ke rumah orangtua Saksi tersebut adalah bertemu dengan Sdri.Sifamy
dan kadang-kadang makan bersama yang dilanjutkan ngobrol bersama
dengan keluarga Saksi.
5. Bahwa pada sekira tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 20.00
Wita, Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai mobil datang
ke rumah orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Sifamy.Setelah
mengobrol beberapa saat, Terdakwa dan temannya mengajak
Sdri.Sifamy dan Saksi jalan-jalan makan bakso, hingga kemudian Saksi,
Sdri. Sifamy, Terdakwa, dan teman Terdakwa jalan-jalan menggunakan
mobil yang dibawa Terdakwa, dengan posisi Teman Terdakwa sebagai
pengemudi, Saksi duduk di jok depan, sedangkan Terdakwa dan Sdri.
Sifamy duduk berdampingan di jok tengah.
6. Bahwa setelah selesai makan bakso, dilanjutkan dengan jalan-jalan
ke Pantai Labuhan Haji Lombok Timur. Setelah duduk-duduk sambil
mengobrol di Pantai Labuhan Haji, selanjutnya mobil yang ditumpangi
Saksi pulang ke rumah orangtua Saksi, dengan posisi Terdakwa
sebagai pengemudi, Sdri. Sifamy duduk di jok depan, dan Saksi serta
teman Terdakwa dudiuk di jok tengah. Setelah mengantar Saksi dan
Sdri.Sifamy, selanjutnya Terdakwa dan temannya pulang.
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7. Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 15 Nopember 2016 pukul
20.00 Wita Terdakwa dating lagi sendiri menggunakan mobil ke rumah
orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Sifamy.Setelah mengobrol
beberapa saat, Terdakwa mengajak Sdri. Sifamy dan Saksi jalan-jalan
bertiga ke kota, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Sdri.
Sifamy duduk di jok depan, dan Saksi duduk di jok tengah. Setelah
selesai jalan-jalan dan sampai di rumah, kemudian Terdakwa,
Sdri.Sifamy, dan Saksi duduk-duduk sambil mengobrol bertiga di karpet
teras rumah orangtua Saksi.Pada waktu duduk-duduk sambil mengobrol
di karpet teras rumah orangtua Saksi tersebut, Saksi melihat Terdakwa
duduk sambil memeluk Sdri.Sifamy dari belakang.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 malam, ketika
Saksi dan Sdri. Sifamy mengobrol berdua dalam kamar, Sdri.Sifamy
mengatakan kepada Saksi bahwa sebenarnya Sdri.Sifamy dan
Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri
sebanyak satu kali pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016
bertempat di tempat kost Sdri.Sifamy, ketika Sdri.Sifamy dan Terdakwa
mengambil barang-barang Sdri.Sifamy dari tempat kost.
9. Bahwa pada besoknya hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 Wita, sebelum Terdakwa berangkat pulang ke
kesatuannyadi Bali, Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi untuk
berpamitan. Pada waktu itu yang ada di rumah orangtua Saksi
adalahSaksi, Ibu Saksi atas namaSdri. Baiq Nurjanah, dan Sdri.
Sifamy.Pada waktu itu sebelum Terdakwa pergi, Sdri. Sifamy meminta
agar Terdakwa menyampaikan kepada ayah dan Ibu Saksi tentang janji
yang pernah diucapkan bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. Sifamy,
namun ternyata Terdakwa hanya diam saja, sehingga Sdri.Sifamylalu
menangissambil lari masuk ke kamar, diikuti Saksi dan Terdakwa untuk
menenangkan Sdri.Sifamy.
10. Bahwa pada waktu itu Saksi menduga Sdri. Sifamy menangis
karena Sdri. Sifamy merasa sudah pernah disetubuhi Terdakwa,akan
tetapi ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Sifamy, sehingga
Sdri.Sifamy merasa sangat kecewa.
11. Bahwa pada waktu Sdri. Sifamy menangis dan masuk ke dalam
kamar yang diikuti Saksi dan Terdakwa, pada waktu itu Saksi melihat
Terdakwa memeluk Sdri.Sifamy di dalam kamar, yang maksudnya
mungkin untuk menenangkan Sdri.Sifamy.Kemudian oleh karena
Terdakwa harus segera berangkat ke Bali pada sekira pukul 17.00 Wita,
maka Terdakwa, Sdri.Sifamy, dan Saksi lalu keluar dari kamar, dan
kemudian duduk di ruang tamu.Pada saat yang bersamaan ayah Saksi
baru datang dan kemudian duduk bersama di ruang tamu rumah
orangtua Saksi.
12. Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan untuk kembali berdinas di
Yonif Raider 900 di Bali. Pada waktu berpamitandengan Sdri.Sifamy,
Saksi melihat sambil berpamitan di ruang tamu Terdakwa memeluk
Sdri. Sifamy dari depan dan secara sekilas mencium bibir Sdri.
Sifamyyang disaksikan oleh Saksi, ayah Saksi, dan Ibu Saksi, dan
selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
13. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang memeluk dan mencium
Sdri. Sifamy dihadapan Saksi dan kedua orangtua Saksi di ruang tamu
tersebut, Saksi merasa malu, hingga Saksi berusaha memalingkan
mukanya agar tidak melihat kejadian tersebut.
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14. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuannya, ternyata
Terdakwa tidak pernah lagi menelepon Sdri. Sifamy, dan Terdakwa juga
tidak bisa lagi ditelepon Sdri.Sifamy, sehingga Sdri.Sifamy merasa
sangat kecewa pada Terdakwa yang telah ingkar janji, hingga kemudian
Sdri.Sifamy melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom
Mataram.
15. Bahwa setelah Sdri. Sifamy lapor ke Denpom Mataram, beberapa
hari kemudianDanton dan Baton Terdakwa datang ke rumah orangtua
Saksi untuk mengajak menyelesaikan permasalahan Sdri. Sifamy dan
Terdakwa secara kekeluargaan, akan tetapi mereka meminta Sdri.
Sifamy mencabut laporannya ke Denpom Mataram terlebih dahulu,
namun Sdri. Sifamy dan keluarga Saksi tidak mau, karena permintaan
tersebut kelihatannya hanya untuk menghindarkan Terdakwa dari
proses hukum.
16. Bahwa kemudian Sdri. Sifamy mengalami pendarahan, lalu
Sdri.Sifamy dibawa ke Puskesmas Masbagik, kemudian Sdri.Sifamy
dirujuk ke RSUD Selong, Lombok Timur, dan oleh Dokter di RSUD
Selong Sdri. Sifamy akan dicuretasi. Pada waktu itu Saksi mendengar
Dokter mengatakan “sudah jalan tiga”, namun waktu itu Saksi tidak tahu
maksudnya.Oleh karena prosedurnya harus ada persetujuan suami
pasien, sedangkan Saksi tahu Sdri.Sifamy tidak mempunyai suami,
bersamaan dengan itu dating Danton Terdakwa, maka keluarga Saksi
dan Danton mengatakan bahwa suami Sdri. Sifamy sedang berdinas di
luar kota, lalu persetujuan keluarga pasien ditanda-tangani, sehingga
operasi curetasi bias dilaksanakan.
17. Bahwa setelah mengetahui Sdri. Sifamy di curetasi karena
keguguran kandungan usia jalan tiga bulan, yang berarti Sdri. Sifamy
sudah hamil tiga bulan tanpa nikah, maka Saksi dan keluarga Saksi
menjadi sangat malu, apalagi mantan suami Sdri.Sifamy bekerja di
RSUD Selong tersebut.
18. Bahwa setelah mendengar pengakuan Sdri. Sifamy sudah pernah
bersetubuh dengan Terdakwa, tadinya keluarga Saksi ingin menikahkan
Sdri.Sifamy dengan Terdakwa. Namun setelah ternyata Terdakwa
mengingkari janjinya yang akan menikahi Sdri. Sifamy, dan dari pihak
keluarga Terdakwa juga terlihat meremehkan dan merendahkan
Sdri.Sifamy, maka keluarga Saksi menjadi sakit hati, dan sekarang
sudah tidak ingin lagi menikahkan Sdri.Sifamy dengan Terdakwa.
19. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Terdakwa sekira
10 menit perjalanan sepeda motor, sedangkan jarak rumah Saksi ke
kota Selong, Lotim, sekira 30 menit perjalanan sepeda motor.
Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Pada waktu duduk-duduk di teras rumah orangtua Saksi, Terdakwa
tidak pernah memeluk Sdri. Sifamy dari belakang.
- Pada waktu berpamitan mau kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak
pernah memeluk tubuh, maupun mencium bibir dan kening Sdri.
Sifamy.Pada waktu itu Terdakwa hanya mengobrol dan kemudian
bersalaman untuk pamitan kepada Sdri.Sifamy dan keluarganya.
- Terdakwa tidak pernah berjanji akan menikahi Sdri. Sifamy.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Sakjsi-III tetap pada
keterangannya.
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Saksi– IV

: Nama lengkap: MAHMUD PASARIBU; Tempat, tanggal lahir: Gunung
Siu, Lombok Timur, 01 Januari 1960; Pekerjaan: Pensunan TNI AD
(pangkat terakhir Pelda berdinas di Kodim Lotim); Jeniskelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 09
Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa datang
kerumah Saksi bersama dengan Pamannya yang tidak Saksi kenal
untuk menemui anak Saksi atas nama Sifamy Sukmawari Mahmud,
karena Terdakwa dan anak Saksi tersebut ada hubungan pacaran.
2. Bahwa pada waktu berkenalan dan kemudian berpacaran dengan
Terdakwa, status Sifamy Sukmawari adalah janda anak satu,
sedangkan Terdakwa statusnya masih lajang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul
11.30 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sendirian untuk
bertemu dengan anak Saksi (Sdri. Sifamy Sukmawari), lalu kemudian
Terdakwa dan Sdri.Sifamy keluar berdua dengan mengendarai mobil.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul
16.00 Wita, ketika Saksi sedang berada di luar rumah karena ada
pekerjaan yang harus diselesaikan, Saksi ditelepon oleh isteri Saksi
yang menyuruh agar Saksi segera pulangkarena ada masalah di rumah,
sehingga Saksi segera pulang ke rumah Saksi.
5. Setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa dengan
berpakaian dinas loreng baru keluar dari kamar bersama dengan Sdri.
Sifamy dan Sdri. Anggun Pratiwi, dan terlihat Sdri. Sifamy habis
menangis.Kemudian Saksi menanyakan permasalahannya kepada
Sdri.Sifamy, kepada Terdakwa, dan juga kepada isteri Saksi, yang
dijawab bahwa ternyata mereka sudah pernah melakukan persetubuhan
sebanyak satu kali, dan Sdri. Sifamy meminta agar Terdakwa berjanji di
hadapan orangtua bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. Sifamy.
6. Bahwa setelah mengetahui permasalahannya, Saksi lalu meminta
pertanggung-jawaban Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa
kapan Terdakwa akan menikahi Sdri. Sifamy.Atas pertanyaan Saksi
tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum siap menikah
karena Terdakwa belum mempunyai uang, lalu Saksi mengatakan
kepada Terdakwa bahwa pernikahan Sdri. Sifamy dan Terdakwa tidak
harus sekarang, yang penting Terdakwa bertanggung jawab dan berjanji
akan menikahi Sdri. Sifamy, sedangkan mengenai beayanya dipikirkan
belakangan.Pada waktu itu Terdakwa mengatakan sanggup menikahi
Sdri.Sifamy pada bulan Agustus 2017.
7. Bahwa setelah Terdakwa menyatakan sanggup menikahi Sdri.
Sifamy, oleh karena Terdakwa harus segera kembali ke kesatuannyadi
Yonif Raider 900 Singaraja, Bali, maka Saksi lalu menyuruh Terdakwa
segera kembali ke kesatuannya, kemudian Terdakwa berpamitan
kepada Saksi, isteri Saksi, Sdri. Anggun Pratiwi, dan yang terakhir
berpamitan kepada Sdri. Sifamy.Pada waktu berpamitan kepada
Sdri.Sifamy, Saksi melihat Terdakwa berpamitan dengan mencium
kening Sdri.Sifamy.
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8. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuannya di Bali, ternyata
HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa juga tidak pernah
lagimenghubungi Sdri. Sifamy maupun Saksi, dan menurut
Sdri.Sifamykatanya Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Sifamy dengan
berbagai alasan, dan katanya Terdakwa jugasudah mau menikah
dengan wanita lain, katanyaTerdakwa juga tidak takut dengan abang
Sdri. Sifamy yang dinas di Pom Jakarta, dan Terdakwa menantang Sdri.
Sifamy untuk mengadukan ke Denpom Mataram, sehingga Sdri.Sifamy
sakit hati lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom
Mataram.
9. Bahwa setelah Sdri. Sifamy lapor ke Denpom Mataram, Danton dan
Baton Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak menyelesaikan
permasalahan Sdri.Sifamy dan Terdakwa secara damai/kekeluargaan,
namun mereka meminta pengaduan Sdri.Sifamy dicabut dulu tanpa
memberikan kompensasi ataupun memberitahu jalan damai yang
dimaksud.Atas permintaan tersebut Saksi menyerahkan kepada
Sdri.Sifamy, dan ternyata Sdri.Sifamy tidak mau mencabut laporan/
pengaduannya.
10. Bahwa akibat persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut Sdri.
Sifamy hamil dan kemudian mengalami keguguran ketika usia
kandungannya berjalan tiga bulan, lalu Sdri. Dirawat di Puskesmas
Masbagik selama tiga hari dilanjutkan dirawat di RSUD Selong selama
dua hari dan kontrol lanjutan, dengan menghabiskan beaya seluruhnya
sekira Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh
anak Saksi yang berdinas di Jakarta.
11. Bahwa anak pertama Saksi bernamaSerka Mariadi Putra Pratama,
dulu berdinas di Paspampres di Istana Merdeka Jakarta, sekarang
berdinas di Paspampres di Istana Bogor, anak kedua bernama Sifami
Sukmawari, anak ketiga bernama Anggun Pratiwi, dan anak keempat
bernama Satriya Wirayuda (baru tamat SMA).
12. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Terdakwa sekira
4 km.
13. Bahwa tadinya Saksi ingin menikahkan Sdri. Sifamy dengan
Terdakwa.Namun setelah melihat sikap Terdakwa yang tidak
bertanggung-jawab, dan juga keluarga Terdakwa yang merendahkan
Sdri.Sifamy, Saksi tidak ingin lagi menikahkan Sdri.Sifamy dengan
Terdakwa.
14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri.Sifamy
melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di hadapan
Saksi.Namun Saksi pernah melihat Terdakwa mencium kening
Sdri.Sifamy di hadapan Saksi ketika Terdakwa berpamitan kepada
Sdri.Sifamy sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi untuk
kembali ke kesatuannya di Yonif Raider 900 Singaraja, Bali.
15. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga merasa sangat
malu, karena Terdakwa dan Sdri. Sifamy Sukmawari baru kenal sudah
melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, dan ternyata Terdakwa
tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Sdri. Sifamy bahwa
Terdakwa tidak takut pada abang Sdri. Sifamy yang dinas di Pom
Jakarta, ataupun menantang Sdri. Sifamy untuk mengadukan Terdakwa
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ke Denpom Mataram.Terdakwa hanya menanyakan kepada Sdri.Sifamy
kenapa Sdri. Sifamy melapor ke Denpom, apa Sdri. Sifamy hamil dan
apa maunya Sdri. Sifamy ?
- Pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Staf
Intel Yonif Raider 900, pada waktu itu Terdakwa tidak minta pengaduan
Sdri. Sifamy dicabut, akan tetapi Terdakwa menanyakan apa maunya
Sdri. Sifamy, dan Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Sdri.Sifamy,
namun keluarga Sdri.Sifamy tidak mau.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-IV tetap pada
keterangannya, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mau menikahi
Sdri.Sifamy dengan berbagai alasan, yaitu katanya Sdri.Sifamy sudah
janda dan sudah melaporkan Terdakwa ke Denpom Mataram.
Menimbang

