PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 26-K / PM.III-14 / AD / VI / 2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mustamin.
Serda / 31020328891282.
Babinsa Kidang Koramil 1620-08/Praya Timur.
Kodim 1620/Lombok Tengah.
Kidang Lombok Tengah, 31 Desember 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya
Timur, Kab. Lombok Tengah NTB.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Dandim 1620/Loteng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2018 sampai
dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 05 / IV / 2018 tanggal 2 April 2018.
b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 3 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 12 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018.

4. Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM.III14/AD/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh)
hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018.
5. Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor Tap/10/PM.III-14/AD/VII/2018 tanggal 2 Juni 2018, yang menahan Terdakwa
selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal
1 September 2018.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-05/A05/IV/2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Serda Mustamin NRP
31020328891282.
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Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor :
Kep/15/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor: Sdak/24/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/27/PM.III14/AD/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/26/PM.III-14/AD/VI/2018
tanggal 4 Juni 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/26/PM.III-14/AD/VI/2018
tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-13 Denpasar Nomor : Sdak/24/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, yang
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa:
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 12(dua belas) bulan,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
1)

Surat-surat

:

a) 1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna hijau muda.
b) 1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna merad muda
bermotif.
c) 1 (satu) lembar foto BH/bra warna merah muda.
d) 1 (satu) lembar foto celana dalam perempuan warna
krem bermotif lis merah.
e) 1 (satu) lembar foto celana panjang kain warna biru gelap
yang sobek dibaghian saku sebelah kiri.
f) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Samsung J-7 Pro
warna gold.
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g) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015 a.n. Ahmad Tirmidzi
dan Sdr. Riadatul Hayati.
h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjuk Istri
Nomor : Sket/10/PI/II/2018/Rba tanggal 31 Januari 2018 istri
yang ditunjuk a.n. Sdri. Riadatul Hayati.
i) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga
TNI Nomor : POM-PAM/21-K/II/2018 tanggal 27 Pebruari
2018 a.n.Riadatul Hayati.
j) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
225/05/VIII/’06 tanggal 29 Juli 2006 a.n. Mustamin dan Sdri.
Fathimatuzzahrah.
k) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor
Reg : 240/II/T-KS/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 isrtri yang
ditunjuk a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
l) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Nomor
Reg PG Kostrad/Cab XX/3/200/2007 tanggal 12 Pebruari
2007 a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
m) 2 (dua) lembar Hasil Visum et Repertum dari Rumkit Tk.
IV Mataram Nomor R/07/III/2017 tanggal 15 Maret 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2) Barang-barang

:

a). 1 (satu) buah sprei warna merah muda bermotif.
b). 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru gelap yang
sobek di bagian saku samping sebelah kiri.
c). 1 (satu) buah BH warna pink/merah muda.
d). 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem lis
merah bermotif.
e). 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J-7 Pro Warna
Gold.
f) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Hotel Dienda
Hayu.
Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah,
menyesal, dan memohon maaf atas kesalahannya tersebut, dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oleh
karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang seringan-ringannya
dan diberi kesempatan untuk tetap berdinas di TNI AD.
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Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi
Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun
2000 lima belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret
tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000
lima belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di Hotel Dienda
Hayu di lingkungan Kampung Jawa, Kota Praya Lombok Tengah, di
Pantai Gading Mataram NTB, di tempat Kost teman Terdakwa di Gili
Lebur Perapen Praya Lombok Tengah, di tempat Kost milik Saksi-5 di
Kampung Serengat Utara Lingkungan Perapen, Kota Praya Lombok
Tengah, di rumah Sdr. Ajib Jl. Rambutan No. 4 Lingkungan Kemulah,
Kelurahan Panji Sari, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, di rumah
Kost-kosan Kampung Gerung Butun, Kel. Mandalika, Kec.
Sandubaya, Kota Mataram, di Kampung Serengat Gili Lebur
Perapen, Kota Praya Lombok Tengah, Rumah Kost di Jl. RM Panji
Anom Kampung Karang Buaya, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, dan di
Hotel We Are di Lingkungan Pagutan Kota Mataram atau setidaktidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
” Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata A Rindam IX/Udayana
Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah tamat
dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di
Kostrad dan mengikuti tradisi masuk Kostrad selama dua bulan,
setelah mengikuti tradisi masuk Kostrad kemudian Terdakwa
ditugaskan di Brigif Linud-3/Tribudi Sakti Sulawesi Selatan,
kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di
daerah Bance,e Kodam VII/Wirabuana Sulawesi Selatan selama 5
bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di
tugaskan di Kodam IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira
Bhakti dan selanjutnya sekira bulan September 2015 ditempatkan di
Kodim 1620//Loteng hingga sekarang dengan pangkat Serda.
b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2006, bertempat di Praya
Timur, Lombok Tengah NTB Terdakwa dengan Sdri. Pathi
Matuzzahra (Saksi-13) menikah sah secara kedinasan dan agama
Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah Nomor :
225/05/VIII/06 tanggal 29 Juli 2006, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Mutia kartika
Maiazahra 11 tahun dan Zazkia Talita Zahra 4 tahun, serta hubungan
rumah tangga antara Terdakwa dengn Saksi-13 cukup harmonis dan
tidak pernah terjadi permasalah baik lahir maupun batin.
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c. Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2015, bertempat di
Bandara Internasional Lombok (BIL) tepatnya dikantor loket Damri,
Terdakwa berkenalan dengan seorang ibu rumah tangga yang
bernama Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2). Saksi-2 adalah istri dari
Pratu Ahmad Tirmidzi (Saksi-1) anggota Lanud Rembiga Mataram,
dan Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27
April 2015 bertempat di Praya Barat Daya Lombok Tengah NTB
sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015, dan dari pernikahan tersebut
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan a.n. Sdri Syafa
Amalia Putri umur 1 tahun 10 bulan.
d. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-1
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara
Saksi-2 dengan Saksi-1 disebabkan karena Saksi-1 sering tidak
berada di rumah, sering pulang malam dan Saksi-1 kurang perhatian
kepada Saksi-2 apalagi kondisi Saksi-2 sedang hamil.
e. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut
kemudian Terdakwa saling tukar no Hp dengan Saksi-2 sehingga
antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering Curhat baik secara langsung
maupun lewat Hp, selanjutnya sejak bulan Desember 2015 Terdakwa
sering antar jemput Saksi-2 dari Bandara Internasional Lombok (BIL)
menuju rumahnya di BTN Sesila Gunung Sari Mataram sehingga
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 tambah mesra dan saling menaruh
perhatian dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan
pacaran.
f.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan
Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita, bertempat Hotel Dienda
Hayu kamar No. 202 dilingkungan Kampung Jawa, kota Praya
Lombok Tengah, untuk pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga)
kali, dengan cara yaitu, pertama-tama Terdakwa menawarkan untuk
mengantar Saksi-2 ke kantor Damri yang berada di Sweta Mataram,
selanjutnya Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa untuk diantar ke kantor
Damri di Sweta Mataram, namun Terdakwa tidak mengantar
langsung ke kantor Damri melainkan mengajak Saksi-2 ke Hotel
Dienda Hayu, setelah sampai di Hotel Dienda Hayu sekira pukul
11.00 Wita, kemudian Terdakwa mengambil kunci di tempat
recepsionis tanpa isi buku chek in dan langsung masuk ke kamar
hotel di lantai dua kamar nomor 202 setelah masuk Terdakwa
langsung mengunci pintu kamar.
g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar
No. 202 kemudian Terdakwa mulai memeluk Saksi-2, sambil
mencium pipi, bibir dan leher Saksi-2, dengan posisi berdiri
berhadap-hadapan dan tangan Terdakwa memeluk pinggang Saksi2, setelah Terdakwa mencium Saksi-2 kemudian Terdakwa
menyingkapkan rok panjang yang saat itu Saksi-2 kenakan keatas
sehingga terlihat celana dalam Saksi-2 kemudian celana dalam
Saksi-2 di lepas oleh Terdakwa namun pakaian Saksi-2 tidak di lepas
kemudian Terdakwa melepas sendiri celana panjang dan celana
dalam Terdakwa, sampai telanjang bulat kemudian Saksi-2
digendong oleh Terdakwa lalu ditidurkan diatas kasur selanjutnya
Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 hingga Saksi-2
terangsang selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi-2
sampai lutut menekuk lalu kedua paha Saksi-2 di buka ke arah luar
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hingga mengangkang dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan
penisTerdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam vagina Saksi-2,
setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian
Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur,
beberapa menit kemudian Terdakwa berganti posisi dengan
mengambil posisi diatas menindih badan Saksi-2 lalu Terdakwa
memegang penisnya dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-2,
setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian
pantat Terdakwa bergerak naik turun dan menggoyang-goyangkan
pantat Terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di luar
vagina Saksi-2.
Persetubuhan berikutnya dilakukan lagi oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 bertempat di Hotel Dienda Hayu sampai
dengan bulan Pebruari 2018 sebanyak 4 (empat) kali baik di kamar
No. 202 maupun di kamar No.206, yang dilakukan pada waktu pagi,
siang dan malam hari dan Terdakwa membayar sewa kamar hotel
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila nginap
dan kalau tidak nginap bayarnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh
ribu rupiah).
h. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2016
sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan ke pantai
Gading Mataram untuk melihat sunset, saat itu Saksi-2 dengan
Terdakwa berdua berdiri di pinggir pantai kemudian Terdakwa
mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saks-2 dengan posisi saling
berhadapan, dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang pipi
kanan dan kiri Saksi-2 lalu kedua tangan Saksi-2 memegang
pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri
serta kening Saksi-2, dan situasi saat Saksi-2 dicium oleh Terdakwa
di pinggir pantai Gading masih terang karena sore hari dan masih
ada orang berlalu lalang sehingga orang lain dapat melihat saat
Saksi-2 sedang dicium oleh Terdakwa.
i.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira Tahun 2016 jam 14.30
Wita, Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke tempat kost teman
Terdakwa yang bertempat di Gili Lebur Perapen, Praya Lombok
Tengah, sebelum Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar kost tersebut
dengan posisi masih di depan pintu kamar kost Terdakwa mencium
Saksi-2 dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian Terdakwa
memeluk badan Saksi-2 dan Saksi-2 memeluk badan Terdakwa
kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri, kening serta bibir
Saksi-2, lalu Saksi-2 membalas dengan mencium bibir Terdakwa.
j.
Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi-2
sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar
suka sama suka tidak ada unsur paksaan karena Terdakwa dan
Saksi-2 saling mencintai yang dilakukan di beberapa tempat yang
berbeda yaitu :
1) Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016,
bertempat di kost-kosan milik Sdr. Surya Darma (Saksi-5) di
Kampung Serengat Utara, lingkungan Perapen, kota Praya
Lombok Tengah, yang disewa oleh teman Terdakwa anggota
Polres Lombok Tengah, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak lebih
dari 5 kali.
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2) Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira antara tahun 2016
sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jl. Rambutan
No.4, Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kec.
Praya,
Kab.
Lombok
Tengah,
dibelakang
Pom
Bensin/Pertamina Praya, di sebuah rumah milik bos teman
Terdakwa yang bernama Ajib. Terdakwa melakukan
persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 kali di kamar tidur
bagian tengah/dekat tangga dan tidak bayar sewa kamar.
3) Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016, bertempat di
dalam kost-kosan kampung Gerung Butun, Kel. Mandalika
Kec. Sandubaya, kota Mataram, belakang kantor Perum
Damri Swetta Mataram, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 kali.
dengan sewa kamar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
perbulan.
4) Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2016 hingga
bulan Desember 2016, bertempat di Kmp Serengat Gili
Lebur Perapen, kota Praya, Lombok Tengah, Terdakwa juga
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Saksi-2 bertempat kamar paling pojok selatan dekat kamar
mandi dan tidak ada nomor kamarnya kost-kosan milik
Saksi-5 sebanyak lebih dari 5 kali, namun Terdakwa tidak
bayar sewa kamar karena kamar kost tersebut telah
dikontrak/sewa oleh teman Terdakwa.
5) Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017, bertempat
dirumah kost-kosan di Jln. RM Panji Anom, Kampung
Karang Buaya, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, kota Mataram,
tepatnya di belakang kantor Polsek Pagutan Mataram
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2, sebanyak lebih dari 6 kali dengan sewa
kamar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
6) Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat
didalam kamar Hotel We Are, kamar No.09 dilingkungan
Pagutan kota Mataram Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama di
Hotel We Are, dengan biaya sewa kamar sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
k. Bahwa selama Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan
Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri,
Saksi-2 pernah menerima uang tunai dari Terdakwa sejumlah
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekira akhir tahun 2016 di Cek
Poin Bus Damri Batu Jai Praya, yang digunakan Saksi-2 sebagai
uang tambahan untuk membeli sepeda motor agar Saksi-2 tidak
kredit, selain uang tersebut Saks-2 sering diberi uang oleh Terdakwa
untuk kebutuhan Saksi-2 sehari-hari antara Rp.300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
l.
Bahwa sejak Saksi-2 melahirkan anaknya yang pertama
perilaku Terdakwa mulai berubah dan sering kasar karena cemburu
terhadap teman-teman Saksi-2 sehingga Saksi-2 mulai menghidar
dari Terdakwa dan tidak mau lagi mengangkat telpon Terdakwa
sehingga Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 dan akhirnya pada
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2 sedang makan mie ayam dengan seorang laki-laki yang bernama
Sdr. Sukriyadi (Saksi-9) di sebuah warung Bakso Gajah Mungkur
Kedir milik Sdr. Agus Laman (Saksi-10) di Jl. Tuan Guru Ibrahim
Kediri Lombok Barat, hal tersebut membuat Terdakwa cemburu dan
emosi lalu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-2 dari belakang
dengan keras sampai Saksi-2 jatuh tengadah, belum sempat Saksi-2
bangun kemudian Terdakwa menempeleng dengan tangan kanan
terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri,
setelah Saksi-2 berdiri kemudian Saksi-2 berkata “ada apa ini, saya
tidak terima dipukul, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa”,
setelah itu Terdakwa semakin emosi lalu menarik kerah baju Saksi-2
menggunakan tangan kanan dan menempeleng lagi menggunakan
tangan kiri terbuka sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi sebelah
kanan Saksi-2, kemudian karena cemburu lalu Terdakwa membentak
Saksi-9 dengan kata “, pergi sana kamu “, setelah itu Saksi-9
langsung pergi keluar warung.
m. Bahwa selanjutnya dengan sangat emosi lalu Terdakwa
berusaha mengambil kunci sepeda motor Saksi-2 yang di taruh
didalam kantong celana Saksi-2 dengan paksa sehingga
mengakibatkan sobek pada sekitar kantong celana Saksi-2, setelah
Terdakwa dapat kunci motor akhirnya Saksi-2 mau ikut dengan
Terdakwa, dan Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju Hotel We
Are di Daerah Pagutan Mataram dengan menggunakan sepeda
motor Saksi-2, setelah tiba di Hotel We Are sekira pukul 18.00 wita,
selanjutnya Terdakwa pesan dan bayar kamar hotel kamar No. 09,
setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kamar, pintu
Terdakwa tutup rapat dan dikunci dari dalam selanjutnya Terdakwa
marah-marah kepada Saksi-2
karena cemburu sama Saksi-9,
kemudian Saksi-2 ditempeleng Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali
dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali
mengenai pipi sebelah kiri dan menempeleng dengan menggunakan
tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah
kanan, kemudian Terdakwa mengatakan “, ngapain kamu tadi
dengan orang itu, oh begitu cara kamu dibelakang aku, aku bisa
bunuh kamu sekarang, aku bunuh-aku bunuh”, saat Terdakwa
berkata demikian Terdakwa memegang leher Saksi-2 mencekik
dengan pelan, sehingga Saksi-2 minta maaf kepada Terdakwa.
n. Bahwa setelah Saksi-2 minta maaf dan berjanji untuk tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya sambil memeluk dan mencium pipi
dan bibir Terdakwa namun tetap Terdakwa berusaha cuek tetapi
Saksi-2 terus menerus merayu Terdakwa sambil memeluk, mencium
bibir dan meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa
terangsang lalu Terdakwa memaafkan Saksi-2 dan selanjutnya
Terdakwa membalas ciuman bibir Saksi-2, lalu Terdakwa memeluk
Saksi-2 sambil mencium pipi setelah terangsang Terdakwa membuka
pakaian,
begitu pula Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya,
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan
layaknya suami istri sebanyak dua kali, setelah selesai melakukan
persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2
pulang ke rumahnya.
o. Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 5
Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh Praka
Muhamad Nujum (Saksi-3) memberitahukan lewat telepon dengan
kata-kata “Zi istrimu lagi disekap di Hotel, saya ini mendapat
masseger dari facebook dari orang tidak dikenal”, kemudian dijawab
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oleh Saksi-1 “Ya Bang saya cari tahu dulu”, kemudian Saksi-1
menelpon Saksi-2 tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 dicari
oleh Saksi-1 ke Kantor tempat Saksi-2 bekerja di Dishub Perum
Damri Sweta, setelah sampai di kantor Dishub Perum Damri Sweta,
Saksi-1 bertanya kepada teman-teman Saks-2 dan mendapat
keterangan bahwa Saksi-2 telah pulang sekira pukul 16.30 Wita.
p. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencari Saksi-2 kemana-mana
namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita, Saksi-1
ditelpon oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah ada di rumah, selanjutnya
Saksi-1 pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi-1
bertanya kepada Saksi-2 “Kenapa kamu baru pulang jam segini,
kemana saja ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Habis mampir
makan bakso di Kediri selanjutnya pulang dalam perjalanan pecah
ban sepeda motor di Labulia Lombok Tengah, kemudian Saksi-1
percaya saja sambil mencari informasi selanjutnya.
q. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul
12.00 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 dengan kata-kata
“Sayannng….Serda Mustamin (maksudnya Terdakwa) mencari saya
ke kantor tolong segera kesini saya lagi takut”, kemudian dijawab
oleh Saksi-1 “Ya saya ke sana”, selanjutnya Saksi-1 segera ke
Kantor Perum Damri Sweta namun setelah sampai Terdakwa tidak
ada di tempat sudah pergi dan melihat Saksi-2 sedang menangis lalu
memeluk Saksi-1, kemudian Saksi-2 diajak pulang oleh Saksi-1 ke
Mess Pringgodani TNI AU Jl. Yos Sudarso Nomor 13 Ampenan,
setelah tiba di Mess Pringgodani TNI AU kemudian Saks-1 bertanya
kepada Saksi-2, “Kenapa kamu kok bisa nangis dan ada masalah
apa ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Saya akan menceritakan
semuanya tentang saya dengan Serda Mustamin (Maksudnya
Terdakwa) yang selama ini saya sembunyikan, bahwa saya sudah
menjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan badan
berulang kali layaknya suami istri di Hotel Praya Lombok Tengah dan
di Hotel We Are Pagutan Kota Mataram”.
r.
Bahwa selain telah berulang kali melakukan persetubuhan
dengan Terdakwa Saksi-2 juga mengaku telah ditampar dan dipukul
bagian wajah sebelah kiri Saksi-2 oleh Terdakwa dengan
menggunakan tangan kosong serta menarik celana kain panjang
Saksi-2 hingga robek sebelah kiri berukuran 30 cm, selanjutnya
Saksi-2 dibawa ke sebuah gudang tempat barang bekas di daerah
Kelurahan Pagutan, setelah sampai di tempat tersebut Saksi-2
dipukul lagi bagian muka pipi kanan dan kiri setelah itu Saksi-2
dibawa ke Hotel We Are di Kelurahan Pagutan kota Mataram dan di
tempat tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan dengan
Saksi-2 layaknya suami istri, setelah adanya pengakuan dari Saksi-2
tersebut kemudian Saksi-1 berkoodinasi dengan Satuan Polisi Militer
Angkatan Udara, langkah hukum apa yang harus diambil, setelah
berkoordinasi kemudian Saks-1 bersama petugas Satuan Polisi
Militer Angkatan Udara melaporkan kejadian ini ke Denpom IX/2
Mataram.
s. Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri maupun
ciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, baik
yang dilakukan di Hotel-hotel, di pantai-pantai, dan di tempat-tempat
kost di wilayah Lombok NTB, merupakan tempat-tempat umum yang
mudah didatangi dan dilihat oleh orang lain sehingga tempat-tempat
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tersebut merupakan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan
perbuatan persetubuhan atau ciuman.
t.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada
tanggal 12 Maret 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom
IX/2 Mataram dengan membuat surat pengaduan bahwa telah terjadi
perbuatan Asusila/Perzinahan dan penganiayaan yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan menuntut agar perbuatan
tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Pratu Ahmad Tirmidzi NRP 540878.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, telah
melakukan tindak pidana:
“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui
yang turut bersalah telah nikah”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata A Rindam IX/Udayana
Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah tamat
dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di
Kostrad dan mengikuti tradisi masuk Kostrad selama dua bulan,
setelah mengikuti tradisi masuk Kostrad kemudian Terdakwa
ditugaskan di Brigif Linud-3/Tribudi Sakti Sulawesi Selatan,
kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di
daerah Bance,e Kodam VII/Wirabuana Sulawesi Selatan selama 5
bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di
tugaskan di Kodam IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira
Bhakti dan selanjutnya sekira bulan September 2015 ditempatkan di
Kodim 1620//Loteng hingga sekarang dengan pangkat Serda.
b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2006, bertempat di Praya
Timur, Lombok Tengah NTB Terdakwa dengan Sdri. Pathi
Matuzzahra (Saksi-13) menikah sah secara kedinasan dan agama
Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah Nomor :
225/05/VIII/06 tanggal 29 Juli 2006, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Mutia kartika
Maiazahra 11 tahun dan Zazkia Talita Zahra 4 tahun, serta hubungan
rumah tangga antara Terdakwa dengn Saksi-13 cukup harmonis dan
tidak pernah terjadi permasalah baik lahir maupun batin.
c. Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2015, bertempat di
Bandara Internasional Lombok (BIL) tepatnya dikantor loket Damri,
Terdakwa berkenalan dengan seorang ibu rumah tangga yang
bernama Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2). Saksi-2 adalah istri dari
Pratu Ahmad Tirmidzi (Saksi-1) anggota Lanud Rembiga Mataram,
dan Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 27
April 2015 bertempat di Praya Barat Daya Lombok Tengah NTB
sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015, dan dari pernikahan tersebut
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telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan a.n. Sdri Syafa
Amalia Putri umur 1 tahun 10 bulan.
d. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-1
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara
Saksi-2 dengan Saksi-1 disebabkan karena Saksi-1 sering tidak
berada di rumah, sering pulang malam dan Saksi-1 kurang perhatian
kepada Saksi-2 apalagi kondisi Saksi-2 sedang hamil.
e. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut
kemudian Terdakwa saling tukar no Hp dengan Saksi-2 sehingga
antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering Curhat baik secara langsung
maupun lewat Hp, selanjutnya sejak bulan Desember 2015 Terdakwa
sering antar jemput Saksi-2 dari Bandara Internasional Lombok (BIL)
menuju rumahnya di BTN Sesila Gunung Sari Mataram sehingga
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 tambah mesra dan saling menaruh
perhatian dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan
pacaran.
f.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan
Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita, bertempat Hotel Dienda
Hayu kamar No. 202 dilingkungan Kampung Jawa, kota Praya
Lombok Tengah, untuk pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga)
kali, dengan cara yaitu, pertama-tama Terdakwa menawarkan untuk
mengantar Saksi-2 ke kantor Damri yang berada di Sweta Mataram,
selanjutnya Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa untuk diantar ke kantor
Damri di Sweta Mataram, namun Terdakwa tidak mengantar
langsung ke kantor Damri melainkan mengajak Saksi-2 ke Hotel
Dienda Hayu, setelah sampai di Hotel Dienda Hayu sekira pukul
11.00 Wita, kemudian Terdakwa mengambil kunci di tempat
recepsionis tanpa isi buku chek in dan langsung masuk ke kamar
hotel di lantai dua kamar nomor 202 setelah masuk Terdakwa
langsung mengunci pintu kamar.
g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar
No. 202 kemudian Terdakwa mulai memeluk Saksi-2, sambil
mencium pipi, bibir dan leher Saksi-2, dengan posisi berdiri
berhadap-hadapan dan tangan Terdakwa memeluk pinggang Saksi2, setelah Terdakwa mencium Saksi-2 kemudian Terdakwa
menyingkapkan rok panjang yang saat itu Saksi-2 kenakan keatas
sehingga terlihat celana dalam Saksi-2 kemudian celana dalam
Saksi-2 di lepas oleh Terdakwa namun pakaian Saksi-2 tidak di lepas
kemudian Terdakwa melepas sendiri celana panjang dan celana
dalam Terdakwa, sampai telanjang bulat kemudian Saksi-2
digendong oleh Terdakwa lalu ditidurkan diatas kasur selanjutnya
Terdakwa mencium dan menjilati vagina Saksi-2 hingga Saksi-2
terangsang selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi-2
sampai lutut menekuk lalu kedua paha Saksi-2 di buka ke arah luar
hingga mengangkang dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan
penisTerdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam vagina Saksi-2,
setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian
Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur,
beberapa menit kemudian Terdakwa berganti posisi dengan
mengambil posisi diatas menindih badan Saksi-2 lalu Terdakwa
memegang penisnya dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-2,
setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian
pantat Terdakwa bergerak naik turun dan menggoyang-goyangkan
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pantat Terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa
dan Saksi-2 mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di luar
vagina Saksi-2. Persetubuhan berikutnya
dilakukan lagi oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 bertempat di Hotel Dienda Hayu sampai
dengan bulan Pebruari 2018 sebanyak 4 (empat) kali baik di kamar
No. 202 maupun di kamar No.206, yang dilakukan pada waktu pagi,
siang dan malam hari dan Terdakwa membayar sewa kamar hotel
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila nginap
dan kalau tidak nginap bayarnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh
ribu rupiah).
h. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2016
sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan ke pantai
Gading Mataram untuk melihat sunset, saat itu Saksi-2 dengan
Terdakwa berdua berdiri di pinggir pantai kemudian Terdakwa
mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saks-2 dengan posisi saling
berhadapan, dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang pipi
kanan dan kiri Saksi-2 lalu kedua tangan Saksi-2 memegang
pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri
serta kening Saksi-2, dan situasi saat Saksi-2 dicium oleh Terdakwa
di pinggir pantai Gading masih terang karena sore hari dan masih
ada orang berlalu lalang sehingga orang lain dapat melihat saat
Saksi-2 sedang dicium oleh Terdakwa.
i.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira Tahun 2016 jam 14.30
Wita, Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke tempat kost teman
Terdakwa yang bertempat di Gili Lebur Perapen, Praya Lombok
Tengah, sebelum Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar kost tersebut
dengan posisi masih di depan pintu kamar kost Terdakwa mencium
Saksi-2 dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian Terdakwa
memeluk badan Saksi-2 dan Saksi-2 memeluk badan Terdakwa
kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri, kening serta bibir
Saksi-2, lalu Saksi-2 membalas dengan mencium bibir Terdakwa.
j.
Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi-2
sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar
suka sama suka tidak ada unsur paksaan karena Terdakwa dan
Saksi-2 saling mencintai yang dilakukan di beberapa tempat yang
berbeda yaitu :
1) Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016,
bertempat di kost-kosan milik Sdr. Surya Darma (Saksi-5) di
Kampung Serengat Utara, lingkungan Perapen, kota Praya
Lombok Tengah, yang disewa oleh teman Terdakwa anggota
Polres Lombok Tengah, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak lebih
dari 5 kali.
2) Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira antara tahun 2016
sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jl. Rambutan
No.4, Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kec.
Praya,
Kab.
Lombok
Tengah,
dibelakang
Pom
Bensin/Pertamina Praya, di sebuah rumah milik bos teman
Terdakwa yang bernama Ajib. Terdakwa melakukan
persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 kali di kamar tidur
bagian tengah/dekat tangga dan tidak bayar sewa kamar.
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3) Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016, bertempat di
dalam kost-kosan kampung Gerung Butun, Kel. Mandalika
Kec. Sandubaya, kota Mataram, belakang kantor Perum
Damri Swetta Mataram, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 kali.
dengan sewa kamar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
perbulan.
4) Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2016 hingga
bulan Desember 2016, bertempat di Kmp Serengat Gili
Lebur Perapen, kota Praya, Lombok Tengah, Terdakwa juga
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Saksi-2 bertempat kamar paling pojok selatan dekat kamar
mandi dan tidak ada nomor kamarnya kost-kosan milik
Saksi-5 sebanyak lebih dari 5 kali, namun Terdakwa tidak
bayar sewa kamar karena kamar kost tersebut telah
dikontrak/sewa oleh teman Terdakwa.
5) Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017, bertempat
dirumah kost-kosan di Jln. RM Panji Anom, Kampung
Karang Buaya, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, kota Mataram,
tepatnya di belakang kantor Polsek Pagutan Mataram
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2, sebanyak lebih dari 6 kali dengan sewa
kamar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
6) Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat
didalam kamar Hotel We Are, kamar No.09 dilingkungan
Pagutan kota Mataram Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama di
Hotel We Are, dengan biaya sewa kamar sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
k. Bahwa selama Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan
Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri,
Saksi-2 pernah menerima uang tunai dari Terdakwa sejumlah
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekira akhir tahun 2016 di Cek
Poin Bus Damri Batu Jai Praya, yang digunakan Saksi-2 sebagai
uang tambahan untuk membeli sepeda motor agar Saksi-2 tidak
kredit, selain uang tersebut Saks-2 sering diberi uang oleh Terdakwa
untuk kebutuhan Saksi-2 sehari-hari antara Rp.300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
l.
Bahwa sejak Saksi-2 melahirkan anaknya yang pertama
perilaku Terdakwa mulai berubah dan sering kasar karena cemburu
terhadap teman-teman Saksi-2 sehingga Saksi-2 mulai menghidar
dari Terdakwa dan tidak mau lagi mengangkat telpon Terdakwa
sehingga Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 dan akhirnya pada
hari Senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa berhasil menemui Saksi2 sedang makan mie ayam dengan seorang laki-laki yang bernama
Sdr. Sukriyadi (Saksi-9) di sebuah warung Bakso Gajah Mungkur
Kedir milik Sdr. Agus Laman (Saksi-10) di Jl. Tuan Guru Ibrahim
Kediri Lombok Barat, hal tersebut membuat Terdakwa cemburu dan
emosi lalu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-2 dari belakang
dengan keras sampai Saksi-2 jatuh tengadah, belum sempat Saksi-2
bangun kemudian Terdakwa menempeleng dengan tangan kanan
terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri,
setelah Saksi-2 berdiri kemudian Saksi-2 berkata “ada apa ini, saya
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tidak terima dipukul, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa”,
setelah itu Terdakwa semakin emosi lalu menarik kerah baju Saksi-2
menggunakan tangan kanan dan menempeleng lagi menggunakan
tangan kiri terbuka sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi sebelah
kanan Saksi-2, kemudian karena cemburu lalu Terdakwa membentak
Saksi-9 dengan kata “pergi sana kamu” setelah itu Saksi-9 langsung
pergi keluar warung.
m. Bahwa selanjutnya dengan sangat emosi lalu Terdakwa
berusaha mengambil kunci sepeda motor Saksi-2 yang di taruh
didalam kantong celana Saksi-2 dengan paksa sehingga
mengakibatkan sobek pada sekitar kantong celana Saksi-2, setelah
Terdakwa dapat kunci motor akhirnya Saksi-2 mau ikut dengan
Terdakwa, dan Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju Hotel We
Are di Daerah Pagutan Mataram dengan menggunakan sepeda
motor Saksi-2, setelah tiba di Hotel We Are sekira pukul 18.00 wita,
selanjutnya Terdakwa pesan dan bayar kamar hotel kamar No. 09,
setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kamar, pintu
Terdakwa tutup rapat dan dikunci dari dalam selanjutnya Terdakwa
marah-marah kepada Saksi-2
karena cemburu sama Saksi-9,
kemudian Saksi-2 ditempeleng Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali
dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali
mengenai pipi sebelah kiri dan menempeleng dengan menggunakan
tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah
kanan, kemudian Terdakwa mengatakan “, ngapain kamu tadi
dengan orang itu, oh begitu cara kamu dibelakang aku, aku bisa
bunuh kamu sekarang, aku bunuh-aku bunuh”, saat Terdakwa
berkata demikian Terdakwa memegang leher Saksi-2 mencekik
dengan pelan, sehingga Saksi-2 minta maaf kepada Terdakwa.
n. Bahwa setelah Saksi-2 minta maaf dan berjanji untuk tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya sambil memeluk dan mencium pipi
dan bibir Terdakwa namun tetap Terdakwa berusaha cuek tetapi
Saksi-2 terus menerus merayu Terdakwa sambil memeluk, mencium
bibir dan meraba-raba kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa
terangsang lalu Terdakwa memaafkan Saksi-2 dan selanjutnya
Terdakwa membalas ciuman bibir Saksi-2, lalu Terdakwa memeluk
Saksi-2 sambil mencium pipi setelah terangsang Terdakwa membuka
pakaian,
begitu pula Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya,
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan
layaknya suami istri sebanyak dua kali, setelah selesai melakukan
persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2
pulang ke rumahnya.
o. Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 5
Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh Praka
Muhamad Nujum (Saksi-3) memberitahukan lewat telepon dengan
kata-kata “Zi istrimu lagi disekap di Hotel, saya ini mendapat
masseger dari facebook dari orang tidak dikenal”, kemudian dijawab
oleh Saksi-1 “Ya Bang saya cari tahu dulu”, kemudian Saksi-1
menelpon Saksi-2 tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 dicari
oleh Saksi-1 ke Kantor tempat Saksi-2 bekerja di Dishub Perum
Damri Sweta, setelah sampai di kantor Dishub Perum Damri Sweta,
Saksi-1 bertanya kepada teman-teman Saksi-2 dan mendapat
keterangan bahwa Saksi-2 telah pulang sekira pukul 16.30 Wita.
p. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencari Saksi-2 kemana-mana
namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita, Saksi-1
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ditelpon oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah ada di rumah, selanjutnya
Saksi-1 pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi-1
bertanya kepada Saksi-2 “Kenapa kamu baru pulang jam segini,
kemana saja ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Habis mampir
makan bakso di Kediri selanjutnya pulang dalam perjalanan pecah
ban sepeda motor di Labulia Lombok Tengah, kemudian Saksi-1
percaya saja sambil mencari informasi selanjutnya.
q. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul
12.00 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 dengan kata-kata
“Sayannng….Serda Mustamin (maksudnya Terdakwa) mencari saya
ke kantor tolong segera kesini saya lagi takut”, kemudian dijawab
oleh Saksi-1 “Ya saya ke sana”, selanjutnya Saksi-1 segera ke
Kantor Perum Damri Sweta namun setelah sampai Terdakwa tidak
ada di tempat sudah pergi dan melihat Saksi-2 sedang menangis lalu
memeluk Saksi-1, kemudian Saksi-2 diajak pulang oleh Saksi-1 ke
Mess Pringgodani TNI AU Jl. Yos Sudarso Nomor 13 Ampenan,
setelah tiba di Mess Pringgodani TNI AU kemudian Saks-1 bertanya
kepada Saksi-2, “Kenapa kamu kok bisa nangis dan ada masalah
apa ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Saya akan menceritakan
semuanya tentang saya dengan Serda Mustamin (Maksudnya
Terdakwa) yang selama ini saya sembunyikan, bahwa saya sudah
menjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan badan
berulang kali layaknya suami istri di Hotel Praya Lombok Tengah dan
di Hotel We Are Pagutan Kota Mataram”.
r.
Bahwa selain telah berulang kali melakukan persetubuhan
dengan Terdakwa Saksi-2 juga mengaku telah ditampar dan dipukul
bagian wajah sebelah kiri Saksi-2 oleh Terdakwa dengan
menggunakan tangan kosong serta menarik celana kain panjang
Saksi-2 hingga robek sebelah kiri berukuran 30 cm, selanjutnya
Saksi-2 dibawa ke sebuah gudang tempat barang bekas di daerah
Kelurahan Pagutan, setelah sampai di tempat tersebut Saksi-2
dipukul lagi bagian muka pipi kanan dan kiri setelah itu Saksi-2
dibawa ke Hotel We Are di Kelurahan Pagutan kota Mataram dan di
tempat tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan dengan
Saksi-2 layaknya suami istri, setelah adanya pengakuan dari Saksi-2
tersebut kemudian Saksi-1 berkoodinasi dengan Satuan Polisi Militer
Angkatan Udara, langkah hukum apa yang harus diambil, setelah
berkoordinasi kemudian Saks-1 bersama petugas Satuan Polisi
Militer Angkatan Udara melaporkan kejadian ini ke Denpom IX/2
Mataram.
s. Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri maupun
ciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, baik
yang dilakukan di Hotel-hotel, di pantai-pantai, dan di tempat-tempat
kost di wilayah Lombok NTB, merupakan tempat-tempat umum yang
mudah didatangi dan dilihat oleh orang lain sehingga tempat-tempat
tersebut merupakan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan
perbuatan persetubuhan atau ciuman.
t.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada
tanggal 12 Maret 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom
IX/2 Mataram dengan membuat surat pengaduan bahwa telah terjadi
perbuatan Asusila/Perzinahan dan penganiayaan yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan menuntut agar perbuatan
tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Pratu Ahmad Tirmidzi NRP 540878.
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Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa terhadap surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa Pratu Ahmad Tirmidzi selaku suami Saksi Riadatul Hayati
mengetahui isterinya telah berzina dengan Terdakwa Serda
Mustamin adalah pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pada saat
Riadatul Hayati mengaku kepada Pratu Ahmad Tirmidzi bahwa
dirinya telah menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan
hubungan badan dengan Terdakwa berulang kali, setelah mendengar
pengakuan istrinya tersebut, Saksi-1 melaporkan perbuatan
Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dan menuntut agar perbuatan
Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sampai dengan persidangan pada tanggal 6 Juli 2018, Pratu
Ahmad Tirmidzi selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya.
Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam
tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang
diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh
orang yang berhak mengadu.

Menimbang

: Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana
zina telah diajukan oleh Pratu Ahmad Tarmizi sebagai pengadu
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suami dari Sdri. Riadatul Hayati sebagai suami yang tercemar dan
telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai
ketentuan Pasal 74 KUHP dan Pratu Ahmad Tirmizi mengatakan
tetap melanjutkan tuntutannya dengan demikian perkara ini
memenuhi syarat formal pengaduan.
Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1

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

: Ahmad Tirmidzi.
: Pratu/540878.
: Ta Subsi Binjaskemil Si
Watpers Dispers.
: Lanud Rembiga Mataram.
: Lombok
Tengah,
1
Oktober 1991.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Asrama TNI AU Rembiga,
Kel.
Seleparang
Kota
Mataram.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di
Lombok Tengah pada saat ada kegiatan TMMD (Tentara Manunggal
Membangun Desa), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) telah
menikah secara sah baik secara agama Islam maupun secara
kedinasan.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 tidak melalui proses
pacaran karena dari pihak keluarga Saksi-2 menginginkan agar
Terdakwa dan Saksi-2 segera menikah. Pada awal pernikahan
dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi dan Saksi-2 baik-baik saja,
namun pada akhir tahun 2015 sering terjadi cekcok.
4. Bahwa Saksi pernah membaca pesan di HP Saksi-2 :” mama
lagi ngapain, jangan lupa makan ya”, Saksi berusaha menyelidiki
siapa yang mengirim pesan tersebut dengan cara minta orang lain
untuk menyelidikinya, akhirnya Saksi mengetahui bahwa pengirim
pesan tersebut adalah Terdakwa. Saksi menanyakan perihal tersebut
kepada Saksi-2, namun saksi-2 menyatakan tidak kenal Terdakwa
tetapi selanjutnya Saksi-2 mengatakan kenal Terdakwa tapi pesan
tersebut hanya bercanda/main-main saja. Kemudian Saksi menelpon
Terdakwa dan menyatakan tidak terima atas perbuatan Terdakwa
kepada Saksi-2, serta memperingatkan kepada Terdakwa untuk
tidak mengulanginya lagi.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 beriringan
naik motor sambil mengobrol di jalan, melihat hal tersebut Saksi
langsung melarikan motornya ke arah depan motor Terdakwa untuk
menghentikannya namun Terdakwa melarikan diri. Setelah kejadian
tersebut Saksi merasa kecewa terhadap Saksi-2 sehingga Saksi
menjauh dan tambah tidak peduli terhadap Saksi-2. Saksi sering
tidak berada di rumah bukan karena hura-hura ke kafe-kafe yang ada
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di Senggigi, namun Saksi bermain remi dengan teman-teman Saksi
di Pos Kamling di Komplek perumahan tempat tinggal Saksi. Saksi
memang merasa kurang perhatian terhadap Saksi-2, jarang
menelpon kepada Saksi-2 sekedar untuk menanyakan kabarnya, dan
Saksi tidak bisa setiap saat mengantar dan menjemput Saksi-2 dari
dan ke tempat kerja karena jam kerja Saksi-2 hampir bersamaan
dengan jam kerja Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak dapat sepenuhnya mengetahui kegiatan
Saksi-2 karena Saksi dalam waktu-waktu tertentu ada kewajiban
piket kesatuan ataupun piket di wilayah Rapang selama 1 (satu)
minggu penuh yang diroling tiap 3 (tiga) bulan sekali.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 21.30
Wita, Saksi ditelepon oleh Praka Muhamad Nujum (Saksi-3)
memberitahukan lewat telepon dengan kata-kata “Zi istrimu lagi
disekap di Hotel, saya ini mendapat masseger dari facebook dari
orang tidak dikenal”, kemudian dijawab oleh Saksi “Ya Bang saya cari
tahu dulu”, kemudian Saksi menelpon istri Saksi (Saksi-2) tetapi tidak
diangkat selanjutnya Saksi mencari Saksi-2 ke Kantor tempat Saksi-2
bekerja di Dishub Perum Damri Sweta, setelah sampai di kantor
Dishub Perum Damri Sweta, Saksi mendapat keterangan bahwa
Saksi-2 telah pulang sekira pukul 16.30 Wita.
8. Bahwa kemudian Saksi mencari Saksi-2 kemana-mana namun
tidak ditemukan, sekira pukul 22.30 Wita, Saksi ditelpon oleh Saksi-2
yang mengatakan bahwa Saksi-2 sudah ada di rumah, selanjutnya
Saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi
bertanya kepada Saksi-2 “Kenapa kamu baru pulang jam segini,
kemana saja ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Habis mampir
makan bakso di Kediri selanjutnya pulang dalam perjalanan pecah
ban sepeda motor di Labulia Lombok Tengah”, Saksi mempercayai
saja namun sambil mencari informasi selanjutnya.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul
12.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Saksi-2 dengan kata-kata
“Sayang….Serda Mustamin mencari saya ke kantor tolong segera
kesini saya lagi takut”, kemudian dijawab oleh Saksi “Ya saya ke
sana”, selanjutnya Saksi segera ke Kantor Perum Damri Sweta
setelah sampai namun Terdakwa tidak ada di tempat sudah pergi dan
melihat Saksi-2 sedang menangis lalu memeluk Saksi, kemudian
Saksi-2 diajak pulang oleh Saksi ke Mess Pringgodani TNI AU Jl. Yos
Sudarso Nomor 13 Ampenan, setelah tiba di Mess Pringgodani TNI
AU kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2, “Kenapa kamu kok
bisa nangis dan ada masalah apa ?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2
“Saya akan menceritakan semuanya tentang saya dengan Serda
Mustamin yang selama ini saya sembunyikan, bahwa saya sudah
menjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan badan
berulang kali layaknya suami istri di Hotel Praya Lombok Tengah dan
di Hotel We Are Pagutan Kota Mataram”, setelah adanya pengakuan
dari Saksi-2 kemudian Saksi berkoodinasi dengan Satuan Polisi
Militer Angkatan Udara, langkah hukum apa yang harus diambil,
setelah berkoordinasi kemudian Saksi bersama petugas Satuan
Polisi Militer Angkatan Udara melaporkan kejadian ini ke Denpom
IX/2 Mataram pada tanggal 12 Maret 2018.
10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Saksi-2 dengan
Terdakwa melakukan hubungan badan namun berdasarkan
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pengakuan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat di
Praya Lombok Tengah di kost-kosan yang tidak disebutkan
alamatnya dan yang terakhir kali di Hotel We Are Pagutan Mataram
pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita atas
dasar suka sama suka.
11. Bahwa Saksi-2 mengaku ditampar dan dipukul bagian wajah
sebelah kiri Saksi-2 oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan
kosong serta menarik celana kain panjang Saksi-2 hingga robek
sebelah kiri berukuran 30 cm, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke sebuah
gudang tempat barang bekas di daerah Kelurahan Pagutan, setelah
sampai di tempat tersebut Saksi-2 dipukul lagi bagian muka pipi
kanan dan kiri setelah itu Saksi-2 dibawa ke Hotel We Are di
Kelurahan Pagutan kota Mataram dan di tempat tersebut Terdakwa
melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 layaknya suami istri,
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 5 Maret 2018
sekira pukul 17.30 wita.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2
mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan merasa
ketakutan karena sering diintimidasi apabila Saksi-2 tidak menuruti
kemauan Terdakwa.
13. Bahwa yang menjadi faktor penyebab Saksi-2 berhubungan
layaknya suami istri dengan Terdakwa karena rumah tangga Saksi-2
dengan Saksi sering terjadi cekcok yang disebabkan Saksi kurang
perhatian terhadap Saksi-2 sehingga Saksi-2 sering curhat kepada
Terdakwa dan dari Terdakwa Saksi-2 mendapat perhatian lebih.
14. Bahwa Saksi telah memaafkan Saksi-2 namun belum dapat
melupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Saksi-2.
15. Bahwa hubungan Saksi dan Saksi-2 saat ini baik-baik saja,
masing-masing berusaha introspeksi dan memperbaiki diri dan ingin
mempertahankan keutuhan keluarga demi kepentingan anak. Saksi
akan berusaha lebih perhatian terhadap Saksi-2.
16. Bahwa Saksi menyatakan menerima permintaan maaf dari
Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan dan
menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa sesuai hukum yang
berlaku.
Atas keterangan Saksi-1
membenarkan seluruhnya.
Saksi-2