Saksi – V

: Bahwa untuk menguatkan bukti bahwa Terdakwa dan keluarganya
sudah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan,
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan,
yaitusebagai berikut :
:

Nama lengkap: SULAEMAN; Pangkat/NRP:Sertu/31950244210575;
Jabatan: Babinsa Ramil 1615-06/Kerana, Lotim; Kesatuan: Kodim
1615/Lotim; Tempat, tanggal lahir: Bantaeng, Sulsel, 04 Mei 1975; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: RT.03 Desa Kilang, Kec. Montong Gading, Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan
kakak Terdakwa, dan sekarang Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2016 Terdakwa yang saat itu
masih di satuan Yonif Raider 900 Singaraja menelepon Keluarga
Terdakwa di Lombok Timur dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah
dilaporkan Sdri. Sifamy ke Denpom Mataram dalam masalah Terdakwa
dituduh telah menyetubuhi Sdri.Sifamy tetapi tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa dengan adanya laporan Sdri. Sifamy tersebut, Saksi
bersama dengan adik ipar Saksi atas nama Serda Lalu Hamdani, serta
Danton dan Baton Terdakwa lalu berinisiatif datang ke rumah orangtua
Sdri. Sifamy di Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Lotim, untuk meminta
maaf dan meminta agar permasalahan Terdakwa dan Sdri. Sifamy
diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi dan Danton Terdakwa
meminta agar pengaduan Sdri.Sifamy di Denpom Mataram dicabut
terlebih dahulu, sedang masalah nikah dibicarakan belakangan.
4. Bahwa atas tawaran Saksi dan Danton Terdakwa tersebut, ayah
Sdri. Sifamy mengatakan bahwa oleh karena masalah tersebut sudah
dilaporkan ke Denpom Mataram, maka pada waktu itu ayah Sifamy
menyerahkan masalahnya kepada Sdri.Sifamy selaku pelapor, namun
ternyata Sdri.Sifamy tidak mau mencabut kembali laporannya ke
Denpom Mataram.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar informasi bahwa
katanya Sdri. Sifamy sakit, sehingga Saksi dan keluarga Terdakwa,
serta Danton dan Baton Terdakwa lalu berkunjung ke tempat
Sdri.Sifamy dirawat di RSUD Selong, Lotim.Pada waktu datang
berkunjung ke RSUD Selong, Saksi melihat Sdri.Sifamy sedang
berbaring didampingi oleh Ibu Sdri.Sifamy, lalu Ibu Sdri.Sifamy
mengatakan bahwa Sdri.Sifamy sakit pendarahan dan perlu bantuan
darah untuk persiapan operasi.
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6. Bahwa kemudian Saksi berinisiatif mencarikan darah ke satuan
Kodim Lombok Timur tempat Saksi bertugas, dan Saksi mendapatkan
dua orang anggota Kodim Lotim yang bersedia mendonorkan darahnya
melalui PMI Lotim. Kemudian ketika Sdri. Sifamy mau dioperasi, dan
pihak Rumah Sakit meminta tanda tangan suami atau keluarga yang
bertanggung jawab, oleh karena tidak ada yang mau menanda-tangani
surat pernyataan, akhirnya Danton Terdakwa yang kemudian menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab mewakili suami/keluarga
Sdri. Sifamy.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah cerita kalau Terdakwa
berpacaran dengan Sdri. Sifamy, namun Saksi pernah melihat ketika
Saksi menjenguk ayah mertua Saksi (ayah Terdakwa) yang sedang
dirawat di RSUD Selong beberapa waktu sebelumnya, Saksi melihat
Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang kemudian Saksi
ketahui bernama Sifamy juga datang menjenguk ayah Terdakwa, dan
pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Sifamy tersebut
adalah teman dekat Terdakwa.
8. Bahwa Saksi belum pernah mendengar Terdakwa mengatakan
akan menikah dengan Sdri. Sifamy.
Bahwa atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Saksi - VI

: Nama
lengkap:
LALU
HAMDANI;
Pangkat/NRP:
Serda/31020326400982; Jabatan: Babinsa Ramil 1615-11/Aikmal,
Lotim; Kesatuan: Kodim 1615/Lotim; Tempat, tanggal lahir: Loteng,
12September 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Monggas, Kec. Popang,
Kab. Loteng, NTB.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan
kakak Terdakwa, dan sekarang Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa
dengan Sdri. Sifamy, karena Saksi tinggalnya jauh. Saksi baru tahu
setelah pada sekira bulan Februari 2016 Saksi ditelepon oleh mertua
Saksi yang menginformasikan bahwa Terdakwa sedang ada masalah,
karena Terdakwa telah dilaporkan Sdri. Sifamy ke Denpom Mataram
dalam masalah Terdakwa dituduh telah menyetubuhi Sdri.Sifamy tetapi
tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa dengan adanya laporan Sdri. Sifamy tersebut, Saksi
bersama dengan kakak ipar Saksi atas nama Sertu Sulaiman, dan
kedua orangtua Terdakwa, serta Danton Terdakwa lalu datang ke
rumah orangtua Sdri. Sifamy di Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Lotim,
untuk meminta maaf dan meminta agar permasalahan Terdakwa dan
Sdri. Sifamy diselesaikan secara kekeluargaan saja, namun waktu itu
Danton Terdakwa meminta agar pengaduan Sdri.Sifamy di Denpom
Mataram dicabut terlebih dahulu.
4. Bahwa atas tawaran tersebut, ayah Sdri. Sifamy mengatakan
bahwa oleh karena masalah tersebut sudah dilaporkan ke Denpom
Mataram, maka pada waktu itu ayah Sifamy menyerahkan masalahnya
kepada Sdri.Sifamy selaku pelapor, namun ternyata Sdri.Sifamy tidak
mau mencabut kembali laporannya ke Denpom Mataram.
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5. Bahwa pada waktu di rumah ayah Sdri. Sifamy, Saksi mengatakan
bahwa Terdakwa masih belum siap untuk menikah, karena Terdakwa
masih banyak tanggungan hutang.
6. Bahwa pada waktu itu Sdri. Sifamy mengatakan bahwa ia tidak
minta dinikahi oleh Terdakwa. Sdri.Sifamy melaporkan Terdakwa ke
Denpom Mataram karena Sdri.Sifamy sakit hati pada Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi – VII

: Nama lengkap: H. LALU KASMIRI; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal
lahir: Sukadana, Lotim, Tahun 1961; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa
Kilang, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, NTB.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa
adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa ada hubungan pacaran
dengan Sdri. Sifamy adalah setelah Terdakwa dilaporkan oleh
Sdri.Sifamy ke Denpom IX/2 Mataram, karena katanya Terdakwa telah
menyetubuhi Sdri. Sifamy, dan katanya Terdakwa sudah berjanji akan
menikahi Sdri. Sifamy, namun ternyata Terdakwa ingkar janji.
3. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Sdri. Sifamy ke Denpom
Mataram, Saksi dan keluarga Saksi sudah dua kali datang ke rumah
orangtua Sdri.Sifamy untuk meminta Sdri.Sifamy mencabut laporannya
ke Denpom Mataram dan mengajak menyelesaikan permasalahan
tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada hasilnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri.Sifamy pernah dirawat di
RSUD Selong karena sakit pendarahan (keguguran kandungan), yang
katanya akibat perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berjanji akan
menikahi Sdri. Sifamy.
Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi – VIII