tersebut

di

atas

Terdakwa

: Nama lengkap
Pekerjaan

: Riadatul Hayati.
: Pegawai Honor Dishub Perum
Damri Cabang Mataram NTB.
Tempat, tanggal : Prian Lombok Timur, 27 Mei
lahir
1996.
Jenis kelamin
: Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama
: Islam.
Tempat tinggal
: Mess Pringgodani TNI AU,
Ampenan Mataram NTB.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 bertempat di rumah orang
tua Pratu Ahmad Tirmidzi (Saksi-1) di Desa Darek, Praya Barat Daya,
Lombok Tengah NTB, Saksi dengan Saksi-1 telah menikah secara
sah/kedinasan dan agama Islam, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan an. Sdri Syafa Amalia Putri
umur 1 tahun 10 bulan.
2. Bahwa Saksi-1 memiliki sifat tertutup dan pendiam, kurang
perhatian dan tidak romantis serta jarang di rumah karena sibuk
dengan teman-temannya, pulang ke rumah saat tengah malam.
Menurut informasi dari teman-teman Saksi, Saksi-1 sering hura-hura
di kafe-kafe yang ada di senggigi, namun Saksi belum pernah
melihatnya sendiri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan
Nopember 2015 di Bandara Internasional Lombok (BIL) saat Saksi
sedang berdinas di Loket Damri yang berada di Bandara
Internasional Lombok, sedangkan Terdakwa berjaga di bandara
Internasional Lombok, saat itu Terdakwa sering mendatangi Saksi ke
Loket Damri tempat Saksi. Terdakwa mengetahui Saksi telah
menikah dengan anggota TNI AU, semula Terdakwa tidak percaya
sampai Saksi menunjukan KTP kepada Terdakwa.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan
Saksi sering curhat melalui komunikasi HP ataupun bertemu
langsung. Terdakwa sering mengantar Saksi ke tempat kerja dengan
alasan Terdakwa kasihan kepada Saksi karena sedang hamil. Saksi
merasa nyaman dan mendapat perhatian dari Terdakwa akhirnya
Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran walaupun antara
Terdakwa dengan Saksi sudah sama-sama mempunyai istri dan
suami.
5. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Saksi
sering pergi berduaan dengan Terdakwa, yaitu Saksi diantar dari
tempat kerja ke rumah dan dijemput apabila mau kerja di Bandara
Internasional Lombok (BIL). Saat Saksi pergi berdua dengan
Terdakwa pada saat antar jemput kadang lanjut jalan-jalan seperti ke
Bioskop Transmart Mataram, ke pantai Gading Mataram, ke Pantai
Kuta Lombok Tengah, ke tempat makanan lesehan di Rembiga dan
tempat makan lesehan di Suranadi, paling sering dilakukan sore hari
setelah pulang kerja dengan tujuan untuk refresing dan ingin
berduaan.
6. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Saksi tinggal di rumah mertua di
Desa Darek, Praya Barat Daya, Loteng kurang lebih selama dua
minggu dan Saksi-1 tinggal di BTN Gunungsari Mataram. Alasan
Saksi tinggal di rumah mertua karena dekat dengan tempat kerja
Saksi di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan kondisi Saksi
yang sedang hamil dan sering sakit agar tidak terlalu jauh ke tempat
kerja.
7. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekira akhir tahun 2015,
saat Saksi akan pergi ke kantor Damri yang berada di Sweta
Mataram, Saksi ditelpon oleh Terdakwa
menawarkan untuk
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mengantar Saksi. Saksi menyetujui selanjutnya adik ipar Saksi
mengantar Saksi ke Cek point Bus Damri di daerah Batu Jai, Praya
Lombok Tengah selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi untuk
mengantar ke kantor Damri di sweta Mataram.
8. Bahwa tujuan semula seharusnya ke kantor Damri di sweta
Mataram namun saat itu Terdakwa mengajak Saksi ke rumah
temannya yang Saksi tidak tahu namanya di daerah Praya Lombok
Tengah, setelah sampai di rumah teman Terdakwa lalu Terdakwa
berbincang-bincang dengan teman Terdakwa kemudian tas Saksi
dititipkan di rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian Saksi diajak
oleh Terdakwa ke sebuah Hotel “Dienda Hayu” bertempat di Praya
Lombok Tengah, Saksi sempat menolak namun Terdakwa merayu
Saksi katanya hanya sebentar hanya ingin memeluk Saksi,
selanjutnyan Terdakwa ambil kunci di tempat resepsionis dan
langsung masuk kamar hotel lantai dua kamar nomor 202, setelah
Terdakwa dan Saksi masuk kamar, kemudian pintu kamar langsung
dikunci oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar
hotel sekira pukul 11.00 wita, kemudian untuk pertama kalinya
Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan cara-cara yaitu : pertama-tama Terdakwa mulai memeluk
Saksi, mencium pipi, bibir, dan leher dengan posisi berdiri
berhadapan dan tangan Terdakwa memeluk pinggang Saksi, setelah
Terdakwa mencium Saksi kemudian Terdakwa menyingkapkan rok
panjang yang digunakan Saksi ke atas hingga terlihat celana dalam
Saksi, kemudian celana dalam Saksi dilepas oleh Terdakwa
sedangkan pakaian pakaian Saksi Saksi tidak dilepas, setelah itu
Terdakwa melepas sendiri celana panjang dan celana dalam
Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi digendong oleh Terdakwa dan
diletakkan diatas kasur selanjutnyan Terdakwa mencium dan menjilat
vagina Saksi hingga terangsang, setelah sama-sama terangsang
kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi sampai lutut
menekuk lalu kedua paha Saksi dibuka ke arah luar, selanjutnya
dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah
tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur setelah
itu Terdakwa mengambil posisi diatas menindih badan Saksi
kemudian Terdakwa memegang penis lalu dimasukkan ke dalam
vagina Saksi, setelah masuk dengan gerakan naik turun dan
menggoyang-goyangkan pantat kurang lebih selama 3 (tiga) menit
hingga sama-sama merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mencapai
orgasme dengan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi. Setelah
sama-sama menggunakan pakaiannya masing-masing kemudian
Saksi dan Terdakwa menuju ke kantor Damri di Sweta Mataram. Saat
melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa Saksi dalam
kondisi hamil 3 (tiga) bulan.
11. Bahwa selanjutnya Saksi sering melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Terdakwa bertempat di Hotel “Dienda
Hayu” di kamar nomor 202 dan kamar nomor 206 di lantai dua
sebanyak lima kali, dan pada hari-hari berikutnya Saksi dan
Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya hubungan
suami istri di beberapa tempat diantaranya :
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a. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016, sebelum
Saksi melahirkan, Saksi dengan Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri di kost-kosan milik
teman Terdakwa (seorang anggota Polisi) bertempat di
lingkungan Gili Lebur Perapen Kota Praya Lombok Tengah,
yang dilakukan diatas sepuluh kali dan setelah melahirkan
juga masih melakukan hubungan badan di tempat kost
tersebut.
b. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016-2017 sebelum
Saksi melahirkan Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri di rumah milik teman Terdakwa
yang Saksi tidak tahu namanya yang saat itu pemilik rumah
sering pergi kerja mencari emas sehingga jarang di rumah.
Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam
kamar rumah tersebut yang bertempat di belakang Pom
Bensin dekat Makodim 1620/Loteng.
c. Pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei 2016 saat
Saksi sering bertengkar/cekcok dengan Saksi-1 sehingga
Saksi pergi dari rumah di BTN Sesela Gunung Sari dan kost
sendiri di belakang kantor Perum Damri sweta, dan selama
tinggal di kost tersebut Saksi melakukan hubungan badan
dengan Terdakwa sebanyak satu kali dengan kondisi Saksi
hamil 8 bulan.
d. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 setelah Saksi
melahirkan, Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri di tempat kost milik teman
Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya yang bertempat di
dekat Polsek Pagutan Mataram melakukan hubungan badan
di tempat kost tersebut lebih dari lima kali.
e. Pada bulan Januari 2018 Terdakwa dan Saksi pernah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel
“We Are”yang bertempat di daerah Pagutan Mataram,
sebanyak tiga kali dan pada tanggal 5 Maret 2018 di hotel
“We Are” juga Saksi melakukan hubungan badan dengan
Terdakwa sebanyak dua kali untuk yang terakhir kalinya.
12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Terdakwa tidak ada unsur paksaan dan dilakukan atas dasar
suka sama suka karena Saksi dengan Terdakwa saling mencintai.
Selama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa jika sudah
mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya kadang di
luar dan kadang di dalam vagina Saksi.
13. Bahwa Saksi merasa Terdakwa sangat sayang dan perhatian
kepada Saksi, dan Terdakwa sering menyatakan kepada Saksi
bahwa Terdakwa tidak ingin melihat Saksi susah, sehingga dalam diri
Saksi tumbuh rasa sayang dan cinta kepada Terdakwa. Saat Saksi
membutuhkan bantuan Terdakwa selalu ada untuk Saksi, saat Saksi
sakit, Terdakwa yang mengantar berobat dan membayar pembelian
obatnya. Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi dengan
jumlah yang bervariasi antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang
paling besar adalah Rp. 8.000.000,00 yaitu saat Saksi ingin
mengajukan Kredit sepeda motor, Terdakwa tidak setuju karena
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kalau Saksi membeli motor dengan cara kredit akan memberatkan
Saksi dan Terdakwa selalu menyatakan tidak ingin melihat Saksi
susah, sehingga Terdakwa memberikan uang tersebut ditambah
dengan uang pribadi Saksi Rp.3.000.000,00 akhirnya Saksi bisa
membeli sebuah sepeda motor seharga Rp11.000.000,00 (sebelas
juta rupiah).
14. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa,
Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan “Papa” dan Terdakwa
memanggil Saksi dengan sebutan “Mama”
15. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, tidak selalu
Terdakwa yang meminta untuk melakukan hubungan suami istri,
kadang-kadang Saksi yang memintanya kepada Terdakwa untuk
melakukan hubungan suami istri.
16. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa,
hubungan Saksi dengan suami (Saksi-1 Pratu Ahmad Tirmidzi)
menjadi renggang karena dari segi kualitas pemenuhan kebutuhan
biologis, Saksi merasa lebih puas melakukannya dengan Terdakwa
dibanding melakukannya dengan Saksi-1 suami sahnya.
17. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi1(Pratu Ahmad Tirmidzi) selain sering cekcok karena Saksi-1 sering
tidak berada di rumah, ada permasalahan ekonomi dimana uang gaji
Saksi-1 sebagian besar digunakan untuk membayar angsuran hutang
untuk kepentingan orang tua Saksi-1 dan biaya pernikahan Saksi
dengan Saksi-1 sehingga tiap bulan sisa gaji tinggal Rp.800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah) yang habis dipegang sendiri oleh Saksi-1.
18. Bahwa setelah Saksi melahirkan anak dan setelah Terdakwa
merasa sudah terlalu banyak memberikan sesuatu kepada Saksi,
Terdakwa mulai kasar dan cemburu buta, Saksi tidak boleh dekat
dengan laki-laki lain bahkan dengan suami Saksi sekalipun. Terakhir
Terdakwa cemburu dengan Saksi-9 (Sdr. Sukriadi), Selain itu apabila
akan melakukan hubungan badan Terdakwa sering memukul Saksi
terlebih dahulu atau merusak barang barang yang Saksi bawa seperti
handphone, walaupun setelah Handphone rusak Terdakwa
membelikan Handphone yang baru.
19. Bahwa sekira bulan April 2016 sekira pukul 17.00 Wita (hari dan
tanggal lupa), Saksi jalan-jalan ke pantai Gading Mataram untuk
melihat sunset, saat itu Saksi dengan Terdakwa berdua berdiri di
pinggir pantai kemudian Terdakwa pernah mencium pipi kanan dan
kiri serta kening Saksi dengan posisi saling berhadapan, dengan cara
kedua tangan Terdakwa memegang pipi kanan dan kiri Saksi
kemudian kedua tangan Saksi memegang pinggang Terdakwa
kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saksi,
dan situasi saat Saksi di cium di pinggir pantai Gading masih terang
karena sore hari dan masih ada orang berlalu lalang sehingga orang
lain bisa melihat saat Saksi sedang dicium. Selain itu setiap Saksi
dan Terdakwa jalan-jalan ke tempat-tempat tersebut diatas Terdakwa
selalu mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saksi dan
mengusap-usap kepala Saksi dan mencium tangan Saksi serta
sering memeluk Saksi dan Saksi juga mau karena Saksi sayang
sama Terrsangka hanya pada saat nonton di Bioskop Transmart
Saksi dan Terdakwa hanya berpegangan tangan saja.
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20. Bahwa sekira Tahun 2016 (hari dan tanggal lupa) jam 14.30
Wita sebelum Saksi melahirkan, Saksi dan Terdakwa pergi ke kostkostan teman Terdakwa yang bertempat di Gili Lebur Perapen, Praya
Lombok Tengah saat Saksi dan Terdakwa akan masuk kamar kost
yang letaknya paling ujung, dengan posisi masih di depan pintu
kamar kost (masih di luar kamar) Terdakwa mencium Saksi dengan
posisi berdiri saling berhadapan kemudian Terdakwa memeluk badan
Saksi dan Saksi memeluk badan Terdakwa kemudian Terdakwa
mencium pipi kanan dan kiri, kening serta bibir Saksi dan reaksi
Saksi membalas dengan mencium bibir Terdakwa sehingga
Terdakwa dan Saksi saling berciuman berulang-ulang.
Saat
Terdakwa dan Saksi berciuman di depan kamar kost keadaanya
masih terang karena siang hari sekira pukul 14.30 Wita, saat itu tidak
ada orang yang melihat, kondisi tempat kost sepi, kamar kost yang
sebelah kiri ada penghuninya tetapi saat itu penghuninya ada di
dalam kamar. Situasi saat itu sepi tidak ada orang, depan kamar
kost ada halaman dan ada pagar tembok yang mengelilingi kostkostan.
21. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul
17.00 Wita, pada saat Saksi pulang dari kantor Damri Sweta dengan
teman kerja Saksi yang bernama Sdr.Sukriyadi (Saksi-9) dengan
menggunakan sepeda motor masing-masing karena searah jalannya
kemudian berbarengan jalannya, karena belum makan kemudian
Saksi dan Saksi-9 mampir di warung bakso di Jl. Kediri Lombok
Barat. Pada saat sedang makan mie ayam, Saksi-9 mengatakan “Bu
….itu Mustamin ya”, dan Saksi belum sempat melihat ke arah
Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sudah menarik baju Saksi dari
belakang dengan keras sampai Saksi jatuh tengadah kemudian
belum sempat Saksi bangun kemudian Terdakwa menempeleng
dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai
pelipis sebelah kiri, setelah Saksi berdiri kemudian Saksi mengatakan
“ada apa ini, saya tidak terima dipukul, kita kan sudah tidak ada
hubungan apa-apa”, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi
menggunakan tangan kanan dan menempeleng lagi menggunakan
tangan kiri terbuka sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi sebelah
kanan.
22. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-9 pulang, setelah
itu Terdakwa memaksa Saksi agar ikut Terdakwa sambil menarik
celana kerja Saksi sampai sobek apabila Saksi tidak mau ikut,
Terdakwa mengancam akan menelanjangi Saksi di warung Bakso
tersebut. Dari pada Terdakwa melakukan hal-hal di luar kendali
akhirnya Saksi mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Saksi
bersama Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan
sepeda motor Saksi menuju kearah Dasan Cermen Mataram
kemudian mampir ke ATM sambil mengancam Saksi “jangan pergi
ya, saya bisa bunuh kamu”, Saksi mencoba lari kemudian Saksi
dikejar dan akhirnya Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan
Terdakwa dan menuju gudang milik teman Terdakwa namun karena
sepi dan dikunci akhirnya menuju hotel “We Are” bertempat daerah
Pagutan Mataram.
23. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita setelah Saksi dan Terdakwa
sampai di Hotel “We Are” langsung masuk ke dalam kamar hotel
nomor 09, lalu pintu langsung dikunci oleh Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa marah-marah kepada Saksi alasannya cemburu terhadap
Saksi-9 (Sdr. Sukriadi), kemudian Saksi ditempeleng sebanyak 4
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(empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2
(dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan menempeleng dengan
menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai
pipi sebelah kanan setelah itu mengancam dan menekan Saksi
karena Saksi takut sehingga Saksi mengikuti kemauan Terdakwa
selanjutnya Terdakwa minta untuk melakukan hubungan badan dan
hubungan badan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Saksi menuruti
kemauan Terdakwa agar Saksi bisa diijinkan pulang. Setelah selesai
melakukan hubungan badan Saksi diijinkan pulang. Saksi dibonceng
oleh Terdakwa menuju ke Warung Bakso Gajah Mungkur karena
Terdakwa akan mengambil motor dinas yang diparkir tidak jauh dari
warung Bakso tersebut. Selanjutnya Saksi pulang mengendarai
motor Honda Beat warna hitam milik Saksi menuju ke rumah mertua
di Desa Darek, Praya Barat Daya, Lombok Tengah sedangkan
Terdakwa mengambil motor dinasnya dan mengantar Saksi sampai
di tengah jalan lalu Saksi pulang sendiri.
24. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi
mengalami sakit pada bagian pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah
kanan dan Saksi merasa takut dan terancam namun Saksi masih
bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi masih bisa dinas ke
kantor seperti biasa.
25. Bahwa sudah lama Saksi-1 ingin memutuskan hubungan
dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu datang dan menghubungi
lagi sehingga Saksi menjadi luluh untuk menjalin hubungan lagi,
karena di hati Saksi masih menyimpan cinta untuk Terdakwa.
26. Bahwa Saksi pernah menghubungi istri Terdakwa (Saksi-13,
Sdri. Fatimatuzzahrah) dengan cara Video call untuk meminta
tolong agar Terdakwa tidak mengganggu Saksi lagi, namun
tanggapan istri Terdakwa hanya pasrah.
27. Bahwa Saksi berencana akan menjual motor yang sebagian
uang pembeliannya berasal dari Terdakwa, hasil penjualan sepeda
motor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada
istri Terdakwa.
28. Bahwa setelah pengakuan Saksi kepada Saksi-1 perihal
hubungannya dengan Terdakwa, Saksi-1 masih menerima Saksi
sebagai istri, Saksi merasa menyesal dan bertaubat kepada Tuhan
karena telah melakukan dosa besar dan mengkhianati suami serta
berjanji akan memperbaiki diri untuk menjadi istri yang baik bagi
Saksi-1 dan menjadi ibu yang baik bagi putrinya. Saksi ingin berhenti
kerja agar dapat mengurus suami dan anak dengan baik.
Atas keterangan Saksi-2
membenarkan seluruhnya.
Saksi-3

: Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

tersebut

di

atas

Terdakwa

:
:
:
:
:

Muhamad Nujum.
Praka/536249.
Ta Sarban.
Lanud Rembiga.
Tanggung
Lombok
Tengah, 20 Mei 1986.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
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Tempat tinggal

: BTN Grita Taman Puri
Kekeri Blok K No. 6, Rt 01
Rw01,
Desa
Kekeri,
Kecamatan
Gunungsari,
Lombok Barat, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada
hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Riadatul Hayati (Saksi2) kenal sekira bulan April 2016 setelah Saksi pulang dari Satgas
Darfur Sudan, saat itu Saksi dikenalkan oleh keluarga karena Saksi-2
sudah menikah dengan adik sepupu Saksi atas nama Pratu Ahmad
Tirmidzi (Saksi-1) anggota Lanud Rembiga Mataram, kebetulan
Saksi-1 satu kantor dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 21.30
Wita Saksi menelphone Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi)
memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati) sedang di
sekap oleh Terdakwa di sebuah Hotel tetapi tidak tahu di daerah
mana. Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang mengaku
temannya Saksi-2 yang tidak mau menyebutkan identitasnya dan
mengirim berita melalui messenger ke handphone Saksi dan
memberitahukan bahwa Saksi-2 di sekap oleh Terdakwa agar segera
dicari dan ditemukan, khawatirnya Terdakwa melakukan hal-hal di
luar kendali. Saat itu juga Saksi mencoba menghubungi nomer
handphone, tidak bisa dihubungi karena sudah diblokir. Pada saat
Saksi mendapatkan informasi tersebut posisi Saksi sedang
mengantar tamu dinas sehingga Saksi langsung menelpone Saksi-1
agar segera mencari Saksi-2.
3. Bahwa Setelah Saksi menelpone Saksi-1 kemudian Saksi-1
dengan menggunakan sepeda motor mencari Saksi-2 keliling
Mataram tetapi tidak ditemukan dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1
menghubungi keluarga Saksi dan disampaikan bahwa Saksi-2 sudah
pulang ke rumah mertua di Lombok Tengah.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2
menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi hanya pernah
mendengar informasi dari tetangga di rumah mertuanya di Desa
Darek Lombok Tengah yang bernama Sdr. Sulaeman bahwa sering
melihat Saksi-2 pulang kerja ke rumah mertuanya di Lombok Tengah
dengan naik motor, di belakangnya ada Terdakwa menggunakan
motor beriringan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi
mulai curiga dengan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa. Saksi
pernah menanyakan secara langsung kepada Saksi-2 apakah benar
Terdakwa sering mengantar Saksi-2, namun Saksi-2 menyangkal.
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, Saksi-2 pernah menelpon
Saksi sambil menangis minta tolong kepada Saksi untuk
memberitahu Saksi-1 agar segera menjemput Saksi-2 karena
Terdakwa mengancam Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat secara
langsung perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa
dan tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-2.
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Atas keterangan Saksi-3
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas

Terdakwa

: Bahwa Saksi-4 (Sdr. Agus Maulana), Saksi-5 (Sdr. Surya Darma),
Saksi-6 ( Sdr. Tanzir), Saksi-7 (Sdri. Atiah), Saksi-8 (Sdr. Hetty Indra
Sukmana), Saksi-9 (sdr. Sukriadi), Saksi-10 (Sdr. Agus Laman), Saksi11 (Sdri. Hilyawatun), Saksi-12 lalu Muh Jalaludin dan Saksi-13 (Sdri.
Fatimatuzzahrah) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah
dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun
1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan tempat tinggal yang
jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan
Terdakwa maka keterangan para Saksi dibacakan dipersidangan,
sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana
keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi
tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara
Pemeriksaan tersebut dibacakan Oditur Militer yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Saksi-4

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Agus Maulana.
: Karyawan Hotel Dienda
Hayu.
: Praya, 30 Agustus 1994.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Jl. Diponegoro Lingkungan
Kampung
Jawa,
Rt01,
Rw.01, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kab.
Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi hanya kenal muka dengan Terdakwa maupun
dengan Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2), sekira akhir tahun 2015 di
Hotel Dienda Hayu di Jln. Untung Surapati No.28 Lingkungan
Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, kabupaten
Lombok Tengah NTB dan tidak ada hubungan kekeluargaan/family.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang untuk menyewa kamar
hotel di Hotel tempat Saksi berkerja di Hotel Dienda Hayu, di akhir
tahun 2015 dan pernah datang lagi di pertengahan tahun 2016,
sebanyak kurang lebih 3 kali dan Saksi lupa hari dan tanggalnya dan
tidak tahu dengan teman-teman Saksi yang lain dimana Saksi
bertugas sering bergantian sehingga kemungkinan Terdakwa pernah
menyewa kamar lagi di hotel tempat Saksi bekerja ini.
3. Bahwa Terdakwa pernah datang pertama kali dengan Saksi-2
yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir tahun 2015 dan kisaran
tahun 2016, pernah datang pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan
pernah datang sore hari dan pernah menginap satu kali, namun
Saksi lupa datang menggunakan pakaian apa dan sangat di
sayangkan buku daftar isi tamu sudah hilang/dibuang karena tiap
tahunnya pasti diganti dengan buku yang baru.
4. Bahwa Setiap tamu yang datang dan baru pertama kali ia
datang pastinya harus isi buku tamu hotel dan harus meninggalkan
KTP/identitas lainnya tetapi kalau sudah kita kenal dan sering datang
ke hotel maka kadang kadang tidak perlu isi daftar buku tamu lagi,
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namun dengan Terdakwa memang seingat Saksi dulu waktu datang
pertama kali pernah isi buku daftar tamu hotel, karena kejadiannya
sudah lama dari sekira tahun 2015 maka buku buku itu sudah di
buang/hilang karena setiap tahun ada tutup buka dan diganti dengan
buku baru.
5. Bahwa benar kamar No. 202 dan kamar No. 206 seperti di foto
ini (penyidik memperlihatkan foto kamar kepada Saksi) adalah kamar
yang pernah disewa/dipakai oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa Sprei yang berwarna hijau muda yang disita oleh
penyidik Polisi Militer adalah benar Sprei yang pernah dipakai oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat nginap/sewa kamar di Hotel
Dienda Hayu tempat Saksi bekerja.
Atas keterangan Saksi-4
membenarkan seluruhnya.
Saksi-5

tersebut

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir

di

atas

Terdakwa

: Surya Darma.
: Pensiunan PNS.
: Praya Loteng, 31 Desember
1958.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Kampung Prayitna, Kel.
Prapen, Kec. Praya, Kab.
Loteng NTB.

Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan
Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai tempat kost di Kampung Srengat
Utara, Lingkungan. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng. Pernah ada
seorang anggota Polisi menyewa ditempat kost milik Saksi sekira
tahun 2016 dan menempati kamar urutan kedelapan dari Utara ke
Selatan akan tetapi Saksi lupa siapa namanya dan dimana dinasnya
serta sekarang sudah tidak tinggal ditemat kost Saksi lagi, Saksi
mendapat informasi bahwa anggota Polisi tersebut sudah dipecat
dalam kasus narkoba.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada teman dari anggota Polisi
yang menyewa tempat kost-kostan Saksi yang merupakan anggota
TNI bersama seorang perempuan datang ke tempat kost-kostan
Saksi dikarenakan Saksi tidak tinggal ditempat kost-kostan Saksi,
Saksi tinggal dirumah pribadi Saksi yang berjarak kurang lebih 1,5
KM dari tempat kost-kostan Saksi.
Atas keterangan Saksi-5
membenarkan seluruhnya.

tersebut

Saksi-6

:
:
:
:
:
:

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

di

atas

Terdakwa

Tanzir.
Pedagang.
Praya, 5 Nopember 1980.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
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Tempat tinggal

: Jl.Guru Lopan No.1 Praya,
Rt.03, Rw.02, Lingkungan
Metang, Kelurahan Perapen,
Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah,
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri.
Riadatul Hayati (saksi-2) sedangkan dengan Sdr. Ajib hanya kenal
muka, dengan ketiga orang tersebut Saksi tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa pemilikrumah yang dikontrak tersebut adalah kakak
perempuan Saksi yang bernama Sdri. Rusmini yang kawin/nikah
sama orang bule Belanda bernama Sdr. George M yang saat ini
mempunyai anak 2 dan tinggal di Belanda, sedangkan Saksi adalah
yang dipercayakan untuk menjaga/mengurus rumah yang bertempat
di Jln, Rambutan No. 4 Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari,
Kec. Praya, Kab. Lombok tengah.
3.
Bahwa yang menyewa/mengkontrak rumah kakak Saksi
tersebut adalah yang pertama Sdr. M.Aziz. Has dari Makasar,
Pekerjaan Bos Tambang Emas di daerah Prabu, Kuta Lombok
Tengah dari bulan Juli 2015 sampai bulan Juli 2016, selanjutnya
sempat kosong selama 3 bulan, setelah itu rumah tersebut dikontrak
oleh Koperasi Mutiara Mandalika Madani dari bulan Oktober 2016
sampai bulan Oktober 2017, selanjutnya rumah tersebut sempat
kosong lagi hingga bulan Januari 2018, selanjutnya rumah tersebut
disewa oleh Koperasi Mitra Duhaffa dari bulan Peberuari 2018 sampai
bulan Pebruari 2019, harga sewa/kontraknya per tahun sebesar Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4.
Bahwa pengawasan tetap Saksi lakukan namun tidak terlalu
ketat Saksi kontrol karena rumah tersebut telah kami buat surat
perjanjian kontrak bermetrai selama setahun, jadi sepenuhnya rumah
tersebut merupakan tanggung jawab dari pengontrak, jadi Saksi tidak
tahu apakah ada orang lain yang sering masuk di rumah tersebut dan
mungkin juga Terdakwa pernah masuk ke rumah tersebut, lebih-lebih
rumah Saksi jaraknya berjauhan dengan rumah kontrakan tersebut.
5.
Bahwa sepengetahuan Saksi rumah milik kakak perempuan
Saksi yang bernama Sdri. Rusmini tersebut di pakai untuk Lab/uji
explore tambang emas wilayah Tombok Tengah dan yang sering
menempati rumah tersebut adalah anak buah dari Sdr. M. Aziz Has
yang Saksi kenal muka.
6.
Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Sdr. Ajib, hanya pernah
ketemu sekali atau dua kali dan hanya sebatas kenal muka tidak
sering komunikasi dengannya, sepengetahuan Saksi dia adalah anak
buah kepercayaan dari Sdr. M.Aziz yang diberi pegang kunci rumah
disaat bosnya sedang ke luar kota dan juga Saksi tidak tahu
alamatnya.
7.
Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaannya dalam usaha
tambang emas di Gunung Prabu, Kuta Lombok Tengah dan Sdr. Ajib
sebagai asistennya namun usahanya bangkrut sehingga mereka pergi
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entah kemana dan informasi buka usaha tambang ke Sulawesi
bersama anak buahnya.
Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Saksi-7

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Atiah.
: Ibu rumahn tangga.
: Gerung Butun Barat, 31
Desember 1975.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Kampung Gerung Butun
Barat, Rt/Rw 003/287,
Kelurahan
Mandalika,
Kecamatan
Sandubaya,
Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada
hubungan keluarga namun setelah dipertemukan oleh penyidik
Denpom IX/2 Mataram dengan Terdakwa bahwa sekira Tahun 2016
(hari dan tanggal lupa) Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat
itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan seorang
perempuan yang setelah Saksi tanya bernama Sdri. Riadatul Hayati
(Saksi-2) pegawai Perum Damri di Sweta, Mataram, dengan maksud
kedatangannya mau kost di tempat Saksi.
2.
Bahwa, Saksi pemilik kost dimana Saksi-2 pernah kost di
tempat Saksi. Kost-kostan Saksi ada 5 (lima) kamar yang bertempat
dibelakang kantor Perum Damri Sweta, Mataram. Saksi-2 kost di
tempat Saksi sekira Tahun 2016 (hari dan tanggal lupa) sebelum
melahirkan dengan alasan agar dekat dengan tempat kerjanya di
Perum Damri, Sweta Mataram. Setelah ada kesepakatan kemudian
Saksi memberikan kunci kamar dan Saksi-2 menempati kamar paling
ujung dengan biaya sewa Rp 500.000,- setiap bulannya. Saksi-2
tinggal di tempat kost Saksi kurang lebih selama dua bulan dengan
kondisi sedang hamil dan setelah melahirkan Saksi-2 tidak tinggal di
tempat kost Saksi tetapi tinggal dengan mertuanya di Praya, Lombok
Tengah sedangkan yang tinggal di kost adalah suami dari Saksi-2
(tidak tahu namanya) seorang anggota TNI yang dinasnya di
Rembiga, Mataram.
3.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kost
Saksi-2, kebetulan rumah Saksi dekat dengan kost milik Saksi
sehingga Saksi mengetahui tamu-tamu yang datang ke tempat kost
tetapi kalau malam hari Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak
mengawasi selama 1 X 24 jam.
4.
Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Terdakwa mengantar
Saksi-2 mencari kost di tempat Saksi, Saksi-2 mengatakan bahwa
Tersngka adalah kakaknya sehingga Saksi tidak curiga. Dan Saksi
tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-2.
5.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 bermesra-mesraan
atau sampai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di tempat
kost milik Saksi, karena Saksi bertemu dengan Terdakwa sekali saja
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pada saat mengatar Saksi-2 mencari kost di tempat Saksi setelah itu
Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kost Saksi-2.
Atas keterangan Saksi-7
membenarkan seluruhnya.

tersebut

Saksi-8

:
:
:
:
:
:
:

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

di

atas

Terdakwa

Hetty Indra Sukmana.
Karyawan Swasta.
Wonosaba, 28 Januari 1993.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jl.
RM
Panji
Anom,
Kampung Karang Buaya,
Kelurahan Pagutan, Kec.
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi hanya sebatas kenal muka dengan Terdakwa
maupun Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) kenalnya sejak hari, tanggal
lupa sekira tahun 2017 di kost-kost Jln Panji Anom Karang Buaya,
Pagutan Mataram tepatnya dibelakang kantor Polsek Pagutan
Mataram dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sekira tahun 2017 di kost-kost Jln Panji Anom Karang
Buaya, Pagutan Mataram tepatnya dibelakang kantor Polsek Pagutan
Mataram, namun kost-kostan tersebut tidak memakai No. kamar, jadi
letak kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar kost Saksi, bila
menghadap ke depan kamar kost Saksi ada sebelah kiri sedangkan
kamar kost Terdakwa ada disebelah kanan yang berjarak/selang
tembok.
3. Bahwa pemilik kost-kostn tersebut adalah Made Hary (Alm Purn
Polisi), kamarnya berjumlah 8 kamar dan harga sewa kamar perbulan
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa kurang lebih selama 4 bulan menyewa rumah
kost, namun Terdakwa jarang Saksi lihat datang/menempati kamar
kost tersebut, kadang kadang dia datang 2 kali sebulan tidak tentu.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernah melihat Terdakwa dan
Saksi-2 datang ke kos-kosan tersebut yang awalnya Saksi kira istri
Terdakwa dan sekarang baru tahu bahwa orang tersebut adalah Sdri
Riadatul Hayati (Saksi-2) selingkuhan Terdakwa, mereka sering
datang menempati kamar kost tersebut pada hari dan tanggal lupa
sekira tahun 2017, dia pernah datang lebih dari 4 kali dan Saksi tidak
tahu yang mereka lakukan di dalam kamar karena pintu kamar dan
jendela langsung ditutup rapat.
Atas keterangan Saksi-8
membenarkan seluruhnya.

tersebut

Saksi-9

: Sukriadi.
: Pegawai Dishub Sub Damri.
: Dasan Tapen Lobar, 31
Desember 1982.
: Laki-laki.
: Indonesia.

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan

di

atas

Terdakwa
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Agama
Tempat tinggal

: Islam.
: Ds Dasan Tapen, Kec.
Gerung, Kab.Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di
Bandara Intrenasional Lombok (BIL) dalam hubungan sebagai teman
serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Riadatul
Hayati (Saksi-2) kenal sejak tahun 2015 di Bandara Internasional
Lombok (BIL) dalam hubungan satu tempat kerja serta tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat peristiwa
perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 akan
tetapi Saksi mengetahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-2 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018
sekira pukul 17.00 Wita di Warung Bakso “ Wonogiri “ Kediri Lombok
Barat.
3.
Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa hubungan antara
Terdakwa dengan Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 pernah mengatakan
kepada Saksi bahwa ” Serda Mustamin mau kepada saya ”, kemudian
Saksi berkata kepada Saksi-2 ” jangan bu bahaya ”.
4.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama
Saksi-2 akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa mengobrol dengan
Saksi-2 ditempat kerja Saksi Loket Bus Damri Bandara Internasional
Lombok (BIL), saat Terdakwa datang ke Loket Bus Damri BIL Saksi
pergi sehingga Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-2 mengobrol di
Loket Bus Damri BIL.
5.
Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Saksi bersama
Saksi-2 bersama-sama dari Kantor Damri Jln. Tuan Guru Faisal No 10
Sweta Mataram dengan tujuan pulang ke rumah masing-masing,
Saksi pulang ke Dasan Tapen Lobar sedangkan Saksi-2 akan pulang
ke Darek Loteng, karena akan melewati rute yang sama sehingga
Saksi dan Saksi-2 jalan bersamaan. Saksi menggunakan sepeda
motor milik Saksi sendiri sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda
motor miliknya sendiri, setibanya di Kediri Lobar Saksi bersama
Saksi-2 mampir di warung bakso “ Wonogiri “ dengan tujuan untuk
makan.
6.
Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 memesan makanan
mie ayam dan duduk dilesehan, pada saat sedang makan mie ayam
sekira pukul 17.00 Wita kemudian Saksi melihat ada Terdakwa datang
selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-2 “Bu ada Pak Mustamin
datang “ karena posisi duduk Saksi-2 membelakangi arah datangnya
Terdakwa sehingga Saksi-2 tidak mengetahui kedatangan Terdakwa,
kemudian dengan tiba-tiba berbicara “ gara-gara Pak Sukri ini kamu
mutusin saya “ kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 dengan
menggunakan tangan kanan terbuka mengenai bagian pelipis sebelah
kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor yang berada di
dalam tas Saksi-2 dan terjadi saling tarik menarik kunci motor tersebut
antara Terdakwa dengan Saksi-2, karena orang yang ada di warung
bakso tersebut melihat ke arah Saksi semua sehingga Saksi merasa
malu kemudian Saksi membayar mie ayam tersebut dan pergi
meninggalkan warung bakso dan pulang ke rumah, Saksi tidak tahu
lagi apa yang terjadi selanjutnya.
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7.
Bahwa Setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-2 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018
saat Saksi-2 sedang makan mie ayam diwarung bakso “ Wonogiri “
Kediri Lobar, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa pada hari Selasa
pagi tanggal 6 Maret 2018 dan berkata ” kenapa kamu pergi makan
sama Ria, kamu kan tahu saya sama Ria, jangan kamu macammacam sama saya ”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ”
kamu pacaran sama Ria, kalo kamu jujur bagus tapi kalau kamu
bohong awas kamu hati-hati”.
Atas keterangan Saksi-9
membenarkan seluruhnya.
Saksi-10 : Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

tersebut

:
:
:
:
:
:
:

di

atas

Terdakwa

Agus Laman.
Pedagang.
Wonogiri, 29 Mei 1979.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dusun Karang Kuripan
Barat, Rt/Rw, 005/-, Desa
Kediri Induk, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Lombok
Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal sama sekali dengan
Terdakwa, Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) dan Sdr.Sukriadi (Saksi-9),
namun setelah adanya kejadian keributan yang pernah dilakukan oleh
Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018
sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Tuan Guru Ibrahim Kediri
Lombok Barat tepatnya di warang bakso Gajah Mungkur Wonogiri
milik Saksi maka baru Saksi kenal mereka dan hanya sebatas kenal
muka saja serta tidak ada hubungan kekeluargaan/family dengannya.
2.
Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, seperti biasanya
Saksi bekerja rutin jualan bakso di Warung Bakso Gajah Mungkur
Wonogiri di Jln. Tuan Guru Ibrahim Kediri Lombok Barat milik Saksi,
selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wita datang seorang laki-laki
(Saksi-9) pakai baju kemeja putih menggunakan sepeda motor SatriaFU masuk ke warung dan selang beberapa menit kemudian datang
seorang perempuan dengan pakaian seragam dinas Damri (Saksi-2)
menggunakan motor Honda Beat dan langsung masuk warung,
selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 pesan Bakso dan duduk bersila di
lesehan lantai berhadapan dengan selat meja, Saksi-2 menghadap
barat dan Saksi-9 menghadap timur, sempat Saksi lihat Saksi-2 dan
Saksi-9 makan bakso sambil ngobrol yang saya tidak tahu apa yang di
bicarakan.
3.
Bahwa saat Saksi sedang sibuk membuat nasi goreng tiba-tiba
Saksi melihat ada seseorang (Terdakwa) datang menggunakan
celana pendek jaket hitam ke depan warung/di tempat parkir dan
Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada juru parkir yang
mengatakan “, apakah ada melihat seorang perempuan pakaian
dinas Damri datang ke mari ? “, dan di jawab oleh tukang parkir “,
maaf saya tidak tahu/tidak melihat “, setelah itu Terdakwa pergi
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menuju barat sambil melihat motor yang ada di parkiran, setelah
Terdakwa menemukan sepeda motor Honda beat yang dipakai Saksi2, Terdakwa melihat lihat ke dalam warung dan saat itu juga Saksi
mendengar Saksi-9 berkata “, eh itu kamu dicari “, setelah itu tanpa
basa basi/permisi Terdakwa langsung masuk menghampiri Saksi-2
dan Saksi-9 sambil berkata keras “, pergi sana kamu “, setelah itu
Saksi-9 keluar menuju kasir warung membayar bakso dan langsung
pergi sambil menggerutu bilang, “ ah malu saya ini “.
4.
Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menempeleng Saksi-2
dengan telapak tangan kanan terbuka sebanyak dua kali mengenai
pipi sebelah kiri dan menarik/menyeret tangan Saksi-2 secara paksa
untuk diajak pergi sehingga Saksi-2 terbangun dan berdiri dari tempat
duduknya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari warung,
kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 dan
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi berboncengan menuju barat
yang selanjutnya Saksi tidak tahu mereka kemana.
Atas keterangan Saksi-10
membenarkan seluruhnya.
Saksi-11