: Nama lengkap: Hj. MAKNAH; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir:
Montong Gading, Lotim, Tahun 1966; Jenis kelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa
Kilang, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, NTB.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi
yang mengandung dan melahirkan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa ada hubungan pacaran
dengan Sdri.Sifamy adalah setelah Terdakwa dilaporkan oleh
Sdri.Sifamy ke Denpom IX/2 Mataram, karena katanya Terdakwa telah
menyetubuhi Sdri. Sifamy, dan katanya Terdakwa sudah berjanji akan
menikahi Sdri. Sifamy, namun ternyata Terdakwa ingkar janji.
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3. Bahwa setelah Sdri. Sifamy melaporkan Terdakwa ke Denpom
Mataram, Saksi dan keluarga Saksi sudah dua kali datang ke rumah
orangtua Sdri.Sifamy untuk meminta Sdri.Sifamy mencabut laporannya
ke Denpom Mataram dan mengajak menyelesaikan permasalahan
tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada hasilnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri.Sifamy pernah dirawat di
RSUD Selong karena sakit pendarahan (keguguran kandungan), yang
katanya akibat perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak suka Terdakwa mempunyai isteri seorang janda
seperti Sdri.Sifamy.Namun Saksi mau menerima Sdri.Sifamy untuk
menjadi isteri Terdakwa, jika memang benar Terdakwa yang
menyebabkan Sdri.Sifamy hamil dan keguguran.Akan tetapi Saksi
meminta janin yang dikandung Sdri.Sifamy diperiksa terlebih dahulu
DNA nya untuk memastikan bahwa janin yang dikandung Sdri.Sifamy
tersebut benar-benar benih dari Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-VIII
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagaiberikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata PKTahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana Kubujati,
Singaraja. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada
NRP.311120575200692, Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinas di Yonif Raider
900/SBW menjabat sebagai Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B
hingga sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita
Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud melalui
media sosial Facebook. Pada waktu berkenalan tersebut Sdri.Sifamy
Sukmawarimengatakan berstatus janda anak 1 (satu), sedangkan
Terdakwa berstatus bujangan.Namun pada waktu itu Terdakwa tidak
mempermasalahkan status Sdri.Sifamy, dan Terdakwa tetap mau
menjalin hubungan yang serius denganSdri. Sifamy Sukmawari,
walaupun Sdri. Sifamy sudah janda anak satu dan usianya lebih tua dua
tahun dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016 Terdakwa mendapat cuti
tahunan 2016 selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 08
Nopembers/d tanggal 19 Nopember 2016. Kesempatan cuti tersebut
Terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah orangtua Terdakwa di
Lombok Timur, NTB, dengan mengendarai sepeda motor melalui
pelabuhan Padangbai Karangasem, Bali, sekaligus Terdakwa juga ingin
bertemu secara langsung dengan Sdri. Sifamy yang telah Terdakwa
kenal melalui Facebook, yang rumahnya tidak jauh dari rumah orangtua
Terdakwa di Lombok Timur.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah orangtua Terdakwa di
Lombok Timur dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, padabesok
malamnya tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita,dengan
mengendarai sepeda motor, Terdakwabersama dengan paman
Terdakwa yang seusia dengan Terdakwa berkunjung ke rumah
orangtua Sdri. Sifamy Sukmawari di Desa Gunung Siu, Kec. Sikur, Kab.
Lombok Timur, untuk menemui Sdri. Sifamy Sukmawari guna
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memperkenalkan diri secara langsung kepada Sdri.Sifamy Sukmawari
dan keluarganya.
5. Bahwa setelah mengobrol beberapa saat, kemudian Terdakwa
mengajak Sdri. Sifamy jalan-jalan ke Kota Selong.Untuk itu Terdakwa
pamit pulang dulu guna menukar sepeda motor Terdakwa dengan
meminjam mobil kakak Terdakwa.Setelah Terdakwa berhasil meminjam
mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa,selanjutnya Terdakwa dan
Paman Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtua Sdri.Sifamy, dan
selanjutnya Terdakwa bersama Sdri.Sifamy dan Paman Terdakwa jalanjalan ke Taman Kota Selong.Oleh karena Sdri.Sifamy mengajak
Terdakwa mampir di tempat kost Sdri.Sifamy di Kota Selong, maka
setelah selesai jalan-jalan, Terdakwa lalu membeli makanan bungkus di
Kota Selong untuk dimakan di tempat kost Sdri.Sifamy.Setelah sampai
di tempat kost Sdri.Sifamy, Terdakwa dan Sdri.Sifamy makan di dalam
kamar, sedangkan Paman Terdakwa makan di teras luar kamar kost
Sdri.Sifamy.Setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa dan Paman
Terdakwa mengantar Sdri.Sifamy pulang ke rumah orangtuanya.
6. Bahwapada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul
09.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik
kakak Terdakwa datang lagi ke rumah orangtua Sdri. Sifamy untuk
menemui Sdri.Sifamy.Setelah ngobrol-ngobrol dengan Sdri.Sifamy dan
kedua orangtuanya, pada sekira pukkul 11.00 Wita Sdri.Sifamy meminta
tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Sdri.Sifamy mengambil
barang-barang Sdri.Sifamy yang masih ada di tempat kost Sdri.Sifamy
di Kota Selong.Atas permintaan Sdri.Sifamy tersebut, Terdakwa
bersama dengan Sdri.Sifamylalu berangkat ke tempat kost Sdri.Sifamy
di Kota Selong, Lombok Timur, untuk mengambil barang-barang milik
Sdri.Sifamy.
7. Bahwa setelah sampai di tempat kost Sdri. Sifamy pada sekira
pukul 12.00 Wita, Sdri.Sifamy lalu merapihkan barang-barang yang mau
dibawa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Sifamy menaikkan barangbarang milik Sdri.Sifamy ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa.Setelah
selesai menaikkan barang-barang ke dalam mobil, Terdakwa lalu
merebahkan diri di tempat tidur kamar kost tersebut, sedangkan
Sdri.Sifamy menyapu lantai kamar kost tersebut.
8. Bahwa setelah Sdri. Sifamy selesai menyapu lantai kamar kost,
kemudian Terdakwa mengajak Sdri.Sifamy untuk berhubungan badan
layaknya suami istri.Atas ajakan Terdakwa tersebut, pada mulanya
Sdri.Sifamy tidak mau karena belum menikah.
Namun setelah
Terdakwa mengatakan: “Kalau kamu hamil, Saya akan bertanggung
jawab”, maka Sdri. Sifamy menjadi mau diajak bersetubuh untuk yang
pertama kali dengan Terdakwa bertempat di dalam kamar kost
Sdri.Sifamy.Pada waktu itu dalam pikiran Terdakwa jika Sdri.Sifamy
tidak hamil, maka hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri.Sifamy
tersebut dijalani saja.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan yang
pertama dengan Sdri. Sifamydi dalam kamar kost tersebut, pintu dan
jendela kamar dalam keadaan tertutup dan dikunci oleh Sdri.Sifamy,
dangordyn jendela dalam keadaan tertutup rapat.Setelah selesai
melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Sdri.Sifamy kembali pulang ke
rumah orang tua Sdri.Sifamy.
10. Bahwa oleh karena masa cuti Terdakwa sudah selesai dan tanggal
19 Nopember 2016 Terdakwa harus sudah kembali berdinas di
kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja, Bali, makapada hari
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Jum’at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa
datang lagi kerumah orang tua Sdri. Sifamy untuk berpamitan pulang ke
kesatuan di Bali.Pada waktu berpamitan tersebut, oleh karena
Sdri.Sifamy mengatakan kepada kedua orangtuanya bahwa Terdakwa
sudah pernah menyetubuhi Sdri.Sifamy, maka Sdri.Sifamy dan kedua
orangtua Sdri.Sifamy meminta agar Terdakwa mau menikahi
Sdri.Sifamy.Oleh karena Terdakwa belum siap menikahi Sdri.Sifamy,
maka ayah Sdri.Sifamy memberi waktu Terdakwa untuk menikahi
Sdri.Sifamy pada bulan Agustus 2017.Oleh karena saat itu Terdakwa
harus segera kembali ke satuan Yonif Raider 900/SBW, maka
Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Sdri. Sifamy pada bulan
Agustus 2017, dan selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang dengan
carabersalaman dengan Sdri. Sifamy dan dengan kedua orangtua
Sdri.Sifamy, serta dengan Sdri. Anggun Pratiwi.Pada waktu itu
Terdakwa tidak pernah mencium bibir, hidung, ataupun kening
Sdri.Sifamy.Setelah bersalaman dengan Sdri.Sifamy dan keluarganya,
selanjutnya Terdakwa berangkat pulang kembali ke Bali dengan
mengendarai sepeda motor.
11. Bahwa setelah sampai di kesatuan Yonif Raider 900/SBW
Singaraja, Bali, Terdakwa langsung disibukkan dengan latihan-latihan
selama dua minggu dan HP Terdakwa dikumpulkan, sehingga
Terdakwa tidak bisa berkomunikasi melalui HP.
12. Bahwa setelah selesai latihan pada bulan Desember 2016 dan HP
Terdakwa dikembalikan lagi kepada Terdakwa, Terdakwa melihat di HP
Terdakwa banyak sekali laporan “Panggilan tak terjawab” dan SMS dari
Sdri. Sifamy, sehingga Terdakwa lalu menelepon ke HP Sdri.Sifamy,
namun ternyata Sdri.Sifamy langsung marah-marah dan mengolok-olok
bahwa Terdakwa pengecut, tidak bertanggung-jawab, dan lain-lain,
sehingga Terdakwa lalu menghindar dan tidak mau lagi menghubungi
ataupun dihubungi oleh Sdri.Sifamy.
13. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wita,
Dankipan B Yonif Raider 900/SBW memberitahu Terdakwa bahwa
Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram oleh Sdri. Sifamy
Sukmawari Mahmud perihal perkara asusila yang dilakukan Terdakwa
terhadap Sdri.Sifamy.
14. Bahwa atas pemberitahuan Dankipan B tersebut, Terdakwa lalu
menelepon ke HP Sdri. Sifamy dan bertanya kepada Sdri. Sifamy:
“Apakah benar kamu melaporkan saya?, dijawab: “Iya benar”, lalu
Terdakwa bertanya lagi: “Kenapa kamu melaporkan saya, apakah kamu
hamil?”, dijawab oleh Sdri. Sifamy: “Saya tidak hamil, dan saya habis
datang bulan”. Kemudian Terdakwa bertanya lagi: “Apakah kamu mau
saya nikahi?”, dijawab Sdri. Sifamy: “Siapa yang mau dinikahi sama
kamu, saya tidak mau dinikahi sama kamu”,laluTerdakwa mengatakan:
“Kalau begitu kenapa kamu melaporkan saya?”,yang dijawab Sdri.
Sifamy: “Karena saya sakit hati, biar kamu juga merasakan sakit hati
saya”, kemudian Terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut.
15. Bahwasetelah mengetahui dirinya dilaporkan ke Denpom Mataram
oleh Sdri. Sifamy, kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul
22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Danton Kipan B Yonif 900/SBW
Lettu Inf Rudy Megianto dan Baton 3 Kipan B Yonif Raider 900/SBW
Sertu Muhammad Kurniawan berangkat dari Kipan B Yonif Raider
900/SBW Singaraja, Bali, menuju rumah orangtua Sdri. Sifamy untuk
membicarakan
masalah
laporan
Sdri.Sifamy
ke
Denpom
Mataram.Namun setelah sampai di rumah orangtua Sdri.Sifamy,
ternyata Sdri.Sifamy sedang dirawat di RSUD Selong, Lombok Timur,
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dan Sdri.Sifamy tidak dapat diajak bicara, sehingga Terdakwa bersama
Danton dan Baton Kipan B Yonif Raider 900/SBWlalu menemui kedua
orangtua
Sdri.Sifamy
untuk
menyelesaikan
permasalahan
tersebut.Namun
kedua
orangtua
Sdri.Sifamy
menyerahkan
penyelesaian permasalahan tersebut kepada Sdri.Sifamy.
16. Bahwa setelah 5 (lima) hari berada di Lombok Timur untuk mencari
cara penyelesaian secara damai tidak juga ada kejelasan sikap dari
Sdri. Sifamy, maka Terdakwa bersama dengan Danton Lettu Inf Rudy
Megianto dan Baton Sertu Muhamad Kurniawan lalu kembali ke
kesatuan Kipan B Yonif Raider 900/SBW di Singaraja, Bali.
17. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Sdri. Sifamy ke Denpom
Mataram, Terdakwa lalu berpacaran dengan wanita lain, namun hingga
sekarang Terdakwa belum menikah dengan pacarnya tersebut.
18. Bahwa sekarang Terdakwa masih bersedia menikahi Sdri. Sifamy.
Menimbang

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

Barang-barang :

a.
1 (satu) potong baju warna pink merk Polo;
b.
1 (satu) potong celana jeans merk Levi’s warna biru;
Milik Sdri. Sifamy Sukmawari yang digunakan Sdri.Sifamy Sukmawari
ketika jalan-jalan dengan Terdakwa dan kemudian melakukan
perbuatan asusila di kamar kost Sdri.Sifamy dan Sdri. Maya di Kota
Selong, Lombok Timur;
2.