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

tersebut
:
:
:
:
:
:
:

di

atas

Terdakwa

Hilyawatun.
Pedagang.
Kediri, 18 April 1979.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Dusun Karang Kuripan
Barat, Rt/Rw, 005/-, Desa
Kediri Induk, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Lombok
Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa,
Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) dan Sdr.Sukriadi (Saksi-9), namun
setelah kejadian keributan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa
dengan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul
17.00 Wita bertempat di Jln. Tuan Guru Ibrahim Kediri Lombok Barat
tepatnya di warang bakso Gajah Mungkur Wonogiri tempat Saksi
bekerja, baru Saksi kenal mereka dan hanya sebatas kenal muka
saja serta tidak ada hubungan kekeluargaan/family dengan mereka.
2.
Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, seperti biasanya
Saksi bekerja rutin sebagai pembantu berjualan bakso di Warung
Bakso Gajah Mungkur Wonogiri di Jln. Tuan Guru Ibrahim Kediri
Lombok Barat milik bapak Agus Laman (Saksi-10), selanjutnya pada
sekira pukul 17.00 Wita datang seorang laki-laki (Saksi-9) pakai baju
kemeja putih menggunakan sepeda motor Satria-FU masuk ke
warung dan selang beberapa menit kemudian datang seorang
perempuan (Saksi-2) dengan pakaian seragam dinas Damri
menggunakan motor Honda Beat dan langsung masuk warung,
selanjutnya mereka pesan Bakso dan duduk bersila di lesehan lantai
berhadapan dengan selat meja, Saksi-2 menghadap barat dan Saksi9 menghadap timur, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-9
makan bakso sambil ngobrol yang saya tidak dengar apa yang di
obrolkan.
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3.
Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada seorang laki-laki
(Terdakwa) datang menggunakan celana pendek pakai jaket hitam
menghampiri tukang parkir dan langsung bertanya pada tukang parkir
yang mengatakan “, apakah ada melihat seorang perempuan pakaian
dinas Damri datang ke mari ? “, dan di jawab oleh tukang parkir “,
maaf saya tidak tahu/tidak melihat “, setelah itu Terdakwa pergi
menuju ke barat sambil nengok/melihat motor yang ada di parkiran,
selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat yang dipakai
Saksi-2 yang berpakaian seragam dinas Damri tersebut dan setelah
itu orang yang pakai jaket hitam yang ternyata adalah seorang
anggota tentara (Terdakwa) tersebut langsung melihat lihat ke dalam
warung bakso dan saat itu juga Saksi mendengar perkataan Saksi-9
berkata “, eh itu kamu dicari “, setelah itu tanpa basa basi/permisi
Terdakwa langsung masuk menghampiri Saksi-2 dan Saksi-9 sambil
berkata keras “, pergi sana kamu “, setelah itu Saksi-9 keluar ke kasir
warung membayar bakso dan langsung pergi sambil menggerutu
bilang, “ ah malu saya ini “.
4.
Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menempeleng Saksi-2
dengan telapak tangan kanan terbuka sebanyak dua kali mengenai
pipi sebelah kiri dan menarik/menyeret tangan Saksi-2 secara paksa
untuk diajak pergi namun sepertinya Saksi-2 tidak mau di ajak
sehingga Terdakwa tambah marah dengan menarik pakaian dan
tangan Saksi-2 secara paksa sehingga Saksi-2 terbangun dan berdiri
dari tempat duduknya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar
dari warung dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 lalu
Terdakwa dan Saksi-2 pergi berboncengan menuju barat yang
selanjutnya saya tidak tahu kelanjutannya.
Atas keterangan Saksi-11
membenarkan seluruhnya.

tersebut

Saksi-12

:
:
:
:
:
:
:

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

di

atas

Terdakwa

Lalu Muh Jalaludin.
Karyawan Hotel We Are.
Kediri, 18 April 1979.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Kel. Pagutan Timur, Kec.
Mataram,
Kota
MataramNTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan
Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2) serta tidak mempunyai hubungan
keluarga/family namun pada saat Saksi-2 datang ke hotel dengan
petugas Denpom IX/2 Mataram pada hari Selasa tanggal 13 Maret
2018 sekira pukul 09.00 Wita dan saat itu Saksi-2 menunjukan kamar
no 9 tempat Saksi-2 melakukan hubungan badan bersama Terdakwa,
baru Saksi mengingatnya dan setelah Penyidik Denpom IX/2 Mataram
memperlihatkan foto yang menurut keterangan Penyidik bahwa foto
tersebut adalah Terdakwa baru Saksi mengingatnya bahwa memang
orang tersebut pernah Chek In ke hotel tempat Saksi bekerja tapi
pasangan tersebut tidak menginap (Short Time).
2.
Bahwa di Hotel We Are prosedur pengisian nama dan alamat
lengkap tidak di wajibkan dan biasanya apabila ada tamu yang masuk
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di Hotel We Are langsung di depan kamar dan diserahkan kunci
kamar serta bayar sewa kamar tersebut.
3.
Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Hotel We Are
menggunakan SPM Beat warna hitam dan menggunakan helm
berwarna hitam tetapi untuk Saksi-2 Saksi tidak ingat warna helmnya,
dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2, Chek Out sekira pukul 21.30
Wita dari Hotel We Are kamar nomor 9.
4.
Bahwa Harga kamar Hotel We Are dalam semalam seharga Rp
125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun kalau tidak
nginap (short time) membayar dengan harga Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah).
Atas keterangan Saksi-12
membenarkan seluruhnya.

tersebut

Saksi-13

: Fatimatuzzahrah.
: Ibu rumah tangga.
: Sukaraja Lombok Tengah, 9
April 1988.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Dusun Bulu Rundak, Desa
Kidang, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok
Tengah, NTB.

: Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

di

atas

Terdakwa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada
saat Saksi sekolah Aliyah, sementara Terdakwa masih berpangkat
Pratu dan bertugas di Yonif Linud 432/Kostrad Sulawesi Selatan.
2.
Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan
pacaran, kemudian pada tanggal 29 Juli 2006 Saksi dan Terdakwa
menikah secara sah menurut aturan Agama dan Negara Republik
Indonesia di Lombok Tengah NTB, adapun hubungannya saat ini
adalah sebagai suami istri, sedangkan Saksi dengan Sdri. Riadatul
Hayati (Saksi-2) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut diatas
telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Sdri. Mutia Kartika
May Azzahrah umur 10 tahun dan Sdri Zaskia Talita Zahra umur 4
(empat) tahun 6 (enam) bulan.
4.
Bahwa Selama menjalani rumah tangga dengan Terdakwa
Saksi tidak ada masalah dan semuanya berjalan dengan normal,
Saksi dan Terdakwa menikah didasari dengan rasa cinta dan kasih
sayang tanpa ada unsur paksaan.
5. Bahwa Sebagai seorang istri, Saksi tetap selalu melayani
Terdakwa secara baik dan ikhlas terutama dalam hubungan badan
dengan Terdakwa, dalam melakukan hubungan biologis sebagai
suami istri antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan
semuanya berjalan dengan normal.
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6. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada
hubungan pacaran dengan Saksi-2, saat itu Saksi membaca pesan
SMS didalam HP Terdakwa dari Saksi-2 yang isi kata-katanya mesra
seperti orang yang sedang
berpacaran, akan tetapi masalah
hubungan intimnya / hubungan badan layaknya suami istri tersebut
Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa setelah Saksi membaca SMS Saksi-2 tersbut, kemudian
Saksi membalas pesan SMS dari Saksi-2 tersebut yang intinya
bahwa Saksi-2 tidak usah mengganggu suami orang namun SMS
Saksi tidak dibalas oleh Saksi-2. Kemudian Saksi tanyakan kepada
Terdakwa apa maksudnya pesan SMS dari Saksi-2 tersebut, lalu
Terdakwa menjawab itu teman Terdakwa Bu Tirmidzi hanya isengiseng saja, selanjutnya Saksi hanya bisa bersabar dan berdoa saja
untuk kebaikan rumah tangga Saksi dan seiring dengan itu Saksi-2
jadi terbiasa dan sering SMS-an dengan Terdakwa dan Saksi pun
tidak pernah lagi menghiraukan isi SMS Saksi-2 kepada Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-13
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

tersebut

di

atas

Terdakwa

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata A Rindam IX/Udayana
Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah tamat
dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di
Kostrad dan mengikuti pendidikan Kostrad selama dua bulan, setelah
mengikuti pendidikan Kostrad kemudian Terdakwa ditugaskan di Brigif
Linud-3/Tribudi Sakti Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2015
mengikuti
pendidikan Secaba Reg. di daerah Bance, Kodam
VII/Wirabuana Sulawesi Selatan selama 5 bulan setelah tamat dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam
IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira Bhakti dan
selanjutnya sekira bulan September 2015 ditempatkan di Kodim
1620//Loteng hingga sekarang dengan pangkat Serda.
2.
Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2006, bertempat di Praya
Timur, Lombok Tengah NTB Terdakwa dengan Sdri. Fatimatuzzahrah
(Saksi-13) menikah sah secara kedinasan dan agama Islam sesuai
Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah Nomor : 225/05/VIII/06
tanggal 29 Juli 2006, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang
anak masing-masing atas nama Mutia kartika Maiazahra umur 11
tahun dan Zazkia Talita Zahra umur 4 tahun.
3.
Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2015, bertempat di
Bandara Internasional Lombok (BIL) tepatnya dikantor loket Damri,
Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Riadatul Hayati (Saksi-2), saat
Terdakwa sedang bertugas pengamanan di bandara sehingga sering
bertemu dengan Saksi-2, dimana Saksi-2 bekerja sebagai penjaga
loket kantor Damri di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan tidak
ada hubungan keluarga/family Terdakwa.
4.
Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2
selanjutnya kurang lebih 3 hari berikutnya Terdakwa saling tukar
nomor Hp sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi
baik secara langsung maupun lewat Hp, 2 minggu kemudian setelah
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perkenalan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa masih pada
bulan Nopember 2015 Terdakwa dimintai tolong untuk menjemput
Saksi-2 dari Lombok Timur ke Mataram yang kebetulan Saksi-2
sedang pulang ke rumah orang tua Saksi-2 didaerah Coben Otak
Kokok Lombok Timur. Saat menjemput Saksi-2 Terdakwa kehujanan,
melihat Terdakwa kehujanan, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa:
“ kalau sakit ntar aku peluk”, mendengar kata-kata tersebut, membuat
Terdakwa menjadi berbunga-bunga. Setelah Terdakwa menjemput
Saksi-2, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke titik cek point Bis Damri
di daerah Batujai Lombok Tengah dekat bandara yang selanjutnya
Saksi-2 di jemput oleh adik ipar Saksi-2 untuk pulang ke rumah
mertua Saksi-2 di desa Darek Praya Barat Daya Lombok Tengah.
5.
Bahwa sejak bulan Desember 2015 Terdakwa sering mengantar
dan menjemput Saksi-2 dari Bandara Internasional Lombok (BIL)
menuju rumahnya di BTN Sesila Gunung Sari Mataram sehingga
dengan perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tambah dekat dan
saling menaruh perhatian lebih sehingga Terdakwa dengan Saksi-2
menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa
menyatakan sejak Saksi-2 hamil kehidupan keluarganya tidak
harmonis, suaminya (Saksi-1 Pratu Ahmad Tirmidzi) sering tidak
pulang ke rumah karena hampir tiap malam pergi hura-hura ke Cafe di
Senggigi. Terdakwa merasa iba melihat Saksi-2 yang banting tulang
bekerja sendiri ke Bandara tanpa dipedulikan oleh suaminya.
Terdakwa sering melihat Saksi-2 terlambat pulang karena Saksi-2
tidak mempunyai sepeda motor dan tidak ada yang menjemput.
f.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2015
sekira pukul 09.00 wita, bertempat Hotel Dienda Hayu kamar No. 202
dilingkungan Kampung Jawa, kota Praya Lombok Tengah, untuk
pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan
badan layaknya suami istri. Pada awalnya Saksi-2 (Sdri. Riadatul
Hayati) minta tolong Terdakwa untuk diantar dari bandara BIL menuju
ke rumahnya di BTN Sesile Gunung Sari Mataram, namun Terdakwa
tidak langsung mengantar ke rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa
mengajak mampir ke rumah teman Terdakwa di daerah Praya untuk
menitip tas plastik milik Saksi-2 yang berisi pakaian kotor, setelah itu
Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Dienda Hayu, setelah masuk
kamar hotel Terdakwa memeluk Saksi-2 namun Saksi-2 menolak,
selanjutnya Terdakwa tidur di tempat tidur yang berbeda dengan
tempat tidur yang dipakai Saksi-2 karena khawatir Saksi-2 marah dan
berteriak, selanjutnya Saksi-2 melepas sebagian pakaiannya dengan
alasan panas dan menggunakan kaos singlet dan celana pendek.
Kemudian Terdakwa kembali berusaha memeluk Saksi-2, ternyata
Saksi-2 tidak menolak ataupun marah. Selanjutnya sambil tiduran
Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan melakukan pemanasan,
setelah terangsang lalu Terdakwa membuka celana pendek, singlet
yang pakai Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaiannya sendiri sampai
sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2
sambil mencium hidung, pipi, bibir dan saling hisap bibir. Setelah itu
Terdakwa menghisap kedua payudara Saks-2, lalu turun ke bawah
menuju perut dan kemaluan dan Terdakwa menjilat lubang Vagina
Saksi-2 hingga semakin terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik
tangan Saksi-2 ke arah penis Terdakwa dan Saksi-2 mengelus dan
mengocok penis Terdakwa sampai tegang dan selanjutnya Terdakwa
berganti posisi, Terdakwa ada di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa
menindih tubuh Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengangkat kedua
belah kaki Saksi-2 sedikit ke atas lalu kedua belah paha Saksi-2
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sedikit Terdakwa buka ke arah luar lalu Terdakwa mengambil posisi
duduk persis didepan kedua paha/didepan vagina Saksi-2, lalu
Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Saksi-2 dengan
bantuan tangan Terdakwa, setelah penis Terdakwa sudah masuk lalu
Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur dan turun naik secara
berulang ulang dan kadang kadang pinggul Terdakwa sedikit
Terdakwa gesek ke kiri dan ke kanan sehingga Saksi-2 semakin
terangsang setelah itu untuk mengganti suasana Terdakwa dan Saksi2 sempat ganti posisi, Terdakwa dibawah dan Saksi-2 berada diatas
lalu Saksi-2 menggerak-gerakkan pantat/pinggulnya ke kiri dan ke
kanan dan menggerakkan ke bawah dan ke atas secara berulangulang, setelah itu ganti posisi seperti semula selanjutnya Terdakwa
ulangi gerakan dengan gerakan yang semakin cepat/agresif sehingga
Saksi-2 mencapai
klimaks dengan tanda/ciri-ciri tangannya
mendekap Terdakwa erat-erat dan pinggulnya diangkat sedikit ke
atas, mengerang dan tubuhnya bergetar. Selanjutnya Terdakwa juga
mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur-tiduran sambil menonton TV,
kira-kira setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling
berciuman lagi hingga terangsang dan dilanjutkan dengan melakukan
persetubuhan untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan
dilanjutkan dengan tidur-tiduran lagi sambil menonton TV, selang
beberapa menit Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan
dilanjutkan dengan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Setelah
selesai melakukan persetubuhan yang ketiga kali Terdakwa dan
Saksi-2 mandi besar (Mandi Junub) dan berpakaian selanjutnya cek
out dari hotel dan dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa dan
Saksi-2 menuju ke tempat Wisata Suranadi di Mataram. Disana
Terdakwa dan Saksi-2 makan sate Bulayak sambil curhat tentang
kehidupan masing-masing. Saat itu Saksi-2 menyatakan ingin
dicarikan jeruk alasannya karena ngidam jeruk. Setelah membeli
jeruk Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke rumah teman Terdakwa lagi di
Praya untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-2 dan pukul 17.00
WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 di BTN Sesile Mataram sampai
didepan Gangnya saja karena Terdakwa takut ketahuan oleh Saksi-1
(Pratu Ahmad Tirmidzi).
7. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan
Desember tahun 2015 hingga bulan Pebruai 2018, Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2
bertempat di Hotel Dienda Hayu, tepatnya di lantai 2 kamar No. 202
dan kamar No.206 sebanyak 4 kali, Terdakwa lakukan pada waktu
pagi, siang dan malam hari dan Terdakwa bayar/sewa kamar hotel
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila nginap dan
kalau tidak nginap bayarnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah).
8. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut
dan tambah mesra hingga sama-sama saling mencintai hingga suatu
saat Saksi-2 pernah berkata mau cerai dengan Saksi-1, selanjutnya
ingin menikah dengan Terdakwa. Terdakwa menyarankan jangan
sampai cerai dengan Saksi-1 karena kasihan anak Saksi-2, tetapi jika
sudah bulat tekadnya untuk bercerai, Terdakwa akan menerima Saksi2 sebagai istri Terdakwa. Namun permohonan cerai tersebut tidak
disetujui oleh Komandan kesatuan Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi)
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9. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016
Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 bertempat di kost-kosan milik Sdr. Surya Darma
(Saksi-5) yang disewa oleh teman Terdakwa anggota Polres Lombok
Tengah yang Terdakwa lupa namanya dan informasinya sudah
keluar dari kost tersebut karena tertangkap dalam kasus Narkoba,
kost-kosan tersebut bertempat Kampung Serengat Utara, lingkungan
Perapen, kota Praya Lombok Tengah, Terdakwa pernah melakukan
hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 kali.
10. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira antara tahun
2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 bertempat di sebuah
rumah milik bos teman Terdakwa yang bernama Ajib pengusaha
Tambang Emas di daerah Gunung Prabu, Kuta Lombok Tengah
bertempat di Jl. Rambutan No.4, Lingkungan Kemulah, Kelurahan
Panji Sari, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, dibelakang Pom
Bensin/Pertamina Praya, sebanyak 4 kali di kamar tidur bagian
tengah/dekat tangga dan tidak bayar sewa kamar.
11. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016, bertempat
di dalam kost-kosan kampung Gerung Butun, Kel. Mandalika Kec.
Sandubaya, kota Mataram, belakang kantor Perum Damri Swetta
Mataram, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 sebanyak 2 kali. dengan sewa kamar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) perbulan.
13. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017, bertempat
dirumah kost-kosan di Jln. RM Panji Anom, Kmp. Karang Buaya, Kel.
Pagutan, Kec. Mataram, kota Mataram, tepatnya di belakang kantor
Polsek Pagutan Mataram Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2, sebanyak lebih dari 6 kali
dengan sewa kamar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
14. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita,
bertempat di kamar Hotel We Are, kamar No.09 dilingkungan Pagutan
kota Mataram Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2 yang pertama di Hotel We Are, dengan biaya
sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
15. Bahwa kemudian hubungan badan layaknya suami istri yang
terakhir dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel We Are
kamar No.09 pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, yang diawali
dengan Terdakwa pergi ke Mataram dan sekalian Terdakwa mencari
Saksi-2, karena saat itu Hp Saksi-2 sulit dihubungi, Terdakwa
berangkat ke Mataram menggunakan motor dinas Babinsa, memakai
celana pendek, jaket kulit warna hitam, setelah selesai urusan di
Mataram lalu Terdakwa mampir ke kantor Damri Swetta Mataram
tempat Saksi-2 bekerja, Terdakwa berhenti dan pakir agak jauh dari
kantor Damri dan sedikit bersembunyi untuk mengintai kepulangan
Saksi-2, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melihat
Saksi-2 pulang keluar dari pintu kantor Damri menggunakan sepeda
motor Honda Beat sendirian lalu Terdakwa membuntuti dari kejauhan
karena Terdakwa khawatir motor dinasnya diketahui oleh Saksi-2.
16. Bahwa setibanya di daerah Kediri Terdakwa melihat Saksi-2 dari
kejauhan berhenti
dipinggir jalan sebelah kiri dan selanjutnya
Terdakwa juga menepi dipinggir jalan lalu motor dinas Terdakwa titip
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di halaman rumah seseorang di Kediri, setelah itu Terdakwa merapat
ke arah tempat Saksi-2 berhenti dan sempat Terdakwa bertanya
kepada juru parkir yang mengatakan “, apakah ada lihat seorang
perempuan pakai seragam dinas Damri masuk ke warung ? “, dan di
jawab “, maaf tidak tahu “, setelah itu Terdakwa meminta juru parkir
untuk melihat/mengecek kedalam warung dan setelah juru pakir
datang melapor kepada Terdakwa bilang ada, lalu Terdakwa segera
menuju warung Bakso Gajah Mungkur Kediri dan tanpa basa basi
Terdakwa langsung masuk ke warung.
17. Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di lantai
berhadapan dengan Sdr. Sukriadi (Saksi-9) yang sebelumnya sudah
Terdakwa kenal di kantor Damri di Bandara Internasional Lombok
(BIL), saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-9 duduk sangat
berdekatan sedang makan bakso sambil ngobrol sehingga timbul
emosi Terdakwa karena cemburu sehingga Terdakwa membentak
Saksi-9 dengan kata “, pergi sana kamu “, setelah itu Saksi-9
langsung pergi keluar warung, selanjutnya Terdakwa menempeleng
Saksi-2 sebanyak 2 kali menggunakan telapak tangan kanan terbuka
mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-2
untuk pergi namun Saksi-2 bertahan tidak mau di ajak pergi sehingga
Terdakwa bertambah emosi.
18. Bahwa dengan sangat emosi kemudian Terdakwa berusaha
mengambil kunci sepeda motor Saksi-2 yang di taruh didalam kantong
celana Saksi-2 dengan paksa sehingga mengakibatkan sobek pada
sekitar kantong celana Saksi-2, setelah Terdakwa mendapat kunci
motor Saksi-2, akhirnya Saksi-2 mau ikut dengan Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju Hotel We Are
namun sebelum Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Hotel We Are terlebih
dahulu Terdakwa berhenti dirumah teman Terdakwa yang bernama
Agus
Mulyadi
yang
bekerja
sebagai
pengepul
barang
bekas/rongsokan dengan maksud untuk pinjam uang karena khawatir
uang Terdakwa di dompet kurang untuk membayar sewa kamar Hotel,
tetapi ternyata teman Terdakwa tidak ada di rumah sehingga
Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Hotel We Are.
19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Hotel We Are sekira pukul
18.00 wita, selanjutnya Terdakwa memesan dan membayar kamar
hotel kamar No. 09, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung
masuk kamar, Terdakwa menutup rapat pintu dan mengunci dari
dalam selanjutnya Terdakwa berpura-pura melanjutkan amarah
karena kejadian di warung bakso tadi dengan mengatakan “, ngapain
kamu tadi dengan orang itu, oh begitu cara kamu dibelakang aku, aku
bisa bunuh kamu sekarang, aku bunuh-aku bunuh”, saat Terdakwa
berkata demikian maka Terdakwa berpura pura marah dengan mau
memukul Saksi-2 dengan kedua telapak tangan kiri dan kanan
sasaran pipi/muka namun tidak sampai kena dan Terdakwa pura pura
memegang lehernya mencekik tapi pelan, sehingga Saksi-2 minta
maaf pada Terdakwa hingga bersujud tetapi Terdakwa pura-pura diam
tidak mau memaafkannya, setelah itu Terdakwa pura-pura tidur
menghadap plafon.
20. Bahwa kemudian Saksi-2 berusaha terus menerus merayu
Terdakwa untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya sambil memeluk dan mencium pipi dan bibir Terdakwa
namun Terdakwa tetap berusaha cuek, Saksi-2
terus merayu
Terdakwa sambil memeluk, mencium bibir dan meraba-raba kemaluan
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Terdakwa sampai Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa
memaafkan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa membalas ciuman
bibir Saksi-2, lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mencium pipi
setelah merasa terangsang lalu Terdakwa membuka pakaian, begitu
pula Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya.
21. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa sudah sama-sama
telanjang, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-2 sambil
mencium hidung, pipi dan bibir hingga saling balas mengisap bibir,
setelah itu Terdakwa mengisap payudara Saksi-2 sebelah kiri dan
kanan secara berulang-ulang hingga semakin terangsang, lalu turun
ke bagian bawah mencium/mengisap perut lalu turun lagi ke bawah
Terdakwa mengisap dan menjilat lubang vagina Saksi-2 hingga
semakin terangsang, setelah itu Terdakwa ganti posisi dan Terdakwa
menarik tangan Saksi-2 lalu Terdakwa minta Saksi-2 gantian yang
aktif, setelah itu penis Terdakwa di pegang/di elus lalu di kocok hingga
semakin tegang dan setelah itu penis Terdakwa diisap oleh Saksi-2
hingga Terdakwa terangsang dan penis Terdakwa
tegang,
selanjutnya Terdakwa bangun berganti posisi Saksi-2 dibawah dan
Terdakwa diatas lalu merebahkan dan menindih tubuh Saksi-2,
setelah itu Terdakwa mengangkat kedua belah kaki Saksi-2 sedikit ke
atas lalu kedua belah pahanya sedikit Terdakwa buka ke arah luar lalu
Terdakwa mengambil posisi duduk persis didepan kedua
paha/didepan vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukkan
penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2 dengan bantuan tangan
Terdakwa, setelah penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-2 lalu
Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur dan turun
naik secara berulang ulang dan kadang kadang pinggul Terdakwa
sedikit Terdakwa gesek ke kiri dan ke kanan sehingga Saksi-2
semakin terangsang, setelah itu untuk mengganti suasana maka
Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi, Terdakwa dibawah dan Saksi-2
berada diatas lalu Saksi-2 menggerak-gerakkan pantat/pinggulnya ke
kiri dan ke kanan dan menggerakkan ke bawah dan ke atas secara
berulang-ulang, setelah itu ganti posisi lagi seperti semula setelah itu
Terdakwa ulangi gerakan dengan gerakan yang semakin cepat/agresif
sehingga Saksi-2 sampai titik klimaks, selanjutnya Terdakwa juga
sampai titik klimaks, sperma Terdakwa keluarkan/tumpahkan di mulut
Saksi-2.
22. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan
hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa
dan Saksi-2 saling bicara tentang kejadian sebelumnya dan samasama saling minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
perbuatanya, selanjutnya kira-kira 10 sampai dengan 15 menit
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman
sehingga
Terdakwa terangsang lagi, selanjutnya Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali, setelah selesai
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk mandi
besar (mandi junub) setelah berpakaian lalu Terdakwa dan Saksi-2
keluar dari kamar hotel dan pulang berboncengan menuju Kediri
ditempat Terdakwa menitipkan sepeda motor dinas, setelah Terdakwa
mengambil motor kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang
menggunakan motor masing-masing namun karena sudah malam,
Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah mertuanya di Desa Darek
Lombok Tengah, hingga sebelum pasar Darek dan selanjutnya
Terdakwa pulang ke rumah di Desa Kidang Praya Timur Lombok
Tengah.
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23. Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sperma Terdakwa sering
dikeluarkan/ditumpah didalam vagina Saksi-2 karena Terdakwa tahu
Saksi-2 sedang hamil, namun setelah melahirkan Terdakwa masih
sering mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2 karena
Terdakwa mengetahui Saksi-2 menggunakan KB suntik, akan tetapi
akhir-akhir hubungan karena Saksi-2 sudah tidak pakai KB sehingga
Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina namun kadang-kadang
sering kelolosan hingga tumpah didalam vagina Saksi-2.
24. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan
Saksi-2, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 jalan-jalan seperti ke
pantai Gading Ampenan, pantai Kuta, pantai Awang dan tempat
wisata Suranadi, namun tidak pernah melakukan hubungan intim,
hanya pernah melakukan pelukan posisi saling berhadapan bertempat
di pantai Gading Ampenan sore hari mencium pipi kiri dan kanan
serta kening Saksi-2 sambil melihat sunset. Selanjutnya pada sekira
tahun 2016 bertempat diluar kamar kost-kosan di Kampung Serengat
Gili Lebur, Perapen Praya, pernah berciuman sebelum masuk kamar
dengan Saksi-2 dalam posisi saling berhadapan mencium pipi kiri dan
kanan serta kening lalu berciuman bibir dan setelah itu masuk kamar
untuk berhubungan intim/badan.
25. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman diatas tidak
diketahui orang lain dan setiap melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka .
26. Bahwa suasana kamar hotel maupun kamar kost-kosan saat
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Saksi-2 adalah suasana sepi, pintu dan jendela tertutup rapat dan
terkunci dari dalam, penerangan lampu nyala/terang bila
melakukannya waktu malam hari dan selama melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tidak pernah
dilihat/diketahui orang lain.
27. Bahwa selama Terdakwa menjalani hubungan dengan Saksi-2,
Saksi-13 (Sdri. Fatimatuzzahrah) mengetahuinya, karena Saksi-13
pernah bertanya kepada Terdakwa tentang Saksi-2 dan Saksi-2
pernah menelpon Saksi-13 dengan cara Video Call. Terdakwa
mengatakan kepada Saksi-13 bahwa Saksi-2 adalah teman biasa
sehingga Saksi-13 diam. Sedangkan Suami Saksi-2 ( Saksi-1, Pratu
Ahmad Tirmidzi) tidak tahu perbuatan Terdakwa karena sepertinya
Saksi-1 memang sudah cuek/tidak peduli terhadap Saksi-2.
28. Bahwa pada saat sebelum terjadinya hubungan ataupun
selama terjadinya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2,
kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang harmonis
dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Saksi-1 sering
keluar malam untuk hura hura di cafe Senggigi sehingga sering tidak
pulang ke rumahnya dan lupa sama keluarga/ Saksi-2, sehingga
pernah melakukan gugat cerai namun tidak terwujud.
29. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa berani dan nekad
melakukan hubungan intim/badan layaknya suami istri dengan Saksi-2
yang termasuk KBT, karena saat itu Terdakwa jatuh cinta dengan
Saksi-2 dan Saksi-2 juga mencintai Terdakwa. Selama berhubungan
dengan Saksi-2 Terdakwa pernah memberikan janji/harapan kepada
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Saksi-2 untuk menikahinya bila suatu saat Saksi-2 benar-benar dicerai
oleh suaminya (Saksi-1, Pratu Ahmad Tirmidzi)
30. Bahwa yang menyebababkan Terdakwa mencintai Saksi-2 yang
berlebihan karena didepan mata Terdakwa, Saksi-2 sangat cantik dan
tentang pelayanan sex Saksi-2 memang sama pada umumnya
dengan wanita yang lain, tapi Saksi-2 lebih agresif dan ciri khas atau
yang sering Terdakwa ingat/tandai pada tubuh Saksi-2 yaitu bulu
kemaluan Saksi-2 bersih/gundul karena selalu di cukur.
31. Bahwa
selama
Terdakwa
menjalani
hubungan
pacaran/selingkuh dengan Saksi-2, Terdakwa sering memberikan
uang untuk kebutuhan sehari-hari dari kisaran sebesar Rp.100.000,(seratus
ribu
rupiah),
Rp300.000,00
(tiga
ratus
ribu
rupiah),Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nominal pemberian
Terdakwa yang paling besar pada sekira akhir tahun 2016 sebesar
Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) untuk biaya beli motor,
sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta apapun kepada Saki-2,
namun suatu saat Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-2,
dengan maksud untuk mengetes kesetiaan Saksi-2. Uang yang
diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah dari uang tabungan
Terdakwa sendiri yang tidak diketahui oleh Saksi-13 (Sdri.
Fatimatuzzahrah).
32. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi-2 pernah menelpon
Terdakwa minta diantarkan ke kantor Damri karena ada berkas yang
akan ditandatangani, saat itu Terdakwa mengantar Saksi-2 namun
tidak sampai di kantor Damri, karena oleh Saksi-2 Terdakwa diminta
untuk menunggu di Warung makan namun sampai malam Terdakwa
menunggu, ternyata Saksi-2 sudah pulang ke rumahnya di BTN Sesile
Gunung Sari Mataram tanpa memberitahu Terdakwa.
33
Bahwa Terdakwa bersikap kasar kepada Saksi-2 karena
Terdakwa cemburu kepada Saksi-2. Sikap kasar Terdakwa muncul
apabila Saksi-2 dekat dengan laki-laki lain ataupun Saksi-2 telat
mengangkat telpon, hal tersebut didasari karena Terdakwa merasa
terlalu cinta dan tidak mau kehilangan Saksi-2.
34. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan
Terdakwa untuk yang pertama kali, Saksi-2 pernah mengatakan
kepada Terdakwa: “awas ya…jangan melakukannya
dengan
perempuan lain…ntar aku culek mata kamu”
35. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama keberatan
apabila masing-masing dekat dengan pasangan sahnya, Terdakwa
keberatan apabila Saksi-2 dekat dengan suaminya, demikian pula
Saksi-2 juga merasa keberatan apabila Terdakwa dekat dengan
istrinya.
36. Bahwa Terdakwa sering berniat mengakhiri hubungannya
dengan Saksi-2, namun Saksi-2 selalu menghubungi lagi Terdakwa
dan minta dijemput, akhirnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2
berlanjut lagi.
37
Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang
dilakukannya dengan Saksi-2, dan berjanji tidak akan mengulanginya
jikapun dipecat dari dinas, Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi,
Terdakwa akan kembali membina rumah tangga dengan istri sah.
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38. Bahwa selama Terdakwa menjalani proses hukum, Saksi-13
(Sdri. Fatimatuzzahrah) sering menengok Terdakwa di tempat
tahanan, Saksi-9 telah memaafkan Terdakwa dan tetap menerima
kembali Terdakwa.
39. Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada
Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi) atas perbuatan yang dilakukan
Terdakwa dengan Saksi-2.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis
Hakim dalam persidangan berupa :
1) Surat-surat