Surat-surat :

a.
1(satu) lembar Surat Izin Jalan dari Danyonif Raider 900/SBW
Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu
Lalu Zulhaeri NRP.31120575200692, yang menerangkan bahwa Pratu
Lalu Zulhaeri Tmt.08 Nopember 2016 s/d 19 Nopember 2016 sedang
melaksanakan cuti tahunan 2016 di Lombok NTB;
b.
1 (Satu) lembar foto TKP di ruang tamu rumah orang tua Sdri.
Sifamy Sukmawari tempat Terdakwa memeluk, mencium kening,
hidung, dan bibir Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud di Dusun Gunung
Siu, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, NTB;
c.
1 (satu) lembar ) lembar foto TKP di Rumah Kost di Jln. Prof. Moh
Yamin Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur, tempat Terdakwa dan
Sdri. Sifamy Sukamawari Mahmud melakukan hubungan badan
layaknya suami istreri;
d.
1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/DirawatNomor:
65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 a.n. Sifamy
Sukmawari,yang dikeluarkan Puskesmas Masbagik, Kab. Lombok
Timur, yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan
sedang/telah dirawat inap di Puskesmas Masbagik sejak tanggal 23
Februari 2017 s/d 25 Februari 2017;
e.
1 (satu) lembar Surat Hasil Diagnosadari RSUD dr. R. Soejono
Selong, Kab. Lombok Timurterhadap penderita atas nama Sifamy
Sukmawari tanggal 26 Februari 2017, yang menerangkan
bahwapenderita a.n. Sifamy Sukmawari dengan diagnose Post
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Curetasi, perlu pengobatan dan perawatan selanjutnya di Poli
Kandungan RSUD Selong, Lombok Timur;
Surat-surat tersebut huruf d dan e diajukan oleh Saksi-IV Mahmud
Pasaribu ke persidangan, dan kemudian atas persetujuan para pihak
diterima sebagai bukti tambahan di persidangan bahwa Saksi Sifamy
Sukmawari Mahmud mengalami hamil, lalu keguguran, dan kemudian di
curetasi di RSUD Selong.
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 yang lain, dan
kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, sehingga
oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak
bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi-I Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud menerangkan
antara lain bahwaSaksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 02
Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita melalui media sosial facebook,
dari perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk menjalin
hubungan pacaran, namun Saksi tidak mau pacaran karena Saksi
sudah berstatus janda anak satu, sehingga Saksi menghendaki jika
Terdakwa mau, langsung menikah saja, dan saat itu Terdakwa mau
menerima keadaan Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi,lalu Saksi
meminta kepada Terdakwa untuk bertemu terlebih dahulu dan
membicarakan masalah tersebut dengan keluarga Saksi.
Kemudian pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 12.30 Wita, setelah Terdakwa bertemu secara langsung yang
kedua dg Saksi Sifamy, ketika Terdakwa dan Saksi Sifamy mengambil
barang-barang Saksi Sifamy di tempat kost Saksi Sifamy di Kota
Selong, Terdakwa menarik tangan Saksi Sifamy untuk diajak mengobrol
sambil rebahan di kasur dalam kamar kost. Beberapa saat kemudian
Terdakwaberusaha memeluk Saksi, namun Saksi menolak,lalu
kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mandi.Setelah Terdakwa
selesai mandi, Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan
layaknya suami istri, namun Saksi menolakkarena Saksi dan Terdakwa
belum menikah. Namun oleh karena Terdakwa mendesak terus sambil
Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, dan Terdakwa akan berbicara
lagi pada orang tua Saksi, Terdakwa juga mengatakan jika orang tua
Terdakwa suka terhadap Saksi, maka Saksi menjadi luluh dan
kemudian menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan
layaknya suami istri.
Bahwa Saksi-II Sdri. Baiq Nurjanah menerangkan antara lain
bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul 11.00
Wita, Saksi mendengar Sdri. Sifamy Sukmawari berbicara dengan
Terdakwa, dan katanya Terdakwa mau menikahi Sdri.Sifamy.Oleh
karena Saksi mengetahui Sdri. Sifamy sudah janda anak satu, maka
Saksi lalu mengatakan kepada Sifamy: “Kamu kan sudah janda anak
satu, tidak mungkin dia mau menikahi kamu”, yang dijawab Sdri.
Sifamy: “Tidak Ma, dia serius nih, dia mau ngomong sama Mama”, lalu
Sdri. Sifamy memberikan HPnya kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa
berbicara dengan Saksi melalui video call di HP Sdri. Sifamy, dan pada
waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa serius
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akan menikahi Sdri. Sifamy. Pada waktu Terdakwa berbicara dengan
Saksi Baiq Nurjanah melalui video call tersebut, posisi Terdakwa saat
itu ada di kesatuannya di Bali, sedangkan Saksi baiq Nurjanah dan
Saksi Sifamy ada di rumah Saksi di Desa Montong Baan, Kec. Sikur,
Lombok Timur.
Bahwa terhadap keterangan Saksi-I dan Saksi-II tersebut,
Terdakwa menyangkal telah berjanji akan menikahi Saksi Sifamy, dan
yang benar Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menikahi Saksi.
2.
Bahwa Saksi-I Sdri. Sifamy Sukmawari menerangkan antara lain
bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00
Wita, Terdakwa datangke rumah Saksi di Dusun Gunung Siu, Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
untuk berpamitan kepada Saksi sebelum kembali ke kesatuan Yonif
Raider 900/SBW di Singaraja Bali. Pada waktu itu oleh karena ayah
Saksi sedang tidak ada di rumah, dan Saksi merasa sudah disetubuhi
oleh Terdakwa, maka sebelum Terdakwa pamitan kembali ke
kesatuannya, Saksi meminta Terdakwa agar berjanji pada Ibu Saksi
bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi, namun waktu itu Terdakwa
hanya diam saja, sehingga Saksi kecewa dan kemudian sambil
menangis Saksi lari masuk ke dalam kamar Saksi.Kemudian Saksi
dibujuk oleh Terdakwa dan adik Saksi (Sdri. Anggun Pratiwi) agar tidak
menangis, lalu Saksi dibawa duduk kembali di ruang tamu, dan saat
Saksi kembali ke ruang tamu ternyata ayah Saksi sudah pulang, lalu
Saksi mengatakan kepada kedua orangtua Saksi bahwa Saksi sudah
pernah disetubuhi oleh Terdakwa.Mendengar perkataan Saksi tersebut,
orangtua Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa
agar menikahi Saksi. Namun oleh karena Terdakwa belum siap untuk
segera menikahi Saksi, maka Terdakwa berjanji kepada ayah Saksi
bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi setelah kembali ke kesatuan dan
mendapat izin dari Komandan Kesatuannya. Kemudian Terdakwa
berpamitan dengan cara bersalaman dengan kedua orangtua Saksi dan
adik Saksi, dan terakhir Terdakwa berpamitan kepada Saksi sambil
Terdakwa memeluk dan mencium kening Saksi, lalu Terdakwa pergi
meninggalkan rumah Saksi untuk kembali ke kesatuannya di Bali.
- Bahwa Saksi-II Sdri. Baiq Nurjanah menerangkan antara lain bahwa
pada hari Jum’at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita,
ketika Terdakwa yang akan pulang ke satuannya di Bali berpamitan
kepada Sdri. Sifamy, Saksi melihat Terdakwa memeluk Sdri.Sifamy,
kemudian mencium bibir, hidung, dan kening Sdri. Sifamydi depan Saksi
yang saat itu duduk di kursi ruang tamu rumah Saksi. Melihat hal
tersebut Saksi merasa malu,apalagi perbuatan Terdakwa tersebut
dilihat oleh keluarga Saksi, hingga Saksi memalingkan wajah Saksi.
- Bahwa Saksi-III Sdri. Anggun Pratiwi Mahmud menerangkan antara
lain bahwa pada waktu Sdri. Sifamy menangis dan masuk ke dalam
kamar karena kecewa atas sikap Terdakwa, yang kemudian diikuti oleh
Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menenangkan
Sdri.Sifamy, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa memeluk
Sdri.Sifamy di dalam kamar, yang maksudnya mungkin untuk
menenangkan Sdri.Sifamy.Kemudian oleh karena Terdakwa harus
segera berangkat ke Bali pada sekira pukul 17.00 Wita, maka
Terdakwa, Sdri.Sifamy, dan Saksi lalu keluar dari kamar, dan kemudian
duduk di ruang tamu.Pada saat yang bersamaan ayah Saksi baru
datang dan kemudian duduk bersama di ruang tamu rumah orangtua
Saksi.Kemudian Terdakwa berpamitan untuk kembali berdinas di Yonif
Raider 900 di Bali.Pada waktu berpamitan dengan Sdri.Sifamy, Saksi
melihat sambil berpamitan di ruang tamu Terdakwa memeluk Sdri.
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Sifamy dari depan dan secara sekilas mencium bibir Sdri. Sifamy yang
disaksikan oleh Saksi, ayah Saksi, dan Ibu Saksi.Melihat perbuatan
Terdakwa yang memeluk dan mencium Sdri.Sifamy di hadapan Saksi
dan kedua orangtua Saksi di ruang tamu tersebut, Saksi merasa malu,
hingga Saksi memalingkan muka agar tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi-IV Sdr. Mahmud Pasaribu menerangkan antara lain
bahwa setelah mengetahui permasalahannya, Saksi lalu meminta
pertanggung-jawaban Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa
kapan Terdakwa akan menikahi Sdri. Sifamy.Atas pertanyaan Saksi
tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum siap menikah
karena Terdakwa belum mempunyai uang, lalu Saksi mengatakan
kepada Terdakwa bahwa pernikahan Sdri. Sifamy dan Terdakwa tidak
harus sekarang, yang penting Terdakwa bertanggung jawab dan berjanji
akan menikahi Sdri. Sifamy, sedangkan mengenai beayanya dipikirkan
belakangan.Pada waktu itu Terdakwa mengatakan sanggup menikahi
Sdri.Sifamy pada bulan Agustus 2017.Setelah Terdakwa menyatakan
sanggup menikahi Sdri. Sifamy, oleh karena Terdakwa harus segera
kembali ke kesatuannyadi Yonif Raider 900 Singaraja, Bali, maka Saksi
lalu menyuruh Terdakwa segera kembali ke kesatuannya, kemudian
Terdakwa berpamitan kepada Saksi, isteri Saksi, Sdri. Anggun Pratiwi,
dan yang terakhir Terdakwa berpamitan kepada Sdri. Sifamy.Pada
waktu berpamitan kepada Sdri.Sifamy, Saksi melihat Terdakwa
berpamitan dengan mencium kening Sdri.Sifamy.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, dan Saksi-IV
tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa ketika
Terdakwa berpamitan mau kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak pernah
memeluk tubuh, maupun mencium bibir dan kening Sdri. Sifamy.Pada
waktu itu Terdakwa hanya mengobrol dan kemudian bersalaman untuk
pamitan kepada Sdri.Sifamy dan keluarganya. Selain itu, Terdakwa
juga tidak pernah berjanji akan menikahi Sdri. Sifamy.
Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang tidak
bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagi berikut :
- Bahwa sejak awal perkenalan melalui media social facebook,
Terdakwa sudah tahu kalau Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud berstatus
janda anak satu, namun Terdakwa tetap mau melanjutkan hubungan,
dan bahkan Terdakwa berkunjung ke rumah orangtua Sdri.Sifamy untuk
bertemu dan berkenalan secara langsung dengan Sdri.Sifamy dan
keluarganya.Setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada hari-hari
berikutnya hampir setiap hari selama Terdakwa berada di Lombok
Timur dalam rangka cuti, Terdakwa datang ke rumah orangtua
Sdri.Sifamy.Dengan status Terdakwa yang sudah dewasa dan masih
bujang, sedangkan status Sdri.Sifamy seorang janda anak satu, hal itu
menunjukkan bahwa Terdakwa mau menjalani hubungan yang serius
dengan Sdri.Sifamy, dalam arti mau berlanjut ke pernikahan dengan
Sdri.Sifamy.Apalagi setelah bertemu secara langsung pada hari kedua,
Terdakwa telah ‘berhasil’ menyetubuhi Sdri.Sifamy bertempat di tempat
kost Sdri.Sifamy di Kota Selong.
- Bahwa seorang wanita dewasa, apalagi seorang janda anak satu
yang sejak awal tidak mau berpacaran dan maunya langsung menikah,
akan sangat sulit untuk mau diajak bersetubuh, yang dapat berakibat
hamil, jika tidak ada janji-janji yang membuat wanita tersebut menuruti
kemauan pasangannya untuk bersetubuh.
- Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sebagai
berikut :
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1. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Sifamy
Sukmawari, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi Sifamy
Sukmawari Mahmud.
2. Bahwa pada waktu berpamitan mau pulang kembali ke kesatuan
Terdakwa di Yonif Raider 900 di Bali, Terdakwa telah melakukan
perbuatan setidak-tidaknya memeluk dan mencium kening Sdri. Sifamy
dihadapan orang lain (Ibu, ayah, dan adik Sdri. Sifamy) di ruang tamu,
yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa kesusilaan
masyarakat setempat yang membuat orang lain yang melihat merasa
malu sehingga mereka memalingkan mukanya.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK Tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada
NRP.311120575200692, Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinas di Yonif Raider
900/SBW menjabat sebagai Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B
hingga sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 19.00
Wita Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud
(Saksi-I)melalui media sosial Facebook.
Pada waktu berkenalan
tersebut Saksi Sifamy Sukmawarimengatakan berstatus janda anak 1
(satu), sedangkan Terdakwa berstatus bujangan. Namun pada waktu
itu Terdakwa tidak mempermasalahkan status Saksi Sifamy, dan
Terdakwa tetap mau menjalin hubungan yang serius denganSaksi
Sifamy Sukmawari, walaupun Saksi Sifamy sudah janda anak satu dan
usianya lebih tua dua tahun dari Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai Surat Izin Jalan dari Danyonif Raider 900/SBW
Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu
Lalu Zulhaeri NRP.31120575200692, Terdakwa Pratu Lalu Zulhaeri
melaksanakan cuti tahunan 2016 selama 12 (dua belas) hari terhitung
mulai tanggal 08 Nopembers/d tanggal 19 Nopember 2016.
Kesempatan cuti tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah
orangtua Terdakwa di Lombok Timur, NTB, dengan mengendarai