:

a)
1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna hijau
muda.
b)
1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna merad
muda bermotif.
c)

1 (satu) lembar foto BH/bra warna merah muda.

d)
1 (satu) lembar foto celana dalam perempuan warna
krem bermotif lis merah.
e)
1 (satu) lembar foto celana panjang kain warna biru
gelap yang sobek dibaghian saku sebelah kiri.
f)
1 (satu) lembar foto Handphone merk Samsung J-7
Pro warna gold.
g)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015 a.n. Ahmad Tirmidzi
dan Sdr. Riadatul Hayati.
h)
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjuk
Istri Nomor : Sket/10/PI/II/2018/Rba tanggal 31 Januari 2018
istri yang ditunjuk a.n. Sdri. Riadatul Hayati.
i)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota
Keluarga TNI Nomor : POM-PAM/21-K/II/2018 tanggal 27
Pebruari 2018 a.n.Riadatul Hayati.
j)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
225/05/VIII/’06 tanggal 29 Juli 2006 a.n. Mustamin dan Sdri.
Fathimatuzzahrah.
k)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Istri
Nomor Reg : 240/II/T-KS/2008 tanggal 22 Pebruari 2008
isrtri yang ditunjuk a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
l)
2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Nomor
Reg PG Kostrad/Cab XX/3/200/2007 tanggal 12 Pebruari
2007 a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
m)
2 (dua) lembar Hasil Visum et Repertum dari Rumkit
Tk. IV Mataram Nomor R/07/III/2017 tanggal 15 Maret 2018.
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2) Barang-barang
a).

:

1 (satu) buah sprei warna merah muda bermotif.

b).
1 (satu) buah celana panjang kain warna biru gelap
yang sobek di bagian saku samping sebelah kiri.
c).

1 (satu) buah BH warna pink/merah muda.