sepeda motor melalui pelabuhan Padangbai Karangasem, Bali,
sekaligus Terdakwa juga ingin bertemu secara langsung dengan Saksi
Sifamy Sukmawari yang telah Terdakwa kenal melalui Facebook, yang
rumahnya tidak jauh dari rumah orangtua Terdakwa di Lombok Timur.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah orangtua
Terdakwa di Lombok Timur dalam rangka melaksanakan cuti tahunan,
pada besok malamnya tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 20.00
Wita,dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa bersama dengan
paman Terdakwa yang seusia dengan Terdakwa berkunjung ke rumah
orangtua Saksi Sifamy Sukmawari di Desa Gunung Siu, Kec. Sikur,
Kab. Lombok Timur, untuk menemui Saksi Sifamy Sukmawari guna
memperkenalkan diri secara langsung kepada Saksi Sifamy Sukmawari
dan kedua orangtua Saksi Sifamy, yaitu Sdri. Baiq Nurjanah (Saksi-II)
dan Sdr. Mahmud Pasaribu (Saksi-IV).
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5. Bahwa benar setelah mengobrol beberapa saat, kemudian
Terdakwa mengajak Saksi Sifamy jalan-jalan ke Kota Selong. Untuk itu
Terdakwa pamit pulang dulu guna menukar sepeda motor Terdakwa
dengan meminjam mobil kakak Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil
meminjam mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa dan Paman Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtua Saksi
Sifamy, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sifamy dan Paman
Terdakwa jalan-jalan ke Taman Kota Selong.
6. Bahwa benar sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi Sifamy
Sukmawari bekerja di Kota Selong dan tinggal di tempat kost di Jalan
Prof. Moh Yamin Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur, bersama
dengan Sdri. Maya.Namun beberapa waktu terakhir Sdri.Maya sering
tidak tinggal di kamar kost tersebut dengan alasan mau pindah kost,
sedangkan Saksi Sifamy juga sering pulang ke rumah orangtuanya di
Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Lombok Timur.
7. Bahwa benar setelah selesai jalan-jalan, oleh karena Saksi Sifamy
mengajak Terdakwa mampir ke tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Selong, maka Terdakwa lalu membeli
makanan bungkus di Kota Selong untuk dimakan di tempat kost Saksi
Sifamy. Setelah sampai di tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.Maya,
ternyata Sdri.Maya sedang pulang ke rumahnya dan tidak berada di
Tempat Kost. Kemudian Saksi Sifamy dan Terdakwa masuk ke Kamar
Kost untuk makan makanan bungkus di dalam kamar, sedangkan
Paman Terdakwa makan makanan bungkus di teras depan kamar.
Pada waktu Saksi Sifamy masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa
memeluk Saksi Sifamy dari belakang, lalu Terdakwa meraba-raba
payudara Saksi Sifamy dari belakang, dan kemudian Terdakwa
berusaha mencium bibir Saksi Sifamy, namun Saksi Sifamy menolak
karena takut dilihat oleh Paman Terdakwa yang sedang duduk di teras
luar kamar kost yang pintunya masih terbuka.Setelah selesai makan
makanan bungkus, Terdakwa dan Paman Terdakwa mengantar Saksi
Sifamy pulang ke rumah orangtuanya.
8. Bahwa benarpada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza
milik kakak Terdakwa datang lagi ke rumah orangtua Saksi Sifamy
untuk menemui Saksi Sifamy. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Saksi
Sifamy dan kedua orangtuanya, pada sekira pukkul 11.00 Wita Saksi
Sifamy meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi
Sifamy mengambil barang-barang Saksi Sifamy yang masih ada di
tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri. Maya di Jl. Prof. Moh Yamin No.83
Kota Selong.Atas permintaan Saksi Sifamy tersebut, Terdakwa bersama
dengan Saksi Sifamylalu berangkat ke tempat kost Saksi Sifamy dan
Sdri.Maya di Kota Selong, Lombok Timur, untuk mengambil barangbarang milik Saksi Sifamy.
9. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya pada sekira pukul 12.30 Wita, ternyata Sdri. Maya tidak berada di
tempat kost tersebut, sehingga Saksi Sifamylalu mengambil kunci
kamar kost yang ditaruh di bawah keset,lalu SaksiSifamy membuka
pintu kamar kost tersebut dan selanjutnya Saksi Sifamy dan Terdakwa
masuk ke dalam kamar kost untuk mengambil barang-barang Saksi
Sifamy. Oleh karena saat itu sudah masuk waktu sholat Jum’at,
sedangkan Terdakwa tidak sholat Jum’at, maka Terdakwa lalu
melaksanakan sholat dzuhur di Kamar Kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya, sedangkan Saksi Sifamy merapihkan barang-barang Saksi
Sifamy yang akan dibawa pulang ke rumah orangtua Saksi Sifamy.
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10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai sholat dzuhur,selanjutnya
Terdakwa dan Saksi Sifamy menaikkan barang-barang milik Saksi
Sifamy ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa.Setelah selesai
menaikkan barang-barang ke dalam mobil, Terdakwa lalu rebahan di
kasurdalam kamar kost tersebut, sedangkan Saksi Sifamy menyapu
lantai kamar kost tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa menarik
tangan Saksi Sifamy untuk diajak mengobrol sambil rebahan di kasur
dalam kamar kost, lalu Terdakwaberusaha memeluk Saksi Sifamy,
namun Saksi Sifamy menolak dengan alasan Terdakwa dan Saksi
Sifamy belum menikah.
11. Bahwa benarsetelah ditolak oleh Saksi Sifamy, Terdakwa lalu ke
kamar mandi untuk mandi.Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa
mengajak Saksi Sifamy untuk berhubungan badan layaknya suami istri,
namun Saksi tetap menolakkarena Saksi Sifamy dan Terdakwa belum
menikah.Kemudian oleh karena Terdakwa mendesak terus dan
Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Sifamy jika Saksi Sifamy hamil,
dan Terdakwa juga akan berbicara pada orang tua Saksi Sifamy bahwa
Terdakwa akan menikahi Saksi Sifamy, maka Saksi Sifamymenjadi
luluh, dan selanjutnya Saksi Sifamymenuruti permintaan Terdakwa
untuk berhubungan badan layaknya suami istri.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian
Saksi Sifamy, sedangkan Terdakwa hanya melepas celananya saja, lalu
Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Sifamy yang telanjang bulat, dan
selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang
kedalam kemaluan Saksi Sifamy, lalu Terdakwa menggoyangkan
pinggangnya naik turun hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan
spermanya di luar kemaluan Saksi Sifamy. Setelah selesai bersetubuh
layaknya suami istri,Saksi Sifamy dan Terdakwa membersihkan
badan,dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi Sifamy
untuk dibawa pulang ke rumah orangtua Saksi Sifamy di Desa Montong
Baan, Kec. Sikur, Lombok Timur.
13. Bahwa benar pada waktu Saksi Sifamy dan Terdakwa melakukan
persetubuhan layaknya suami istri di kamar kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya, kondisi pintu dan jendela kamar kost dalam keadaan terkunci,
dangordyn dalam keadaan tertutup. Namun kamar kost tersebut adalah
ditempati berdua oleh Saksi Sifamy dan Sdri.Maya, sehingga jika
sewaktu-waktu Sdri.Maya datang, Sdri.Mayabisa langsung masuk ke
dalam kamar kost yang juga miliknya tersebut.
14. Bahwa benar oleh karena masa cuti Terdakwa sudah selesai dan
tanggal 19 Nopember 2016 Terdakwa harus sudah kembali melapor di
kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja, Bali, maka pada hari
Jum’at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa
datang lagi kerumah orang tua Saksi Sifamy untuk berpamitan pulang
ke kesatuan Terdakwa di Bali. Namun pada waktu itu ayah Saksi
Sifamy (Saksi Mahmud Pasaribu) sedang tidak ada di rumah, sehingga
Terdakwa ditemui oleh Ibu Saksi Sifamy (Saksi Baiq Nurjanah), Saksi
Sifamy, dan adik Saksi Sifamy yang bernama Sdri. Anggun Pratiwi
(Saksi-III).
15. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Saksi Mahmud Pasaribu
sedang tidak ada di rumah, dan Saksi Sifamy merasa sudah disetubuhi
oleh Terdakwa, maka sebelum Terdakwa pamitan kembali ke
kesatuannya, Saksi Sifamy meminta kepada Terdakwa agar berjanji
pada Ibu Saksi Sifamy (Saksi Baiq Nurjanah) bahwa Terdakwa akan
menikahi Saksi Sifamy. Namun atas permintaan Saksi Sifamy tersebut
ternyata Terdakwa hanya diam saja, sehingga Saksi Sifamy kecewa
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dan kemudian sambil menangis Saksi Sifamy lari masuk ke dalam
kamar Saksi Sifamy.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Anggun Pratiwi
menyusul Saksi Sifamy ke dalam kamar untuk membujuk Saksi Sifamy
agar tidak menangis, lalu Terdakwa memeluk Saksi Sifamyuntuk
menenangkan Saksi Sifamy. Kemudian oleh karena Terdakwa harus
segera berangkat ke Bali pada sekira pukul 17.00 Wita, maka Terdakwa
dan Saksi Anggun Pratiwi lalu mengajak Saksi Sifamy keluar dari
kamar, dan kemudian duduk di ruang tamu. Pada saat yang bersamaan
Saksi Mahmud Pasaribu yang telah ditelepon oleh Saksi Baiq Nurjanah
agar segera pulang sudah datang di rumah dan kemudian duduk
bersama di ruang tamu rumah Saksi Mahmud Pasaribu.
17. Bahwa benar kemudian Saksi Mahmud Pasaribu menanyakan
permasalahannya kepada Saksi Sifamy, kepada Terdakwa, dan juga
kepada Saksi Baiq Nurjanah, yang dijawab bahwa ternyata Saksi
Sifamy dan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan
sebanyak satu kali pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 12.30 Wita bertempat di tempat kost Saksi Sifany di Jl. Prof. Moh
Yamin Kota Selong, dan Saksi Sifamy meminta agar Terdakwa berjanji
di hadapan orangtua Saksi Sifamy bahwa Terdakwa akan menikahi
Saksi Sifamy.
18. Bahwa benar setelah mengetahui permasalahannya, Saksi Mahmud
Pasaribu lalu meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi
Saksi Sifamy. Kemudian Saksi Mahmud Pasaribu menanyakan kepada
Terdakwa kapan Terdakwa akan menikahi Saksi Sifamy.
Atas
pertanyaan Saksi Mahmud Pasaribu tersebut, Terdakwa mengatakan
belum siap menikah karena Terdakwa belum mempunyai uang, lalu
Saksi Mahmud Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa bahwa
pernikahan Saksi Sifamy dan Terdakwa tidak harus sekarang, yang
penting Terdakwa bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi Saksi
Sifamy, sedangkan mengenai beayanya dipikirkan belakangan. Atas
desakan Saksi Mahmud Pasaribu tersebut, Terdakwa mengatakan
sanggup menikahi Saksi Sifamy pada bulan Agustus 2017.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa menyatakan sanggup menikahi
Saksi Sifamy, oleh karena Terdakwa harus segera kembali ke
kesatuannyadi Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali, maka Saksi
Mahmud Pasaribu lalu menyuruh Terdakwa segera kembali ke
kesatuannya, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi Mahmud
Pasaribu, Saksi Baiq Nurjanah, Saksi Anggun Pratiwi, dan yang terakhir
berpamitan kepada Saksi Sifamy. Pada waktu berpamitan kepada
Saksi Sifamy, Terdakwa berpamitan dengancara memeluk tubuh dan
mencium kening Saksi Sifamy, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan
rumah orangtua Saksi Sifamy untuk kembali ke kesatuan Yonif Raider
900/SBW di Singaraja, Bali, dengan mengendarai sepeda motor.
20. Bahwa benar setelah sampai di kesatuan Yonif Raider 900/SBW
Singaraja, Bali, Terdakwa langsung disibukkan dengan latihan-latihan
selama dua minggu dan HP Terdakwa dikumpulkan, sehingga
Terdakwa tidak bisa berkomunikasi melalui HP.
21. Bahwa benar setelah selesai latihan pada bulan Desember 2016
dan HP Terdakwa dikembalikan lagi kepada Terdakwa, Terdakwa
melihat di HP Terdakwa banyak sekali laporan “Panggilan tak terjawab”
dan SMS dari Saksi Sifamy, sehingga Terdakwa lalu menelepon ke HP
Saksi Sifamy, namun ternyata Saksi Sifamy langsung marah-marah dan
mengolok-olok bahwa Terdakwa pengecut, tidak bertanggung-jawab,
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dan lain-lain, sehingga Terdakwa lalu menghindar dan tidak mau lagi
menghubungi ataupun dihubungi oleh Saksi Sifamy.
22. Bahwa benar oleh karena HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi
oleh Saksi Sifamy, dan Terdakwa juga tidak pernah lagimenghubungi
Saksi
Sifamy
maupun
keluarganya,sehingga
Saksi
Sifamy
berkesimpulan bahwa Terdakwa ingkar janji dan tidak mau lagi
menikahi Saksi Sifamy dengan berbagai alasan, maka Saksi Sifamy
menjadi sakit hati, hingga kemudian setelah berkonsultasi dengan
abang Saksi Sifamy yang berdinas di Paspampres Bogor, pada bulan
Februari 2017 Saksi Sifamy lalu melaporkan perbuatan Terdakwa
tersebut ke Denpom Mataram, hingga kemudian pada tanggal 27
Februari 2017 Saksi Sifamy menanda-tangani laporan pengaduan dan
sekaligus diperiksa oleh Penyidik Denpom Mataram.
23. Bahwa benar setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke Denpom
Mataram oleh Saksi Sifamy, kemudian pada tanggal 24 Februari 2017
sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Danton Kipan B
Yonif 900/SBW Lettu Inf Rudy Megianto dan Baton 3 Kipan B Yonif
Raider 900/SBW Sertu Muhammad Kurniawan berangkat dari Kipan B
Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali, menuju rumah orangtua Saksi
Sifamy untuk membicarakan masalah laporan Saksi Sifamy ke Denpom
Mataram tersebut agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun
setelah sampai di rumah orangtua Saksi Sifamy, ternyata Saksi Sifamy
sedang dirawat di RSUD Selong, Lombok Timur,karena Saksi Sifamy
mengalami keguguran dan dilakukan curetasi, danSaksi Sifamy tidak
dapat diajak bicara, sehingga Terdakwa bersama Danton dan Baton
Kipan B Yonif Raider 900/SBWlalu menemuiSaksi Mahmud Pasaribu
dan Saksi Baiq Nurjanahselaku orangtua Saksi Sifamy untuk diajak
menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, dengan
permintaan agar pelaporan Saksi Sifamy ke Denpom Mataram agar
dicabut terlebih dahulu.Namun kedua orangtua Saksi Sifamy
menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Saksi
Sifamy, dan Saksi Sifamy tidak mau mencabut laporannya ke Denpom