d).
1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem
lis merah bermotif.
e).
1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J-7 Pro
Warna Gold.
f)
1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Hotel Dienda
Hayu.
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan
sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh
Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka
setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta
hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata A Rindam IX/Udayana
Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah tamat
dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan
di Kostrad dan mengikuti pendidikan Kostrad selama dua bulan,
setelah mengikuti pendidikan Kostrad kemudian Terdakwa
ditugaskan di Brigif Linud-3/Tribudi Sakti Sulawesi Selatan,
kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di
daerah Bance,e Kodam VII/Wirabuana Sulawesi Selatan selama 5
bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di
tugaskan di Kodam IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira
Bhakti dan selanjutnya sekira bulan September 2015 ditempatkan di
Kodim 1620//Loteng hingga sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2006, bertempat di
Praya Timur, Lombok Tengah NTB Terdakwa dengan Sdri.
Fatimatuzzahrah (Saksi-13) menikah sah secara kedinasan dan
agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah
Nomor : 225/05/VIII/06 tanggal 29 Juli 2006, dari pernikahan tersebut
telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing atas nama Mutia kartika
Maiazahra 11 tahun dan Zazkia Talita Zahra 4 tahun.
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3. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Pratu Ahmad
Tirmidzi (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 27 April 2015 bertempat di
Praya Barat Daya Lombok Tengah NTB sesuai Kutipan Akta Nikah
dari KUA Lombok Tengah Nomor : 126/33/IV/2015 tanggal 27 April
2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak perempuan a.n. Sdri Syafa Amalia Putri umur 1 tahun 10 bulan.
4. Bahwa benar sekira bulan Nopember tahun 2015, bertempat di
Bandara Internasional Lombok (BIL) tepatnya dikantor loket Damri,
Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati).
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan
Saksi-1 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara
Saksi-2 dengan Saksi-1 disebabkan karena Saksi-1 sering tidak
berada di rumah, sering pulang malam dan kurang perhatian
terhadap Saksi-2 apalagi kondisi Saksi-2 sedang hamil.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2
selanjutnya kurang lebih 3 hari berikutnya Terdakwa saling tukar
nomor Hp sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi
baik secara langsung maupun lewat Hp, 2 minggu kemudian setelah
perkenalan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa masih pada
bulan Nopember 2015 Terdakwa dimintai tolong untuk menjemput
Saksi-2 dari Lombok Timur ke Mataram yang kebetulan Saksi-2
sedang pulang ke rumah orang tua Saksi-2 didaerah Coben Otak
Kokok Lombok Timur. Saat menjemput Saksi-2 Terdakwa kehujanan,
melihat Terdakwa kehujanan, Saksi-2 mengatakan kepada
Terdakwa: “kalau sakit ntar aku peluk”, mendengar kata-kata
tersebut, membuat Terdakwa menjadi berbunga-bunga. Setelah
Terdakwa menjemput Saksi-2, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke
titik cek point Bis Damri di daerah Batujai Lombok Tengah dekat
bandara yang selanjutnya Saksi-2 di jemput oleh adik ipar Saksi-2
untuk pulang ke rumah mertua Saksi-2 di desa Darek Praya Barat
Daya Lombok Tengah.
7. Bahwa benar sejak bulan Desember 2015 Terdakwa sering
mengantar dan menjemput Saksi-2 dari Bandara Internasional
Lombok (BIL) menuju rumahnya di BTN Sesile Gunung Sari Mataram
sehingga dengan perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tambah
dekat dan saling menaruh perhatian lebih sehingga Terdakwa
dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 sering curhat
kepada Terdakwa menyatakan sejak Saksi-2 hamil kehidupan
keluarganya tidak harmonis, suaminya (Saksi-1 Pratu Ahmad
Tirmidzi) sering tidak pulang ke rumah karena hampir tiap malam
pergi hura-hura ke Cafe di Senggigi. Terdakwa merasa iba melihat
Saksi-2 yang banting tulang bekerja sendiri ke Bandara tanpa
dipedulikan oleh suaminya. Terdakwa sering melihat Saksi-2
terlambat pulang karena Saksi-2 tidak mempunyai sepeda motor dan
tidak ada yang menjemput.
f.
Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2015
sekira pukul 09.00 wita, bertempat Hotel Dienda Hayu kamar No. 202
dilingkungan Kampung Jawa, kota Praya Lombok Tengah, untuk
pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan
badan layaknya suami istri. Pada awalnya Saksi-2 (Sdri. Riadatul
Hayati) minta tolong Terdakwa untuk diantar dari bandara BIL
menuju ke rumahnya di BTN Sesile Gunung Sari Mataram, namun
Terdakwa tidak langsung mengantar ke rumah Saksi-2, tetapi
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Terdakwa mengajak mampir ke rumah teman Terdakwa di daerah
Praya untuk menitip tas plastik milik Saksi-2 yang berisi pakaian
kotor, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Dienda Hayu,
setelah masuk kamar hotel Terdakwa memeluk Saksi-2 namun
Saksi-2 menolak, selanjutnya Terdakwa tidur di tempat tidur yang
berbeda dengan tempat tidur yang dipakai Saksi-2 karena khawatir
Saksi-2 marah dan berteriak, selanjutnya Saksi-2 melepas sebagian
pakaiannya dengan alasan panas dan menggunakan kaos singlet
dan celana pendek. Kemudian Terdakwa kembali berusaha memeluk
Saksi-2, ternyata Saksi-2 tidak menolak ataupun marah. Selanjutnya
sambil tiduran Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan melakukan
pemanasan, setelah terangsang lalu Terdakwa membuka celana
pendek, singlet
yang pakai Saksi-2 dan Terdakwa melepas
pakaiannya sendiri sampai sama-sama telanjang kemudian
Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil mencium hidung, pipi, bibir
dan saling hisap bibir. Setelah itu Terdakwa menghisap kedua
payudara Saks-2, lalu turun ke bawah menuju perut dan kemaluan
dan Terdakwa menjilat lubang Vagina Saksi-2 hingga semakin
terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 ke arah
penis Terdakwa dan Saksi-2 mengelus dan mengocok penis
Terdakwa sampai tegang dan selanjutnya Terdakwa berganti posisi,
Terdakwa ada di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa menindih
tubuh Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengangkat kedua belah kaki
Saksi-2 sedikit ke atas lalu kedua belah paha Saksi-2 sedikit
Terdakwa buka ke arah luar lalu Terdakwa mengambil posisi duduk
persis didepan kedua paha/didepan vagina Saksi-2, lalu Terdakwa
memasukkan penis ke lubang vagina Saksi-2 dengan bantuan
tangan Terdakwa, setelah penis Terdakwa sudah masuk lalu
Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur dan turun naik secara
berulang ulang dan kadang kadang pinggul Terdakwa sedikit
Terdakwa gesek ke kiri dan ke kanan sehingga Saksi-2 semakin
terangsang setelah itu untuk mengganti suasana Terdakwa dan
Saksi-2 sempat ganti posisi, Terdakwa dibawah dan Saksi-2 berada
diatas lalu Saksi-2 menggerak-gerakkan pantat/pinggulnya ke kiri dan
ke kanan dan menggerakkan ke bawah dan ke atas secara berulangulang, setelah itu ganti posisi seperti semula selanjutnya Terdakwa
ulangi gerakan dengan gerakan yang semakin cepat/agresif sehingga
Saksi-2 mencapai
klimaks dengan tanda/ciri-ciri tangannya
mendekap Terdakwa erat-erat dan pinggulnya diangkat sedikit ke
atas, mengerang dan tubuhnya bergetar. Selanjutnya Terdakwa juga
mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi2. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur-tiduran sambil menonton
TV, kira-kira setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling
berciuman lagi hingga terangsang dan dilanjutkan dengan melakukan
persetubuhan untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan
dilanjutkan dengan tidur-tiduran lagi sambil menonton TV, selang
beberapa menit Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan
dilanjutkan dengan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Setelah
selesai melakukan persetubuhan yang ketiga kali Terdakwa dan
Saksi-2 mandi besar (Mandi Junub) dan berpakaian selanjutnya cek
out dari hotel dan dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa
dan Saksi-2 menuju ke tempat Wisata Suranadi di Mataram. Disana
Terdakwa dan Saksi-2 makan sate Bulayak sambil curhat tentang
kehidupan masing-masing. Saat itu Saksi-2 menyatakan ingin
dicarikan jeruk alasannya karena ngidam jeruk. Setelah beli jeruk
selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke rumah teman
Terdakwa lagi di Praya untuk mengambil tas pakaian milik Saksi-2
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dan pukul 17.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 di BTN Sesile
Mataram sampai didepan Gangnya saja karena Terdakwa takut
ketahuan oleh Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi).
9. Bahwa benar hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi-2
sering melakukann hubungan badan layaknya suami istri atas dasar
suka sama suka tidak ada unsur paksaan yang dilakukan di
beberapa tempat yang berbeda yaitu :
a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Desember tahun
2015 hingga bulan Pebruai 2018, bertempat di Hotel Dienda
Hayu, tepatnya di lantai 2 kamar No. 202 dan kamar No.206
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 sebanyak 4 kali, yan dilakukan pada waktu
pagi, siang dan malam hari dan Terdakwa bayar/sewa kamar
hotel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila
nginap dan kalau tidak nginap bayarnya Rp. 120.000,- (seratus
dua puluh ribu rupiah).
b. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016,
bertempat di kost-kosan milik Sdr. Surya Darma (Saksi-5) yang
disewa oleh teman Terdakwa anggota Polres Lombok Tengah
namun Terdakwa sudah lupa namanya dan informasinya sudah
keluar dari kost tersebut karena ketangkap dalam kasus
Narkoba, kost-kosan tersebut bertempat Kampung Serengat
Utara, lingkungan Perapen, kota Praya Lombok Tengah,
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 kali.
c. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira antara tahun 2016
sampai dengan tahun 2017, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 bertempat di sebuah
rumah milik bos teman Terdakwa yang bernama Ajib pengusaha
Tambang Emas di daerah Gunung Prabu, Kuta Lombok Tengah
bertempat di Jl. Rambutan No.4, Lingkungan Kemulah,
Kelurahan Panji Sari, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah,
dibelakang Pom Bensin/Pertamina Praya, sebanyak 4 kali di
kamar tidur bagian tengah/dekat tangga dan tidak bayar sewa
kamar.
d. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016, bertempat di
dalam kost-kosan kampung Gerung Butun, Kel. Mandalika Kec.
Sandubaya, kota Mataram, belakang kantor Perum Damri
Swetta Mataram, Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 kali. dengan
sewa kamar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
e. Pada sekira bulan April 2016 sekira pukul 17.00 Wita (hari
dan tanggal lupa), Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan ke pantai
Gading Mataram untuk melihat sunset, saat itu Saksi-2 dengan
Terdakwa berdua berdiri di pinggir pantai kemudian Terdakwa
mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saks-2 dengan posisi
saling berhadapan, dengan cara kedua tangan Terdakwa
memegang pipi kanan dan kiri Saksi-2 kemudian kedua tangan
Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa
mencium pipi kanan dan kiri serta kening Saksi-2, dan situasi
saat Saksi-2 di cium di pinggir pantai Gading masih terang
karena sore hari dan masih ada orang berlalu lalang sehingga
orang lain bisa melihat saat Saksi-2 sedang dicium. Selain itu
setiap Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan ke tempat-tempat
tersebut diatas, Terdakwa selalu mencium pipi kanan dan kiri
serta kening Saksi-2 dan mengusap-usap kepala Saksi-2 dan
mencium tangan Saksi-2 serta sering memeluk Saksi-2 dan
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Saksi-2 juga mau karena Saksi-2 sayang sama Terrsangka
hanya pada saat nonton di Bioskop Transmart hanya
berpegangang tangan saja.
f. Pada sekira Tahun 2016 (hari dan tanggal lupa) jam 14.30
Wita sebelum Saksi-2 melahirkan, Saksi-2 dan Terdakwa pergi
ke kost-kosan teman Terdakwa yang bertempat di Gili Lebur
Perapen, Praya Lombok Tengah saat Saksi-2 dan Terdakwa
akan masuk kamar kost tersebut dengan posisi masih di depan
pintu kamar kost (masih di luar kamar) Terdakwa mencium
Saksi-2 dengan posisi kami berdiri saling berhadapan kemudian
Terdakwa memeluk badan Saksi-2 dan Saksi-2 memeluk badan
Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri,
kening serta bibir Saksi-2 dan reaksi Saksi-2 membalas dengan
mencium bibir Terdakwa sehingga saling berciuman berulangulang. Saat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan kamar
kost keadaanya masih terang karena siang hari sekira pukul
14.30 Wita, saat kami berciuman tidak ada orang yang melihat,
kondisi tempat kost sepi, kamar kost yang sebelah kiri ada
penghuninya tetapi saat itu ada di dalam kamar dan kamar kost
yang kami pakai adalah kamar paing ujung. Situasi saat itu sepi
tidak ada orang, depan kamar kost ada halaman dan ada pagar
tembok yang mengelilingi kost-kostan.
g. Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017, bertempat
dirumah kost-kosan di Jln. RM Panji Anom, Kmp. Karang Buaya,
Kel. Pagutan, Kec. Mataram, kota Mataram, tepatnya di
belakang kantor Polsek Pagutan Mataram Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, sebanyak
lebih dari 6 kali dengan sewa kamar Rp.600.000,- (enam ratus
ribu rupiah) perbulan.
h. Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat
didalam kamar Hotel We Are, kamar No.09 dilingkungan
Pagutan kota Mataram Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama di Hotel We
Are, dengan biaya sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus
ribu rupiah).
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, bertempat
di Hotel We Are kamar No.09 dilingkungan Kampung Jawa, kota
Praya Lombok Tengah, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kalinya karena
Saksi-2 susah dihubungi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa
mencari Saksi-2 ke Mataram menggunakan motor dinas Babinsa,
pakai celana pendek, jaket kulit warna hitam, setelah selesai urusan di
Mataram lalu Terdakwa mampir ke kantor Damri Suwetta Mataram
tempat Saksi-2 bekerja namun Terdakwa berhenti dan pakir agak jauh
dari kantor Damri dan sedikit sembunyi untuk mengintai kepulangan
Saksi-2, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa lihat
Saksi-2 pulang keluar dari pintu kantor Damri menggunakan sepeda
motor Honda Beat sendirian lalu Terdakwa buntuti dari kejauhan
karena Terdakwa takut ketahuan dilihat motor dinas Terangka.
11. Bahwa benar setibanya di daerah Kediri Terdakwa melihat
Saksi-2 dari kejauhan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dan
selanjutnya Terdakwa juga menepi dipinggir jalan lalu motor dinas
Terdakwa titip dan Terdakwa parkir di halaman rumah seseorang di
Kediri, setelah itu Terdakwa merapat ke arah tempat Saksi-2 berhenti
dan sempat Terdakwa bertanya kepada juru parkir yang mengatakan
“, apakah ada lihat seorang perempuan pakai seragam dinas Damri
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masuk ke warung ? “, dan di jawab “, maaf tidak tahu “, setelah itu
Terdakwa suruh juru parkir untuk melihat/mengecek kedalam warung
dan setelah juru pakir datang melapor kepada Terdakwa bilang ada,
lalu Terdakwa segera menuju warung Bakso Gajah Mungkur Kediri
dan tanpa basa basi Terdakwa langsung masuk ke warung.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk
di lantai berhadapan dengan Sdr. Sukriyadi (Saksi-9) yang
sebelumnya sudah Terdakwa kenal di kantor Damri di Bandara
Internasional Lombok (BIL), saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dan
Saksi-9 duduk sangat berdekatan sedang makan bakso sambil
ngobrol sehingga timbul emosi Terdakwa karena cemburu selanjutnya
Terdakwa membentak Saksi-9 dengan kata “pergi sana kamu“,
setelah itu Saksi-9 langsung pergi keluar warung. Terdakwa kemudian
menempeleng Saksi-2 sebanyak 2 kali menggunakan telapak tangan
kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa menarik
tangan Sakasi-2 untuk diajak pergi namun Saksi-2 bertahan tidak mau
sehingga Terdakwa tambah emosi.
13. Bahwa benar dengan sangat emosi kemudian Terdakwa
berusaha mengambil kunci sepeda motor Saksi-2 yang disimpan di
dalam saku celana Saksi-2 dengan paksa sehingga mengakibatkan
sobek pada sekitar kantong celana Saksi-2 sepanjang kurang lebih 30
cm, setelah Terdakwa mendapatkan kunci motor akhirnya Saksi-2
ikut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju
Hotel We Are namun sebelum Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Hotel We
are, Terdakwa berhenti di rumah teman Terdakwa yang bernama
Agus
Mulyadi
yang
berkerja
sebagai
pengepul
barang
bekas/rongsokan dengan maksud untuk pinjam uang Terdakwa
khawatir uang Terdakwa di dompet kurang untuk membayar sewa
kamar Hotel, tetapi ternyata teman Terdakwa tidak ada di rumah
sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Hotel We Are .
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Hotel We Are sekira
pukul 18.00 wita, selanjutnya Terdakwa memesan dan membayar
kamar hotel kamar No. 09, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung
masuk kamar, Terdakwa menutup rapat pintu dan mengunci dari
dalam selanjutnya Terdakwa berpura-pura melanjutkan amarah
karena kejadian di warung bakso tadi dengan mengatakan “, ngapain
kamu tadi dengan orang itu, oh begitu cara kamu dibelakang aku, aku
bisa bunuh kamu sekarang, aku bunuh-aku bunuh”, saat Terdakwa
berkata demikian maka Terdakwa berpura pura marah dengan mau
memukul Saksi-2 dengan kedua telapak tangan kiri dan kanan
sasaran pipi/muka namun tidak sampai kena dan Terdakwa pura pura
memegang lehernya mencekik tapi pelan, sehingga Saksi-2 minta
maaf pada Terdakwa hingga bersujud tetapi Terdakwa pura-pura diam
tidak mau memaafkannya, setelah itu Terdakwa pura-pura tidur
menghadap plafon.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berusaha terus menerus
merayu Terdakwa untuk minta maaf dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya sambil memeluk dan mencium pipi dan
bibir Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha cuek, Saksi-2 terus
merayu Terdakwa sambil memeluk, mencium bibir dan meraba-raba
kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa terangsang sehingga
Terdakwa memaafkan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa membalas
ciuman bibir Saksi-2, lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mencium
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pipi setelah merasa terangsang lalu Terdakwa membuka pakaian,
begitu pula Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya.
21. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa sudah sama-sama
telanjang, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-2 sambil
mencium hidung, pipi dan bibir hingga saling balas mengisap bibir,
setelah itu Terdakwa mengisap payudara Saksi-2 sebelah kiri dan
kanan secara berulang-ulang hingga semakin terangsang, lalu turun
ke bagian bawah mencium/mengisap perut lalu turun lagi ke bawah
Terdakwa mengisap dan menjilat lubang vagina Saksi-2 hingga
semakin terangsang, setelah itu Terdakwa ganti posisi dan Terdakwa
menarik tangan Saksi-2 lalu Terdakwa minta Saksi-2 gantian yang
aktif, setelah itu penis Terdakwa dipegang/dielus lalu di kocok hingga
semakin tegang dan setelah itu penis Terdakwa diisap oleh Saksi-2
hingga Terdakwa terangsang dan penis Terdakwa
tegang,
selanjutnya Terdakwa bangun berganti posisi Saksi-2 dibawah dan
Terdakwa diatas lalu merebahkan dan menindih tubuh Saksi-2,
setelah itu Terdakwa mengangkat kedua belah kaki Saksi-2 sedikit ke
atas lalu kedua belah pahanya sedikit Terdakwa buka ke arah luar lalu
Terdakwa mengambil posisi duduk persis didepan kedua
paha/didepan vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukkan
penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2 dengan bantuan tangan
Terdakwa, setelah penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-2 lalu
Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur dan turun
naik secara berulang ulang dan kadang kadang pinggul Terdakwa
sedikit Terdakwa gesek ke kiri dan ke kanan sehingga Saksi-2
semakin terangsang, setelah itu untuk mengganti suasana maka
Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi, Terdakwa dibawah dan Saksi-2
berada diatas lalu Saksi-2 menggerak-gerakkan pantat/pinggulnya ke
kiri dan ke kanan dan menggerakkan ke bawah dan ke atas secara
berulang-ulang, setelah itu ganti posisi lagi seperti semula setelah itu
Terdakwa ulangi gerakan dengan gerakan yang semakin cepat/agresif
sehingga Saksi-2 sampai titik klimaks, selanjutnya Terdakwa juga
sampai titik klimaks, sperma Terdakwa keluarkan/tumpahkan di mulut
Saksi-2.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan
hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa
dan Saksi-2 saling bicara tentang kejadian sebelumnya dan samasama saling minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
perbuatanya, selanjutnya kira-kira 10 sampai dengan 15 menit
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman
sehingga
Terdakwa terangsang lagi, selanjutnya Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali, setelah selesai
kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk mandi
besar (mandi junub) setelah berpakaian lalu Terdakwa dan Saksi-2
keluar dari kamar hotel dan pulang berboncengan menuju Kediri
ditempat Terdakwa menitipkan sepeda motor dinas, setelah Terdakwa
mengambil motor kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang
menggunakan motor masing-masing namun karena sudah malam,
Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah mertuanya di Desa Darek
Lombok Tengah, hingga sebelum pasar Darek dan selanjutnya
Terdakwa pulang ke rumah di Desa Kidang Praya Timur Lombok
Tengah.
18. Bahwa benar pada waktu yang sama yaitu pada hari Senin
tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh
Praka Muhamad Nujum (Saksi-3) memberitahukan lewat telepon
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dengan kata-kata “Zi istrimu lagi disekap di Hotel, saya ini mendapat
masseger dari facebook dari orang tidak dikenal”, kemudian dijawab
oleh Saksi-1 “Ya Bang saya cari tahu dulu”, kemudian Saksi-1
menelpon Saksi-2 tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 dicari oleh
Saksi-1 ke Kantor tempat Saksi-2 bekerja di Dishub Perum Damri
Sweta, setelah sampai di kantor Dishub Perum Damri Sweta, Saksi-1
bertanya kepada teman-teman Saks-2 dan mendapat keterangan
bahwa Saksi-2 telah pulang sekira pukul 16.30 Wita.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Saksi-2 kemanamana namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita,
Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-2 sudah ada
di rumah, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah, setelah sampai di
rumah kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “Kenapa kamu
baru pulang jam segini, kemana saja ?”, kemudian dijawab oleh Saksi2 habis mampir makan bakso di Kediri selanjutnya pulang dalam
perjalanan pecah ban sepeda motor di Labulia Lombok Tengah,
kemudian Saksi-1 percaya saja sambil mencari informasi selanjutnya.
20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira
pukul 12.00 Wita, Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 dengan kata-kata
“Sayang….Serda Mustamin mencari saya ke kantor tolong segera
kesini saya lagi takut”, kemudian dijawab oleh Saksi-1 “Ya saya ke
sana”, selanjutnya Saksi-1 segera ke Kantor Perum Damri Sweta
namun setelah sampai Terdakwa tidak ada di tempat sudah pergi dan
melihat Saksi-2 sedang menangis lalu memeluk Saksi-1, kemudian
Saksi-2 diajak pulang oleh Saksi-1 ke Mess Pringgodani TNI AU Jl.
Yos Sudarso Nomor 13 Ampenan, setelah tiba di Mess Pringgodani
TNI AU kemudian Saks-1 bertanya kepada Saksi-2, “Kenapa kamu
kok bisa nangis dan ada masalah apa ?”, kemudian dijawab oleh
Saksi-2 “Saya akan menceritakan semuanya tentang saya dengan
Serda Mustamin yang selama ini saya sembunyikan, bahwa saya
sudah menjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan
badan berulang kali layaknya suami istri di Hotel Praya Lombok
Tengah dan di Hotel We Are Pagutan Kota Mataram”.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ditampar dan
dipukul bagian wajah sebelah kiri Saksi-2 oleh Terdakwa dengan
menggunakan tangan kosong serta menarik celana kain panjang
Saksi-2 hingga robek sebelah kiri berukuran 30 cm, selanjutnya Saksi2 dibawa ke sebuah gudang tempat barang bekas di daerah
Kelurahan Pagutan, kemudian dibawa ke Hotel We Are di Kelurahan
Pagutan kota Mataram dan di tempat tersebut Terdakwa melakukan
hubungan badan dengan Saksi-2 layaknya suami istri, setelah
adanya pengakuan dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1
berkoordinasi dengan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara, tentang
langkah hukum apa yang harus diambil.
22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2
menderita luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran 1 mm x
0,5 cm di jari tengah tangan kanan sesuai Visum Et Repertum yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk IV Mataram No. 02/VER/III/2018
tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fifin
Fauziah, NIP 197704052008122001, namun luka tersebut tidak
menyebabkan Saksi-2 terhalang untuk melaksanakan pekerjaan
sehari-hari.
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23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian
pada tanggal 12 Maret 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke
Denpom IX/2 Mataram dengan membuat surat pengaduan bahwa
telah terjadi perbuatan Asusila/Perzinahan dan penganiayaan yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan menuntut agar
perbuatan tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pratu Ahmad Tirmidzi
NRP 540878.
Bahwa benar selama Saksi-2 berhubungan dengan Terdakwa,
tidak selalu Terdakwa yang meminta untuk melakukan hubungan
suami istri, kadang-kadang Saksi-2 yang memintanya kepada
Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri.
24.

Bahwa benar selama Saksi-2 menjalin hubungan pacaran
dengan Terdakwa, hubungan Saksi-2 dengan suami (Saksi-1 Pratu
Ahmad Tirmidzi) menjadi renggang karena dari segi kualitas
pemenuhan kebutuhan biologis, Saksi-2 merasa lebih puas
melakukannya dengan Terdakwa dibanding melakukannya dengan
Saksi-1 suami sahnya.
25.

Bahwa benar sudah lama Saksi-2 ingin memutuskan hubungan
dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu datang dan menghubungi
lagi sehingga Saksi-2 menjadi luluh dan menjalin hubungan lagi,
karena di hati Saksi-2 masih menyimpan cinta untuk Terdakwa.
26.

Bahwa benar Terdakwa bersikap kasar kepada Saksi-2 karena
Terdakwa cemburu kepada Saksi-2 apabila Saksi-2 dekat dengan lakilaki lain ataupun Saksi-2 telat mengangkat telpon, hal tersebut
didasari karena Terdakwa merasa terlalu cinta dan tidak mau
kehilangan Saksi-2.
27.