Mataram.
` 24. Bahwa benar selain dengan Terdakwa, Saksi Sifamy tidak pernah
melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, dan Saksi Sifamy tidak
merasa hamil, karena seingat Saksi Sifamy pada waktu bersetubuh
dengan Terdakwa, sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan
Saksi Sifamy, dan sebelum dinyatakan keguguran Saksi Sifamy juga
pernah mengalami haid, tetapi tidak lancar dan hanya dalam bentuk flag
merah darah sedikit saja.
25. Bahwa benar ternyata pada tanggal 23 Februari 2017 Saksi Sifamy
oleh Dokter Puskesmas Masbagik dinyatakan hamil dan mengalami
keguguran ketika usia kandungannya berjalan tiga bulan, sehingga
Saksi Sifamy dirawat di Puskesmas Masbagik selama tiga hari,
dilanjutkan dirawat di RSUD Selong selama dua hari, dan kontrol
lanjutan, sebagaimana diterangkan dalamSurat Keterangan Opname/
DirawatNomor: 65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 a.n.
Sifamy Sukmawari yang dikeluarkan Puskesmas Masbagik, Kab.
Lombok Timur; dan Surat Hasil Diagnosadari RSUD dr. R. Soejono
Selong, Kab. Lombok Timur terhadap penderita atas nama Sifamy
Sukmawari tanggal 26 Februari 2017.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan Saksi Sifamy ke
Denpom Mataram, Terdakwa lalu berpacaran dengan wanita lain,
namun hingga sekarang Terdakwa belum menikah dengan pacarnya
tersebut.
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Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakansebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta persidangan menurut
versi Penasehat Hukum yang diuraikan dalam Pledoinya, Penasehat
Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “asusila”
sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya,
dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut :
a. UnsurKedua “Dengan sengaja dan terbuka” tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan, karena yang dimaksud terbuka menurut
pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum,
yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum.Sedangkan dalam perkara
ini antara Terdakwa dengan Saksi Sifamy pada waktu melakukan
hubungan badan layaknya pasangan suami istri di kost Sdri. Maya,
pintu dan jendela kamar kost dalam keadaan tertutup dan dikunci oleh
Saksi Sifamy, sehingga tidak ada orang yang mengetahui maupun
melihat kejadian tersebut. Dengan demikianunsur kedua “Dengan
sengaja dan terbuka” haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari
Dakwaan Oditur Militer.
b. Unsur Ketiga“Melanggar kesusilaan”juga tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, karena yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” dalam
delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan,
sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus)
berhubungan dengan kekelaminan 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 seorang
wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau
pria).Padahal berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan
Saksi-4, para Saksi tersebut tidak mengetahui ataupun melihat
hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Saksi-1.
Menurut R. Soesilo dalam Komentar mengenai Pasal 281 KUHP
yang diterbitkan Politeia Bogor, adanya orang lain yang melihat tanpa
adanya kehendak dari orang tersebut atas perbuatan asusila yang
dilakukan di tempat umum, sehingga yang melihat merasa jijik,
terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya.Bahwa orang yang
merasa terganggu itulah yang seharusnya melaporkan atas tindakan
dari para pelaku (pria dan wanita tersebut) bukan salah satu dari
mereka yang berbuat, karena perbuatannya dilakukan atas dasar suka
sama suka. Beda halnya apabila tidak dilakukan atas dasar suka sama
suka. Karena seharusnya Saksi-I (Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud)
juga termasuk sebagai Pelakunya.
Sedangkan dalam Laporan Polisi, sipelapor adalah Saksi-I (Sdri.
Sifamy Sukmawari Mahmud) yang merupakan sipelaku peserta dalam
perkara ini, sehingga berdasarkan komentar R. Soesilo yang diterbitkan
Politeia Bogor terkait dalam mengenai pelaporan, saksi-I (Sdri. Sifamy
Sukmawari Mahmud) bukanlah seseorang yang berhak melaporkan
perkara ini.
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2. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, pada akhir pembelaannya
Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-14
Denpasar memutuskan :
- Menyatakan bahwa Terdakwa (Pratu Lalu Zulhaeri) tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Asusila” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1
KUHP.
` - Membebaskan Terdakwa (Pratu lalu Zulhaeri) dari segala dakwaan.
- Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik
Terdakwa (Pratu lalu Zulhaeri) dalam keadaan sediakala.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar
perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada
pokoknya sebagai berikut :
a. Berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 246 K/MIL/2012 tanggal 28
Mei 2013,telah membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor 169 K/PM.III-12/AD/VII/2012 tanggal 26 September 2012 yang
sebelumnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus bebas perkara
Terdakwa Diawati, Sertu (K) NRP 21010294411181 dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Namun kemudian
Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah dibatalkan
oleh Mahkamah Agung dan Terdakwa Diawati, Sertu (K) NRP
21010294411181 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ; “Dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan”. Adapun yang dijadikan pertimbangan oleh
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12
Surabaya sebagai berikut :
- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya
pertimbangan unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan” terhadap kasus a quo tidak terbukti karena tindakan yang
dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi
Serka Sugiarto (bukan suaminya) pada tanggal 9 Februari 2011
dilakukan di kamar No. A02 Hotel Serayu Malang dalam keadaan pintu
kamar hotel terkunci rapat dari dalam sehingga tidak ada orang lain
yang tahu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Serka
Sugiarto tersebut.
- Bahwa pertimbangan sedemikian adalah tidak benar, karena kamar
hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi atau pribadi melainkan siapa
saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut.
- Bahwa dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada
umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya,
sehingga bukan berarti tidak termasuk untuk umum. Demikian juga
Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang
tentu akan mengunci kamar tersebut, sehingga tidak dapat dilihat oleh
orang lain, dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa telah sengaja
berdua-duan dengan laki-laki lain bukan suaminya dan melakukan halhal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2011 dengan
laki-laki yang yang sama.
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Bahwa dengan mendasari Yurisprudensi/Putusan Mahkamah
Agung tersebut telah jelas bahwa kamar hotel merupakan tempat yang
bersifat terbuka meskipun keadaannya terkunci dan tertutup rapat.
Berkaitan dengan perkara Terdakwa Pratu Lalu Zulhaeri yang
melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri
bertempat di kamar kost, maka kamar kost jika dianalogikan adalah
sama dengan kamar hotel sehingga kamar kost maupun kamar hotel
sama-sama memiliki sifat terbuka. Dengan demikian telah jelas dan
terang berderang bahwa kamar kost Sdri Maya yang dijadikan tempat
oleh Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan
layaknya suami isteri dengan Saksi-1 merupakan tempat terbuka
meskipun pada saat melakukan persetubuhan pintu kamar kost dikunci
dan ditutup rapat oleh Terdakwa. Apakah pada saat Terdakwa
melakukan persetubuhan ada orang lain yang melihat tidaklah menjadi
unsur tindak pidana yang harus dibuktikan tetapi cukup dibuktikan
bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan di
tempat yang termasuk dalam kategori terbuka yaitu di kamar kost.
Kamar hotel maupun kamar kost termasuk dalam kategori terbuka
sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di
atas.
b. Sedangkan
mengenai
pembuktian
Unsur“Melanggar
kesusilaan”,bagaimana mungkin unsur tersebut tidak terbukti,
sedangkan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan berupa
memeluk, menciumkening, hidung dan bibir serta meremas-remas
payudara Saksi-1 dan puncaknya Terdakwa telah melakukan
persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan
Saksi-1 padahal Terdakwa dengan Saksi-1 bukan pasangan suami isteri
lalu atas dasar hak apa yang membolehkan atau mengijinkan Terdakwa
melakukan perbuatan tersebut. Jelas dan teranglah sudah bahwa apa
yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan adat istiadat ketimuran yang dapat menimbulkan
perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi bagi
orang yang melihatnya.
c. Bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
bukanlah merupakan delik aduan. Oleh karena itu siapa saja yang
mengetahui atau dirugikan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang
termasuk Saksi-1 yang dalam perkara ini merasa dirugikan oleh
Terdakwa.Bahwa kapasitas Saksi-1 dalam perkara Terdakwa adalah
sebagai Saksi. Saksi mempunyai kewajiban untuk memberikan
keterangan atas terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau suatu
peristiwa guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan
ia alami sendiri, dan Saksi-1 memenuhi syarat untuk itu, serta dalam
memberikan keterangan Saksi-1 telah disumpah baik pada tingkat
penyidikan maupun di depan persidangan sehingga keterangan Saksi-1
adalah sah secara hukum. Dengan demikian tidak berdasar dan tidak
beralasan apabila Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa
Kapasitas Saksi-1 bukan sebagai Saksi karena Saksi-1 juga sebagai
pelaku serta dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami berpendapat bahwa
pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP
sebagaimana telah oditur militer uraikan dan buktikan dalam tuntutan
maupun penegasan kembali dalam Repliktelah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
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Oleh karena itu Oditur Militerberpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat bukti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tidak
tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer
mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pledooi/Pembelaan
Penasehat Hukum.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwatersebut
di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa oleh karena isi Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum
Terdakwa pada dasarnya bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur
Pasal yang didakwakan, yaitu Penasehat Hukum tidak sependapat
dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan,sehingga Terdakwa harus dibebaskan
dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus
dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan
dalam putusan ini.
2. Sedangkan mengenai pendapat Penasehat Hukum yang
mengatakan bahwa SaksiSifamy Sukmawari Mahmud bukanlah
seseorang yang berhak melaporkan perkara ini, karena pada dasarnya
ia juga sebagai pelaku peserta, Majelis Hakim berpendapat bahwa
tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam
perkara ini adalah tindak pidana (delik)jabatan, bukan delik aduan yang
untuk bisa melakukan tindakan penuntutan tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa, harus ada pengadu yang memenuhi syarat-syarat
atau mempunyai kedudukan hukum sebagai pengadu. Sedangkan
dalam tindak pidana (delik) ‘jabatan’, dilakukannya tindakan penegakan
hukum (penuntutan) terhadap pelaku tindak pidana adalah tergantung
pada pejabat penegak hukumyang karena jabatannyaia dapat menindak
secara hukum ataupun melakukan tindakan penuntutan terhadaptindak
pidana tersebut, atau dengan kata lain tindakan penuntutan tidak
tergantung pada ada atau tidaknya pengaduan. Sedangkan Laporan
yang diajukan oleh Saksi Sifamy kepada Penyidik Denpom Mataram,
hanyalah bersifat pemberitahuan kepada Pejabat Penyidik Pom tentang
telah terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa,
dan penyampaian Laporan tersebut bisa dilakukan oleh semua orang
yang mengetahui terjadinya tindak pidana, dan tidak harus oleh korban.
Dengan demikian Laporan Polisi yang diajukan Saksi Sifany yang
diajukan kepada Penyidik Denpom Mataram tanggal 27 Februari 2017
tentang telah terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh
Terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis
tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum
menyatakan tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu
menanggapi lagi.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :
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1. Bahwa setelah menelaah dengan seksama Tuntutan Oditur Militer
tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer
untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini.
Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Alternatif Pertama :
1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ
bertentangan dengan kehendaknya;
3. Melanggar kesusilaan.
Atau
Dakwaan Alternatif Kedua :
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif,
Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan
yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di
persidangan.
Oleh karena Oditur Militer membuktikan Dakwaan
Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan
Alternatif Kedua terlebih dahulu.

Menimbang

: Bahwamengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Unsur kesatu :”Barang siapa”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah
‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK Tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana
Kubujati, Singaraja. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada
NRP.311120575200692, Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW
Singaraja. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinas di Yonif Raider
900/SBW menjabat sebagai Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B
hingga 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
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berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
c. Bahwa benar sesuaiKeputusan Pangdam IX/Udayanaselaku Papera
Nomor: Kep/313/VI/2017 tanggal15 Juni 2017 tentangPenyerahan
Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lalu
Zulhaeri, Pratu NRP.311120575200692, dan Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa
seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki
serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud “terbuka” dalam unsur ini adalah melakukan
perbuatan ditempat umum, atau di suatu tempat yang dapat didatangi,
dilihat, ataupun didengar olehumum (orang lain), misalnya dipinggir
jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang dapat dilihat dan
didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat yang bukan
tempat umum, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, di depan rumah,
dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang
ada di sekitar tempat itu.
- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan
yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi
orang lain, seperti bersetubuh, meraba buah dada wanita, memeluk,
mencium bibir wanita, dan sebagainya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan rasa kesusilaan masyarakat yang berkaityan dengan nafsu
birahi, seperti bersetubuh dengan wanita, memeluk ataupun mencium
wanita yang bukan isterinya, dan Terdakwa mengetahui bahwa
perbuatannya tersebut bertentangan dengan rasa kesusilaan
masyarakat ataupun dapat merangsang nafsu birahi orang lain yang
melihatnya.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi
di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benarpada tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 19.00
Wita Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud
(Saksi-I)melalui media sosial Facebook.
Pada waktu berkenalan
tersebut Saksi Sifamy Sukmawarimengatakan berstatus janda anak 1
(satu), sedangkan Terdakwa berstatus bujangan. Namun pada waktu
itu Terdakwa tidak mempermasalahkan status Saksi Sifamy, dan
Terdakwa tetap mau menjalin hubungan yang serius denganSaksi
Sifamy Sukmawari, walaupun Saksi Sifamy sudah janda anak satu dan
usianya lebih tua dua tahun dari Terdakwa.
b. Bahwa benar sesuai Surat Izin Jalan dari Danyonif Raider 900/SBW
Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu
Lalu Zulhaeri NRP.31120575200692, Terdakwa Pratu Lalu Zulhaeri
melaksanakan cuti tahunan 2016 selama 12 (dua belas) hari terhitung
mulai tanggal 08 Nopembers/d tanggal 19 Nopember 2016.
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Kesempatan cuti tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah
orangtua Terdakwa di Lombok Timur, NTB, dengan mengendarai
sepeda motor melalui pelabuhan Padangbai Karangasem, Bali,
sekaligus Terdakwa juga ingin bertemu secara langsung dengan Saksi
Sifamy Sukmawari yang telah Terdakwa kenal melalui Facebook, yang
rumahnya tidak jauh dari rumah orangtua Terdakwa di Lombok Timur.
c. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah orangtua
Terdakwa di Lombok Timur dalam rangka melaksanakan cuti tahunan,
pada besok malamnya tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 20.00
Wita,dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa bersama dengan
paman Terdakwa yang seusia dengan Terdakwa berkunjung ke rumah
orangtua Saksi Sifamy Sukmawari di Desa Gunung Siu, Kec. Sikur,
Kab. Lombok Timur, untuk menemui Saksi Sifamy Sukmawari guna
memperkenalkan diri secara langsung kepada Saksi Sifamy Sukmawari
dan kedua orangtua Saksi Sifamy, yaitu Sdri. Baiq Nurjanah (Saksi-II)
dan Sdr. Mahmud Pasaribu (Saksi-IV).
d. Bahwa benar setelah mengobrol beberapa saat, kemudian
Terdakwa mengajak Saksi Sifamy jalan-jalan ke Kota Selong. Untuk itu
Terdakwa pamit pulang dulu guna menukar sepeda motor Terdakwa
dengan meminjam mobil kakak Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil
meminjam mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa dan Paman Terdakwa kembali lagi ke rumah orangtua Saksi
Sifamy, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sifamy dan Paman
Terdakwa jalan-jalan ke Taman Kota Selong.
e. Bahwa benar sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi Sifamy
Sukmawari bekerja di Kota Selong dan tinggal di tempat kost di Jalan
Prof. Moh Yamin Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur, bersama
dengan Sdri. Maya.Namun beberapa waktu terakhir Sdri.Maya sering
tidak tinggal di kamar kost tersebut dengan alasan mau pindah kost,
sedangkan Saksi Sifamy juga sering pulang ke rumah orangtuanya di
Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Lombok Timur.
f. Bahwa benar setelah selesai jalan-jalan, oleh karena Saksi Sifamy
mengajak Terdakwa mampir ke tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Selong, maka Terdakwa lalu membeli
makanan bungkus di Kota Selong untuk dimakan di tempat kost Saksi
Sifamy. Setelah sampai di tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.Maya,
ternyata Sdri.Maya sedang pulang ke rumahnya dan tidak berada di
Tempat Kost. Kemudian Saksi Sifamy dan Terdakwa masuk ke Kamar
Kost untuk makan makanan bungkus di dalam kamar, sedangkan
Paman Terdakwa makan makanan bungkus di teras depan kamar.
Pada waktu Saksi Sifamy masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa
memeluk Saksi Sifamy dari belakang, lalu Terdakwa meraba-raba
payudara Saksi Sifamy dari belakang, dan kemudian Terdakwa
berusaha mencium bibir Saksi Sifamy, namun Saksi Sifamy menolak
karena takut dilihat oleh Paman Terdakwa yang sedang duduk di teras
luar kamar kost yang pintunya masih terbuka. Setelah selesai makan
makanan bungkus, Terdakwa dan Paman Terdakwa mengantar Saksi
Sifamy pulang ke rumah orangtuanya.
g. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza
milik kakak Terdakwa datang lagi ke rumah orangtua Saksi Sifamy
untuk menemui Saksi Sifamy. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Saksi
Sifamy dan kedua orangtuanya, pada sekira pukkul 11.00 Wita Saksi
Sifamy meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi
Sifamy mengambil barang-barang Saksi Sifamy yang masih ada di
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tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri. Maya di Jl. Prof. Moh Yamin No.83
Kota Selong.Atas permintaan Saksi Sifamy tersebut, Terdakwa bersama
dengan Saksi Sifamylalu berangkat ke tempat kost Saksi Sifamy dan
Sdri.Maya di Kota Selong, Lombok Timur, untuk mengambil barangbarang milik Saksi Sifamy.
h. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya pada sekira pukul 12.30 Wita, ternyata Sdri. Maya tidak berada di
tempat kost tersebut, sehingga Saksi Sifamylalu mengambil kunci
kamar kost yang ditaruh di bawah keset,lalu SaksiSifamy membuka
pintu kamar kost tersebut dan selanjutnya Saksi Sifamy dan Terdakwa
masuk ke dalam kamar kost untuk mengambil barang-barang Saksi
Sifamy. Oleh karena saat itu sudah masuk waktu sholat Jum’at,
sedangkan Terdakwa tidak sholat Jum’at, maka Terdakwa lalu
melaksanakan sholat dzuhur di Kamar Kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya, sedangkan Saksi Sifamy merapihkan barang-barang Saksi
Sifamy yang akan dibawa pulang ke rumah orangtua Saksi Sifamy.
i. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai sholat dzuhur,selanjutnya
Terdakwa dan Saksi Sifamy menaikkan barang-barang milik Saksi
Sifamy ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa.Setelah selesai
menaikkan barang-barang ke dalam mobil, Terdakwa lalu rebahan di
kasurdalam kamar kost tersebut, sedangkan Saksi Sifamy menyapu
lantai kamar kost tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa menarik
tangan Saksi Sifamy untuk diajak mengobrol sambil rebahan di kasur
dalam kamar kost, lalu Terdakwaberusaha memeluk Saksi Sifamy,
namun Saksi Sifamy menolak dengan alasan Terdakwa dan Saksi
Sifamy belum menikah.
j. Bahwa benar setelah ditolak oleh Saksi Sifamy, Terdakwa lalu ke
kamar mandi untuk mandi.Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa
mengajak Saksi Sifamy untuk berhubungan badan layaknya suami istri,
namun Saksi tetap menolakkarena Saksi Sifamy dan Terdakwa belum
menikah. Kemudian oleh karena Terdakwa mendesak terus dan
Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Sifamy jika Saksi Sifamy hamil,
dan Terdakwa juga akan berbicara pada orang tua Saksi Sifamy bahwa
Terdakwa akan menikahi Saksi Sifamy, maka Saksi Sifamymenjadi
luluh, dan selanjutnya Saksi Sifamy menuruti permintaan Terdakwa
untuk berhubungan badan layaknya suami istri.
k. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian
Saksi Sifamy, sedangkan Terdakwa hanya melepas celananya saja, lalu
Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Sifamy yang telanjang bulat, dan
selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang
kedalam kemaluan Saksi Sifamy, lalu Terdakwa menggoyangkan
pinggangnya naik turun hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan
spermanya di luar kemaluan Saksi Sifamy. Setelah selesai bersetubuh
layaknya suami istri,Saksi Sifamy dan Terdakwa membersihkan
badan,dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi Sifamy
untuk dibawa pulang ke rumah orangtua Saksi Sifamy di Desa Montong
Baan, Kec. Sikur, Lombok Timur.
l. Bahwa benar pada waktu Saksi Sifamy dan Terdakwa melakukan
persetubuhan layaknya suami istri di kamar kost Saksi Sifamy dan Sdri.
Maya, kondisi pintu dan jendela kamar kost dalam keadaan terkunci,
dangordyn dalam keadaan tertutup. Namun kamar kost tersebut adalah
ditempati berdua oleh Saksi Sifamy dan Sdri.Maya, sehingga jika
sewaktu-waktu Sdri.Maya datang, Sdri.Maya bisa langsung masuk ke
dalam kamar kost yang juga miliknya tersebut.
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m. Bahwa benar oleh karena masa cuti Terdakwa sudah selesai dan
tanggal 19 Nopember 2016 Terdakwa harus sudah kembali melapor di
kesatuan Yonif Raider 900/SBW di Singaraja, Bali, maka pada hari
Jum’at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa
datang lagi kerumah orang tua Saksi Sifamy untuk berpamitan pulang
ke kesatuan Terdakwa di Bali. Namun pada waktu itu ayah Saksi
Sifamy (Saksi Mahmud Pasaribu) sedang tidak ada di rumah, sehingga
Terdakwa ditemui oleh Ibu Saksi Sifamy (Saksi Baiq Nurjanah), Saksi
Sifamy, dan adik Saksi Sifamy yang bernama Sdri. Anggun Pratiwi
(Saksi-III).
n. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Saksi Mahmud Pasaribu
sedang tidak ada di rumah, dan Saksi Sifamy merasa sudah disetubuhi
oleh Terdakwa, maka sebelum Terdakwa pamitan kembali ke
kesatuannya, Saksi Sifamy meminta kepada Terdakwa agar berjanji
pada Ibu Saksi Sifamy (Saksi Baiq Nurjanah) bahwa Terdakwa akan
menikahi Saksi Sifamy. Namun atas permintaan Saksi Sifamy tersebut
ternyata Terdakwa hanya diam saja, sehingga Saksi Sifamy kecewa
dan kemudian sambil menangis Saksi Sifamy lari masuk ke dalam
kamar Saksi Sifamy.
o. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Anggun Pratiwi
menyusul Saksi Sifamy ke dalam kamar untuk membujuk Saksi Sifamy
agar tidak menangis, lalu Terdakwa memeluk Saksi Sifamy untuk
menenangkan Saksi Sifamy. Kemudian oleh karena Terdakwa harus
segera berangkat ke Bali pada sekira pukul 17.00 Wita, maka Terdakwa
dan Saksi Anggun Pratiwi lalu mengajak Saksi Sifamy keluar dari
kamar, dan kemudian duduk di ruang tamu. Pada saat yang bersamaan
Saksi Mahmud Pasaribu yang telah ditelepon oleh Saksi Baiq Nurjanah
agar segera pulang sudah datang di rumah dan kemudian duduk
bersama di ruang tamu rumah Saksi Mahmud Pasaribu.
p. Bahwa benar kemudian Saksi Mahmud Pasaribu menanyakan
permasalahannya kepada Saksi Sifamy, kepada Terdakwa, dan juga
kepada Saksi Baiq Nurjanah, yang dijawab bahwa ternyata Saksi
Sifamy dan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan
sebanyak satu kali pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 12.30 Wita bertempat di tempat kost Saksi Sifany di Jl. Prof. Moh
Yamin Kota Selong, dan Saksi Sifamy meminta agar Terdakwa berjanji
di hadapan orangtua Saksi Sifamy bahwa Terdakwa akan menikahi
Saksi Sifamy.
q. Bahwa benar setelah mengetahui permasalahannya, Saksi Mahmud
Pasaribu lalu meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi
Saksi Sifamy. Kemudian Saksi Mahmud Pasaribu menanyakan kepada
Terdakwa kapan Terdakwa akan menikahi Saksi Sifamy.
Atas
pertanyaan Saksi Mahmud Pasaribu tersebut, Terdakwa mengatakan
belum siap menikah karena Terdakwa belum mempunyai uang, lalu
Saksi Mahmud Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa bahwa
pernikahan Saksi Sifamy dan Terdakwa tidak harus sekarang, yang
penting Terdakwa bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi Saksi
Sifamy, sedangkan mengenai beayanya dipikirkan belakangan. Atas
desakan Saksi Mahmud Pasaribu tersebut, Terdakwa mengatakan
sanggup menikahi Saksi Sifamy pada bulan Agustus 2017.
r. Bahwa benar setelah Terdakwa menyatakan sanggup menikahi
Saksi Sifamy, oleh karena Terdakwa harus segera kembali ke
kesatuannyadi Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali, maka Saksi
Mahmud Pasaribu lalu menyuruh Terdakwa segera kembali ke
kesatuannya, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi Mahmud
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Pasaribu, Saksi Baiq Nurjanah, Saksi Anggun Pratiwi, dan yang terakhir
berpamitan kepada Saksi Sifamy. Pada waktu berpamitan kepada
Saksi Sifamy, Terdakwa berpamitan dengan cara memeluk tubuh dan
mencium kening Saksi Sifamy, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan
rumah orangtua Saksi Sifamy untuk kembali ke kesatuan Yonif Raider
900/SBW di Singaraja, Bali, dengan mengendarai sepeda motor.
s. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk Saksi Sifamy dari
belakang lalu Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi Sifamy di dalam
kamar kost Saksi Sifamy yang terbuka, kemudian di hari yang lain
Terdakwa menyetubuhi Saksi Sifamy di dalam kamar kost yang
ditempati Saksi Sifamy berdua dengan Sdri. Maya, kemudian di hari
yang lain lagi Terdakwa memeluk tubuh dan mencium kening Saksi
Sifamy di hadapan keluarga Saksi Sifamy ketika Terdakwa berpamitan
pulang ke satuannya di Bali, perbuatan Terdakwa tersebut dapat
merangsang nafsu sexual orang lain yang melihatnya, yang berarti
perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kesusilaan.
k. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa
perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah salah, tidak pantas,
dan tidak sesuai dengan rasa kesusilaan masyarakat setempat, karena
antara Terdakwa dengan Saksi Sifamy belum ada ikatan perkawinan,
baik menurut undang-undang maupun menurut agama Islam.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
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.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
penyaluran hasrat sexual Terdakwa kepada wanita lain yang belum
menjadi isterinya.
- Bahwa ketika baru bertemu pertama kali dengan Sdri. Sifamy yang
baru dikenalnya melalui media sosial Facebook, Terdakwa sudah tidak
mampu menahan hasrat sexualnya dan ingin segera menyetubuhi
Sdri.Sifamy, hingga kemudian Terdakwa mencari kesempatan untuk
bisa menyalurkan hasrat sexualnya tersebut kepada Sdri.Sifamy,
walaupun Terdakwa mengetahui jika Sdri.Sifamy sudah berstatus janda
anak satu dan usianya lebih tua dua tahun dari Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Sifamy bertemu pertama kali
dengan Sdri.Sifamy, Terdakwa lalu mengajak Sdri.Sifamy jalan-jalan ke
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Kota Selong.Selanjutnyaketika Terdakwa dan Sdri. Sifamymampir ke
kamar kos Sdri. Sifamy dan Sdri.Maya di Kota Selong, Terdakwa
langsungmemanfaatkan kesempatan tersebut dengan langsung
memeluk tubuh dan berusaha mencium bibir Sdri. Sifamy dalam
keadaan pintu kamar kos masih terbuka, tanpa Terdakwa
mempedulikan Paman Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras
depan kamar kos, yang sangat mungkin bisa melihat perbuatan
Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian ketika ada kesempatan kedua kalinya Terdakwa
dan Sdri. Sifamy berkunjung ke kamar kos Sdri. Sifamy dan Sdri.Maya
di Kota Selong,Terdakwa juga memanfaatkan kesempatan tersebut
untuk bisa menyetubuhi Sdri.Sifamy.Walaupun pada awalnya Sdri.
Sifamy menolak disetubuhi Terdakwa dengan alasan mereka belum
menikah, namun dengan rayuan dan janji-janji bahwa Terdakwa akan
menikahi Sdri. Sifamy, akhirnya Sdri.Sifamy bersedia disetubuhi
Terdakwa, dengan harapan Sdri. Sifamy akan dinikahi oleh Terdakwa.
- Namun setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Sdri. Sifamy, dan
kemudian Sdri.Sifamy yang sudah berstatus janda anak satu tersebut
meminta agar Terdakwa berbicara kepada orangtua Sdri.Sifamy untuk
menikahi Sdri.Sifamy, Terdakwa diam saja, dan setelah didesak
Terdakwa hanya mengatakan belum siap menikah dengan Sdri.Sifamy
dengan berbagai alasan.Bahkan ketika Sdri.Sifamy hamil tiga bulan dan
kemudian mengalami keguguran kandungan, Terdakwa tidak pernah
menengok ataupun memberikan bantuan kepada Sdri.Sifamy sebagai
wujud dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan
Terdakwa terhadap Sdri.Sifamy.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika ayah Sdri.Sifamy adalah
Pelda purnawirawan TNI AD terakhir berdinas di Koramil Janapriya
Lombok Tengah, dan kakak Sdri.Sifamy juga seorang prajurit TNI AD
berpangkat Serka yang berdinas di Paspampres Bogor, sehingga
seharusnya Terdakwa juga menghargai keluarga Sdri.Sifamy sebagai
sesama prajurit TNI AD.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah merusakmasa depan Sdri. Sifamy dan membuat malu
keluarga besar Sdri.Sifamy, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah
mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
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 dan prajurit yang
baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa
dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
melakukan kesalahan lagi.
- Terdakwa baru satu kali menyetubuhi Sdri. Sifamy;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berusaha menyelesaikan
masalah secara kekeluargaan, namun belum ada titik temu;
- Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankum Terdakwa memohonkan
keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa
mempunyai dedikasi, prestasi, dan loyalitas kerja yang baik;
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b. Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa kurang berterus terang di persidangan;
- Korban (Sdri. Sifamy) adalah anak seorang purnawirawan TNI AD
dan adik seorang prajurit TNI AD berpangkat Serka;
- Terdakwa mengingkari janjinya untuk menikahi Sdri. Sifamy;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang
diseimbangkan dengan kepentingan dinas militer, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit TNI
yang baik. Oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dituntut oleh
Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi untuk
memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar segera berdinas
kembali melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1.