28. Bahwa
benar
Terdakwa
pernah
berniat
mengakhiri
hubungannya dengan Saksi-2, namun Saksi-2 selalu menghubungi
lagi Terdakwa dan meminta dijemput oleh Terdakwa, sehingga
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut lagi.
29. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang
dilakukannya dengan Saksi-2, dan berjanji tidak akan mengulanginya
jikapun dipecat dari dinas, Terdakwa tidak akan mengulanginya
berhubungan dengan Saksi-2, Terdakwa akan kembali membina
rumah tangga dengan istri sahnya.
30. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani proses hukum, Saksi13 (Sdri. Fatimatuzzahrah) sering menengok Terdakwa di tempat
tahanan, Saksi-9 telah memaafkan Terdakwa dan tetap menerima
kembali Terdakwa.
31. Bahwa benar setelah pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1
perihal hubungannya dengan Terdakwa, Saksi-1 masih menerima
Saksi-2 sebagai istri, Saksi-2 merasa menyesal dan bertaubat kepada
Tuhan karena telah melakukan dosa besar dan mengkhianati suami
serta berjanji akan memperbaiki diri untuk menjadi istri yang baik bagi
Saksi-1 dan menjadi ibu yang baik bagi putrinya. Saksi-2 ingin
berhenti bekerja agar dapat mengurus suami dan anak dengan baik.
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32.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah meminta maaf
kepada Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi) atas perbuatan yang
dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya
dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.
Bahwa dalam Tuntutannya Oditur Militer membuktikan Dakwaan
Alternatif Pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP : “ Barang siapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dalam hal ini
Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana
dikemukakan dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan
membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak
pidana atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta
hukum di
persidangan.
2.
Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk
dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim
juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,
setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta
hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi
terjadinya perbuatan Terdakwa.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur
Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur
Militer yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap
di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 (1) ke-2a
KUHP.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Seorang pria“.
- Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini
adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih
mampu menunjukkan kejantanannya di bidang sexual, dalam arti
tidak impotent.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :
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a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata A Rindam IX/Udayana
Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah tamat
dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di
Kostrad dan mengikuti pendidikan Kostrad selama dua bulan, setelah
mengikuti pendidikan Kostrad kemudian Terdakwa ditugaskan di
Brigif Linud-3/Tribudi Sakti Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun
2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di daerah Bance,e Kodam
VII/Wirabuana Sulawesi Selatan selama 5 bulan setelah tamat dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam
IX/Udayana dan ditempatkan di Korem 162/Wira Bhakti dan
selanjutnya sekira bulan September 2015 ditempatkan di Kodim
1620//Loteng hingga sekarang dengan pangkat Serda.
b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2006, bertempat di
Praya Timur, Lombok Tengah NTB Terdakwa dengan Sdri.
Fatimaatuzzahra (Saksi-13) menikah sah secara kedinasan dan
agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Lombok Tengah
Nomor : 225/05/VIII/06 tanggal 29 Juli 2006, dari pernikahan tersebut
telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing atas nama Mutia kartika
Maiazahra 11 tahun dan Zazkia Talita Zahra 4 tahun.
c.
Bahwa benar dengan Terdakwa menikah dengan Sdri.
Fatimaatuzzahrah, dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang
anak, dan kemudian Terdakwa mampu bersetubuh dengan Saksi-2
(Sdri. Riadatul Hayati), menunjukkan bahwa Terdakwa adalah
seorang pria yang masih mampu menunjukkan kejantanannya, dalam
arti tidak impotent.
d. Bahwa Terdakwa sesuai Dakwaan yang diajukan oleh Oditur
Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/24//VI/2018 identitas Terdakwa
sebagaimana dalam persidangan adalah seorang laki-laki dan masih
menjadi Prajurit TNI.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Seorang pria”, telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina“.
Yang dimaksud dengan “turut serta” melakukan perbuatan ini
adalah karena pihak yang menuntut adalah pihak suami pelaku zina,
karena pelaku zina adalah isterinya sehingga kapasitas pelaku
lainnya adalah peserta pelaku zina. Pengertian “perzinaan” adalah
persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat
perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang
dilakukan atas dasar suka sama suka.
Pengertian “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar/penis) si
pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, seberapa
dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam
kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan
masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduaduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
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a. Bahwa benar sekira bulan Nopember tahun 2015, bertempat di
Bandara Internasional Lombok (BIL) tepatnya di kantor loket Damri,
Terdakwa berkenalan Saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati)
b. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Pratu Ahmad
Tirmidzi (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 27 April 2015 bertempat
di Praya Barat Daya Lombok Tengah NTB sesuai Kutipan Akta Nikah
dari KUA Lombok Tengah Nomor : 126/33/IV/2015 tanggal 27 April
2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak perempuan a.n. Sdri Syafa Amalia Putri umur 1 tahun 10 bulan.
c. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan
Saksi-1 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara
Saksi-2 dengan Saksi-1 disebabkan Saksi-1 sering tidak berada di
rumah, sering pulang malam dan kurang perhatian terhadap Saksi-2
apalagi saat Saksi-2 dalam kondisi hamil.
d. Bahwa benar dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut kemudian Terdakwa saling tukar nomor Hp dengan Saksi-2
sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi
baik secara langsung maupun lewat Hp. Dua minggu kemudian
setelah perkenalan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa masih
pada bulan Nopember 2015 Terdakwa dimintai tolong untuk
menjemput Saksi-2 dari Lombok Timur ke Mataram yang kebetulan
Saksi-2 sedang pulang ke rumah orang tua Saksi-2 didaerah Coben
Otak Kokok Lombok Timur, dalam perjalanan Terdakwa kehujanan,
kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa : “ Kalau
sakit…ntar aku peluk” Mendengar perkataan Saksi-2 tersebut
membuat hati Terdakwa berbunga-bunga. Selanjutnya Terdakwa
menjemput Saksi-2 dan mengantarkannya ke titik cek point Bis
Damri didaerah Batujai Lombok Tengah dekat bandara yang
selanjutnya Saksi-2 di jemput oleh adik ipar Saksi-2 untuk pulang ke
rumah mertua Saksi-2 di desa Darek Praya Barat Daya Lombok
Tengah.
e. Bahwa benar sejak bulan Desember 2015 Terdakwa sering
mengantar dan menjemput Saksi-2 dari Bandara Internasional
Lombok (BIL) menuju rumahnya di BTN Sesila Gunung Sari Mataram
sehingga dengan perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tambah
dekat dan saling menaruh perhatian lebih sehingga Terdakwa
dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian Saksi-2
sering curhat kepada Terdakwa menyatakan sejak Saksi-2 hamil
kehidupan keluarganya tidak harmonis, suaminya (Saksi-1 Pratu
Ahmad Tirmidzi) sering tidak pulang ke rumah karena hampir tiap
malam pergi hura-hura ke Cafe di Senggigi. Terdakwa merasa iba
melihat Saksi-2 yang banting tulang bekerja sendiri ke Bandara tanpa
dipedulikan oleh suaminya. karena Saksi-2 tidak mempunyai sepeda
motor maka sering Terdakwa melihat Saksi-2 terlambat pulang
karena tidak ada yang menjemput.
f.
Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember
2015 sekira pukul 09.00 wita, bertempat Hotel Dienda Hayu kamar
No. 202 dilingkungan Kampung Jawa, kota Praya Lombok Tengah,
untuk pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri. Pada awalnya Saksi-2 (Sdri.
Riadatul Hayati) minta tolong Terdakwa untuk diantar dari bandara
BIL menuju ke rumahnya di BTN Sesile Gunung Sari Mataram,
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namun Terdakwa tidak langsung mengantar ke rumah Saksi-2, tapi
Terdakwa ajak mampir ke rumah teman Terdakwa di daerah Praya
untuk menitip tas plastik milik Saksi-2 yang berisi pakaian kotor,
setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Dienda Hayu,
setelah masuk kamar hotel Terdakwa memeluk Saksi-2 namun
Saksi-2 menolak, selanjutnya Terdakwa tidur di tempat tidur yang
berbeda dengan tempat tidur yang dipakai Saksi-2 karena khawatir
Saksi-2 marah dan berteriak, selanjutnya Saksi-2 melepas sebagian
pakaiannya karena alasan panas dan menggunakan kaos singlet dan
celana pendek. Kemudian Terdakwa kembali berusaha memeluk
Saksi-2, ternyata Saksi-2 tidak menolak ataupun marah. Selanjutnya
sambil tiduran Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan sambil
melakukan pemanasan, setelah terangsang lalu Terdakwa membuka
celana pendek, singlet yang pakai Saksi-2 dan Terdakwa melepas
pakaiannya sendiri sampai sama-sama telanjang kemudian
Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil mencium hidung, pipi, bibir
dan saling hisap bibir. Setelah itu Terdakwa menghisap kedua
payudara Saks-2, lalu turun ke bawah menuju perut dan kemaluan
Terdakwa menjilat lubang Vagina Saksi-2 hingga semakin
terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 ke arah
penis Terdakwa dan Saksi-2 mengelus dan mengocok penis
Terdakwa samapai tegang dan selanjutnya Terdakwa berganti posisi,
Terdakwa ada di atas dan Saksi-2 di bawah dan menindih tubuh
Saksi-2 setelah itu Terdakwa angkat kedua belah kaki Saksi-2 sedikit
ke atas lalu kedua belah paha Saksi-2 sedikit Terdakwa buka ke arah
luar lalu Terdakwa ambil posisi duduk persis didepan kedua
paha/didepan vagina Saksi-2, lalu Terdakwa masukkan penis ke
lubang vagina Saksi-2 dengan bantuan tangan Terdakwa, setelah
penis Terdakwa sudah masuk lalu Terdakwa gerakkan pinggul maju
mundur dan turun naik secara berulang ulang dan kadang kadang
pinggul Terdakwa sedikit Terdakwa gesek ke kiri dan ke kanan
sehingga Saksi-2 semakin terangsang setelah itu untuk mengganti
suasana Terdakwa dan Saksi-2 sempat ganti posisi, Terdakwa
dibawah dan Saksi-2 berada diatas lalu Saksi-2 menggerak-gerakkan
pantat/pinggulnya ke kiri dan ke kanan dan menggerakkan ke bawah
dan ke atas secara berulang-ulang, setelah itu ganti posisi seperti
semula selanjutnya Terdakwa ulangi gerakan dengan gerakan yang
semakin cepat/agresif sehingga Saksi-2 mencapai klimaks dengan
tanda/cirri-ciri tangannya mendekap Terdakwa erat-erat dan
pinggulnya diangkat sedikit ke atas, mengerang dan tubuhnya
bergetar.
Selanjutnya Terdakwa juga mencapai klimaks dan
mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2. Selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 tidur-tiduran sambil menonton TV, kira-kira
setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman lagi
hingga terangsang dan dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan
untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian Terdakwa dan
Saksi-2 ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan dilanjutkan
dengan tidur-tiduran lagi sambil menonton TV, selang beberapa
menit Terdakwa dan Saksi-2 salin berciuman dan dilanjutkan dengan
persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Setelah selesai melakukan
persetubuhan yang ketiga kali Terdakwa dan Saksi-2 mandi besar
(Mandi Junub) dan berpakaian selanjutnya cek out dari hotel
selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa dan
Saksi-2 menuju ke tempat wisata Suranadi di Mataram ditempat
tersebut makan sate Bulayak sambil curhat tentang kehidupan
masing-masing. Saat itu Saksi-2 menyatakan ingin dibelikan jeruk
karena ngidam jeruk. Setelah beli jeruk selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 menuju ke rumah teman Terdakwa lagi di Praya untuk
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mengambil tas pakaian milik Saksi-2 dan pukul 17.00 WITA
Terdakwa mengantar Saksi-2 di BTN Sesile Mataram sampai di
depan Gang.
g. Bahwa benar hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi-2
sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar
suka sama suka yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda
yaitu :
1).
Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Desember
tahun 2015 hingga bulan Pebruai 2018, bertempat di Hotel
Dienda Hayu, tepatnya di lantai 2 kamar No. 202 dan kamar
No.206 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 4 kali, yan dilakukan
pada waktu pagi, siang dan malam hari dan Terdakwa
bayar/sewa kamar hotel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) bila nginap dan kalau tidak nginap
bayarnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
2).
Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016,
bertempat di kost-kosan milik Sdr. Surya Darma (Saksi-5)
yang disewa oleh teman Terdakwa anggota Polres Lombok
Tengah namun
Terdakwa sudah lupa namanya dan
informasinya sudah keluar dari kost tersebut karena
ketangkap dalam kasus Narkoba, kost-kosan tersebut
bertempat Kampung Serengat Utara, lingkungan Perapen,
kota Praya Lombok Tengah, Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak lebih
dari 5 kali.
3).
Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira antara tahun
2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2
bertempat di sebuah rumah milik bos teman Terdakwa yang
bernama Ajib pengusaha Tambang Emas di daerah Gunung
Prabu, Kuta Lombok Tengah bertempat di Jl. Rambutan
No.4, Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kec.
Praya,
Kab.
Lombok
Tengah,
dibelakang
Pom
Bensin/Pertamina Praya, sebanyak 4 kali di kamar tidur
bagian tengah/dekat tangga dan tidak bayar sewa kamar.
4).
Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016,
bertempat di dalam kost-kosan kampung Gerung Butun, Kel.
Mandalika Kec. Sandubaya, kota Mataram, belakang kantor
Prum Damri Swetta Mataram, Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2
sebanyak 2 kali. dengan sewa kamar Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) perbulan.
5).
Pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2017,
bertempat dirumah kost di Jln. RM Panji Anom, Kmp. Karang
Buaya, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, kota Mataram, tepatnya
di belakang kantor Polsek Pagutan Mataram Terdakwa
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Saksi-2, sebanyak lebih dari 6 kali dengan sewa kamar
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
6).
Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita,
bertempat didalam kamar Hotel We Are, kamar No.09
dilingkungan Pagutan kota Mataram Terdakwa melakukan
hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di
Hotel We Are, dengan biaya sewa kamar sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
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h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, bertempat
di Hotel We Are kamar No.09 dilingkungan Kampung Jawa, kota
Praya Lombok Tengah, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan
hubungan badan layaknya suami istri untuk yang terakhir kalinya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua: “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah
telah kawin“
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa subjek, dalam hal ini
Terdakwa, sebelumnya telah mengetahui bahwa yang turut bersalah,
yaitu Saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati) telah kawin, atau dengan kata
lain telah bersuami dan berstatus sebagai isteri orang lain, yaitu isteri
Pratu Ahmad Tirmidzi, anggota TNI AU Lanud Rembiga.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para
Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 Pratu
Ahmad Tirmidzi) pada hari Senin tanggal 27 April 2015 bertempat di
Praya Barat Daya Lombok Tengah NTB sesuai Kutipan Akta Nikah
dari KUA Lombok Tengah Nomor : 126/33/IV/2015 tanggal 27 April
2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak perempuan a.n. Sdri Syafa Amalia Putri umur 1 tahun 10 bulan
dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah dan belum
pernah bercerai.
b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini,
bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2
(Sdri. Riadatul Hayati) secara berulang kali dalam kurun waktu mulai
bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2018 yang
dilakukan di hotel, Kamar Kos Saksi-2, kamar kos Terdakwa, di
kamar Kos teman Terdakwa dan rumah kontrakan teman Terdakwa.
c. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi2 (Sdri. Riadatul Hayati), Terdakwa sudah mengetahui saat itu Saksi2 sudah mempunyai suami yang bernama Pratu Ahmad Tirmidzi,
merupakan anggota TNI AU yang berdinas di Lanud Rembiga dan
sudah dikenal oleh Terdakwa pada saat melaksanakan kegiatan
TMMD.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin”, telah terpenuhi.
Menimbang

Menimbang

:

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

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

:
Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya
alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa
dan oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai
subyek tindak pidana sehingga Terdakwa harus di pidana.

Menimbang

:

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

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena
Terdakwa mempunyai mental dan moral yang tidak terpuji dan tanpa
menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik
agama, hukum, kesusilaan maupun norma-norma dan aturan-aturan
yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan
melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.
Riadatul Hayati secara berulangkali di beberapa tempat yang
berbeda adalah hanya untuk memuaskan nafsu Terdakwa oleh
karena Sdri. Riadatul Hayati juga suka terhadap Terdakwa
kesempatan ini dimanfaatkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan
persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Riadatul Hayati istri
dari Pratu Ahmad Tirmidzi membuat Pratu Ahmad Tirmidzi merasa
dirugikan dan tercemar karena atas perbuatan Terdakwa membuat
mahligai perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Riadatul Hayati menjadi
ternoda, sehingga Pratu Ahmad Tirmidzi mengadukan perbuatan
Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dapat berakibat buruk terhadap citra
Satuan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim
1620/Lombok Tengah dimata masyarakat.
Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan
persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Riadatul
Hayati) antara lain:
a. Bahwa Terdakwa mencintai Saksi-2 demikian juga Saksi-2
juga mencintai Terdakwa, yang diawali dengan Sdri. Riadatul
Hayati sering curhat tentang permasalahan rumah tangganya
4.
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dengan Pratu Ahmad Tirmidzi dimana Sdri. Riadatul merasa
kurang mendapat perhatian dari suaminya, dilain pihak
Terdakwa sangat memperhatikan Sdri. Riadatul Hayati.
b. Bahwa Saksi-2 ada ketergantungan secara ekonomi terhadap
Terdakwa karena saat membutuhkan uang Terdakwa selalu
memberikannya, hal tersebut tidak didapatkannya dari Saksi-1
sebagai suami karena gaji Saksi-1 sudah habis untuk
membayar hutang untuk kepentingan orang tua Saksi-1 dan
biaya menikah Saksi-1 dengan Saksi-2, serta ketergantungan
Saksi-2 Terhadap Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan
biologis dimana Saksi-2 merasa lebih puas melakukannya
dengan Terdakwa dibanding dengan melakukannya dengan
suami sahnya, sehingga dalam hubungannya dengan
Terdakwa Saksi-2 tidak jarang justru yang memintanya kepada
Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
c. Bahwa lamanya kurun waktu hubungan terlarang yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah karena kedua
belah saling membutuhkan. Sehingga saat satu pihak
memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, pihak yang
satunya menghubunginya lagi akhirnya luluh lagi dan terjadi
lagi dan lagi karena masing-masing pihak masih menyimpan
rasa cinta.
d. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada
Saksi-2 karena dipicu oleh rasa cemburu dan tidak mau
kehilangan Saksi-2. Demikian juga Saksi-2 juga posesif
terhadap Terdakwa yaitu saat pertama kali selesai melakukan
persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-2 mengatakan kepada
Terdakwa: “awas ya…jangan melakukannya
dengan
perempuan lain…ntar aku culek mata kamu”.
Menimbang

: Bahwa persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut sangatlah bertentangan dengan keharusan
dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit dimana seharusnya
Terdakwa menjaga kehormatan Saksi-2 sebagai istri dari Pratu
Ahmad Tirmidzi yang juga dikenal oleh Terdakwa, hal ini
menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat sikap-sikap maupun
sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI karena
perbuatan Terdakwa tersebut memberikan dampak buruk terhadap
Prajurit lainnya. Terdakwa juga mengetahui bahwa sebagai seorang
Prajurit TNI sangat dilarang berzina dengan sesama keluarga besar
TNI dengan resiko dipecat dari dinas militer, sehingga sejak awal
pertemuannya dengan Saksi Riadatul Hayati yang telah menjadi isteri
Pratu Ahmad Tirmidzi, seharusnya Terdakwa berusaha membatasi
diri dari hal-hal yang dapat mengarah ke perbuatan persetubuhan
dengan Saksi Riadatul Hayati sebagai sesama keluarga besar TNI.
Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah merusak nilai-nilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit,
perbuatan Terdakwa juga dapat berdampak pada timbulnya
permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tata
kehidupan serta nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI ternyata
Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI
karena dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi kehidupan
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Prajurit oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan
Militer, karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.
Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang
baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis
Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,
perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan
dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
-

Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;

-

Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Pratu Ahmad
Tirmidzi), selaku suami sah dari Sdri. Riadatul Hayati.
b. Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri sesama prajurit
yaitu Pratu Ahmad Tirmidzi, anggota TNI AU yang berdinas di Lanud
Rembiga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali dalam kurun
waktu sejak bulan Desember 2015 sampai bulan Maret 2018.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;
Perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan seorang
suami, dalam hal ini Saksi-1 (Pratu Ahmad Tirmidzi);
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara
sesama prajurit TNI.
Menimbang

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

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.
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Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Surat-surat

:

a)
1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna hijau
muda.
b)
1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna merah
muda bermotif.
c)

1 (satu) lembar foto BH/bra warna merah muda.

d)
1 (satu) lembar foto celana dalam perempuan warna
krem bermotif lis merah.
e)
1 (satu) lembar foto celana panjang kain warna biru
gelap yang sobek dibagian saku sebelah kiri.
f)
1 (satu) lembar foto Handphone merk Samsung J-7
Pro warna gold.
g)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015 a.n. Ahmad Tirmidzi
dan Sdr. Riadatul Hayati.
h)
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjuk
Istri Nomor : Sket/10/PI/II/2018/Rba tanggal 31 Januari 2018
istri yang ditunjuk a.n. Sdri. Riadatul Hayati.
i)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota
Keluarga TNI Nomor : POM-PAM/21-K/II/2018 tanggal 27
Pebruari 2018 a.n.Riadatul Hayati.
j)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
225/05/VIII/’06 tanggal 29 Juli 2006 a.n. Mustamin dan Sdri.
Fathimatuzzahrah.
k)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Istri
Nomor Reg : 240/II/T-KS/2008 tanggal 22 Pebruari 2008
isrtri yang ditunjuk a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
l)
2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Nomor
Reg PG Kostrad/Cab XX/3/200/2007 tanggal 12 Pebruari
2007 a.n. Sdri. Fathimatuzzahrah.
m)
2 (dua) lembar Hasil Visum et Repertum dari Rumkit
Tk. IV Mataram Nomor R/07/III/2017 tanggal 15 Maret 2018.
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat
dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim
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berpendapat perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.
2.

Barang-barang

:

a).
1 (satu) buah sprei warna merah muda bermotif.
Adalah Sprei milik Hotel We Are, sehingga Majelis Hakim
menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Pihak
Hotel We Are.
b).
1 (satu) buah celana panjang kain warna biru gelap
yang sobek di bagian saku samping sebelah kiri.
Adalah celana panjang milik saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati),
di yang digunakan pada saat Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke
hotel We Are dan di persidangan Saksi-2 menyatakan tidak
memerlukannya lagi, sehingga Majelis Hakim menentukan
status dirampas untuk dimusnahkan.
c).
1 (satu) buah BH warna pink/merah muda.
Adalah salah satu pakaian dalam milik Saksi-2 yang
digunakan oleh Saksi-2 pada saat melakukan persetubuhan
dengan Terdakwa, di persidangan saksi-2 menyatakan
sudah tidak memerlukannya lagi, sehingga Majelis Hakim
menentukan Statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
d).
1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem
lis merah bermotif.
Adalah salah satu pakaian dalam milik Saksi-2 (Sdri.
Riadatul Hayati) yang digunakan oleh Saksi-2 pada saat
melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, di persidangan
Saksi-2 menyatakan sudah tidak memerlukannya lagi,
sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas
untuk dimusnahkan.
e).
1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J-7 Pro
Warna Gold.
Adalah Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk
berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Riadatul Hayati), di
persidangan Terdakwa menyatakan masih memerlukannya,
sehingga majelis Hakim menentukan statusnya untuk
dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Mustamin).
f)
1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Hotel Dienda
Hayu.
Adalah sprei milik Hotel Dienda Hayu, Majelis Hakim
menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Pihak
Hotel Dienda Hayu.
Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer,
sedangkan saat ini Terdakwa berada dalam penahanan sementara,
sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap
ditahan.

Mengingat

: Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.
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MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MUSTAMIN, Serda NRP
31020328891282, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana: “Turut serta melakukan zina”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok
: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan lama
masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang
dijatuhkan kepadanya.
Pidana Tambahan

3.

: Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :
1)

Surat-surat

:

a)

1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna hijau muda.

b)

1 (satu) lembar foto sprei tempat tidur warna merad muda bermotif.

c)

1 (satu) lembar foto BH/bra warna merah muda.

d)
1 (satu) lembar foto celana dalam perempuan warna krem bermotif
lis merah.
e)
1 (satu) lembar foto celana panjang kain warna biru gelap yang
sobek dibaghian saku sebelah kiri.
f)

1 (satu) lembar foto Handphone merk Samsung J-7 Pro warna gold.

g)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
126/33/IV/2015 tanggal 27 April 2015 a.n. Ahmad Tirmidzi dan Sdr.
Riadatul Hayati.
h)
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjuk Istri Nomor :
Sket/10/PI/II/2018/Rba tanggal 31 Januari 2018 istri yang ditunjuk a.n.
Sdri. Riadatul Hayati.
i)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor
: POM-PAM/21-K/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 a.n.Riadatul Hayati.
j)
2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
225/05/VIII/’06 tanggal 29 Juli 2006 a.n. Mustamin dan Sdri.
Fathimatuzzahrah.
k)
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor Reg :
240/II/T-KS/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 isrtri yang ditunjuk a.n. Sdri.
Fathimatuzzahrah.
l)
2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Nomor Reg PG
Kostrad/Cab XX/3/200/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 a.n. Sdri.
Fathimatuzzahrah.
m)
2 (dua) lembar Hasil Visum et Repertum dari Rumkit Tk. IV
Mataram Nomor R/07/III/2017 tanggal 15 Maret 2018.
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Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
2)

Barang-barang

:

a).
1 (satu) buah sprei warna merah muda bermotif, dikembalikan
kepada pemiliknya yaitu Pihak Hotel Dienda Hayu;
b).
1 (satu) buah celana panjang kain warna biru gelap yang sobek di
bagian saku samping sebelah kiri.
c).

1 (satu) buah BH warna pink/merah muda.

d).
1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem lis merah
bermotif.
Tersebut huruf b), c), d) dirampas untuk dimusnahkan;
e).
1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J-7 Pro Warna Gold,
dikembalikan kepada pemiliknya, Terdakwa (Serda Mustamin)
f)
1 (satu) buah kain sprei warna hijau milik Hotel Dienda Hayu,
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak Hotel Dienda Hayu.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00(sepuluh
ribu rupiah).
5.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940 sebagai
Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11980035580769,
dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk
NRP.2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk
NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua
Cap/ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

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

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

Panitera Pengganti

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