Barang-barang :

a. 1 (satu) potong baju warna pink merk Polo;
b. 1 (satu) potong celana jeans merk Levi’s warna biru;
Milik Sdri. Sifamy Sukmawari yang disita dari Sdri. Sifamy Sukmawari,
perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Sifamy Sukmawari.
2.

Surat-surat :

a.
1(satu) lembar Surat Izin Jalan dari Danyonif Raider 900/SBW
Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu
Lalu Zulhaeri NRP.31120575200692, yang menerangkan bahwa Pratu
Lalu Zulhaeri Tmt.08 Nopember 2016 s/d 19 Nopember 2016 sedang
melaksanakan cuti tahunan 2016 di Lombok NTB;
b.
1 (Satu) lembar foto TKP di ruang tamu rumah orang tua Sdri.
Sifamy Sukmawari tempat Terdakwa memeluk, mencium kening,
hidung, dan bibir Sdri. Sifamy Sukmawari Mahmud di Dusun Gunung
Siu, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, NTB;
c.
1 (satu) lembar ) lembar foto TKP di Rumah Kost di Jln. Prof. Moh
Yamin Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur, tempat Terdakwa dan
Sdri. Sifamy Sukamawari Mahmud melakukan hubungan badan
layaknya suami istreri;
d.
1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/DirawatNomor:
65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 a.n. Sifamy Sukmawari,
yang dikeluarkan Puskesmas Masbagik, Kab. Lombok Timur, yang
menerangkan bahwa benar yang bersangkutan sedang/telah dirawat
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inap di Puskesmas Masbagik sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d 25
Februari 2017;
e.
1 (satu) lembar Surat Hasil Diagnosadari RSUD dr. R. Soejono
Selong, Kab. Lombok Timur terhadap penderita atas nama Sifamy
Sukmawari tanggal 26 Februari 2017, yang menerangkan bahwa
penderita a.n. Sifamy Sukmawari dengan diagnose Post Curetasi, perlu
pengobatan dan perawatan selanjutnya di Poli Kandungan RSUD
Selong, Lombok Timur;
Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan
telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Menimbang

Mengingat

:

Bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa telah berakhir hari ini,
sedangkan Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer, dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai, sehingga tidak
ada lagi kepentingan untuk memperpanjang masa penahanan
Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu
dibebaskan dari penahanan sementara.
: Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: LALU ZULHAERI, Pratu
NRP.31120575200692, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

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

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1) 1 (satu) potong baju warna pink merk Polo;
2) 1 (satu) potong celana jeans merk Levi’s warna biru;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Sifamy Sukmawari.
b. Surat-surat :
1) 1(satu) lembar Surat Izin Jalan dari Danyonif Raider 900/SBW Nomor:
SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu Lalu Zulhaeri
NRP.31120575200692;
2) 1 (Satu) lembar foto TKP di ruang tamu rumah orang tua Sdri. Sifamy
Sukmawari;
3) 1 (satu) lembar ) lembar foto TKP di Rumah Kost di Jln. Prof. Moh Yamin
Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur;
4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/Dirawat dariPuskesmas
Masbagik, Kab. Lombok TimurNomor: 65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari
2017 a.n. Sifamy Sukmawari;
5) 1 (satu) lembar Surat Hasil Diagnosadari RSUD dr. R. Soejono Selong, Kab.
Lombok Timur terhadap penderita atas nama Sifamy Sukmawari tanggal 26
Februari 2017;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima
ratus rupiah).
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6.

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12Oktober 2017 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P,
dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing
sebagai Hakim Anggota-I dan 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,
Penasehat
HukumASN
Ni
Made
Sukarni,
S.H.,
NIP.197209091999032005, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk
NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

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

Hakim Anggota – II

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/PMayor Laut (KH) NRP.16762/P
Panitera Pengganti

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

