PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
P U T U S A N
Nomor : 34-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2016
“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
:

I Ketut Widiana.
Serka / 3910372800372.
Ba Urdal Si Tuud.
Hubdam IX/Udayana.
Denpasar, 23 Maret 1972.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Pulau Bangka No. 15, Banjar Sawah, Kelurahan
Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.

Terdakwa tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut diatas
Membaca

:

Berkas perkara Terdakwa dari Denpom IX/3 Udayana
Nomor : BP-16 / A-16 / VI / 2016, tanggal 30 Juni 2016.

Memperhatikan

:

1. Keputusan
Penyerahan
Perkara
dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 494 / VII / 2016,
tanggal 14 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 33 / VIII /
2016, tanggal 4 Agustus 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim
Nomor Tapkim/37/PM.III-14/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus
2016.
b.
Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/
36/PM.III-14/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
5.
Mendengar

:

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 33
/ VIII / 2016, tanggal 4 Agustus 2016 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
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Memperhatikan

:

1. Tuntutan pidana ( requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama : 5 ( lima ) bulan.
c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp10..000,- ( .sepuluh ribu rupiah. ).
d.

Mohon agar barang bukti berupa :
1) Surat-surat :
-

-

2 (dua) lembar Surat Keterangan dan ka
Rumkit Tk. II Udayana Kepada Dandenpom
IX/3 Denpasar Nomor : R/61/V/2016 tanggal 20
Mei 2016.
1 (satu) lembar laporan Pengaduan Sdri. Ni
Komang Widisari.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas
nama I ketut Widiana.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri
(KPI) Sdri. Ni Komang Widisari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2) Barang :
-

1( satu ) buah Helm Standar warna abu-abu
merk KYT.

Dikembalikan kepada yang berhak.
2.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
mengakui kesalahannya, oleh karena mohon kepada Majelis
Hakim hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan
Terdakwa masih mempunyai tanggungan dua oang anak yang
masih membutuhkan biaya untuk sekolah dan membutuhkan
bimbingan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah bercerai
dengan isterinya yaitu Sdri. Ni Komang wdasari sehingga dua
orang anaknya ikut Terdakwa.
Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal Tiga puluh bulan
Januari tahun 2000 Tiga belas setidak-tidaknya dalam tahun 2000
Tiga belas di Jl. Pulau Belitung, Perum Babakan Sari Utama
Pedungan, Gang Rindu Ujung Denpasar Bali, atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

:

1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1990/1991 melalui Pendidikan Secata Gelombang II di Secata Rindam
IX/Udayana dan masuk kecabangan Perhubungan, pada tahun 1991
lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua dan
ditempatkan di Hubdam IX/Udayana Terdakwa pernah mengikuti
Tugas Operasi Seroja di Timor-timur pada Tahun 1994 sampai
dengan Tahun 1995 dan mendapatkan Tanda Jasa dari Negara yaitu
Satya Lencana Seroja, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 ikut
penugasan di perbatasan Atambua, Tahun 2003 Terdakwa sekolah
Secaba Reguler selama 4 bulan di Pusdikhub Cimahi Bandung
setelah dilantik dan menyandang Pangkat Sersan Dua Terdakwa
ditugaskan kembali di Hubdam IX/Udayana kemudian Tahun 2014
sampai Tahun 2015 Terdakwa ikut penugasan di Atambua, hingga
saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa
berdinas di Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Serka NRP
3910372800372.
2.
Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sri. Ni
Komang Widisari (Saksi-1) pada tahun 1996 baik secara Agama Hindu
maupun secara Dinas Militer sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan
tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Dati II Badung, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh
Kantor Kepala Desa/Lurah Pedungan Nomor KK : 517103105070346
tanggal 19-9-2007 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Ni
Komang Widisari (Saksi-1) Nomor : I-191/VIII/1996 tanggal 5-8-1996,
dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Luh Eka Krisna Dewi
Umur 19 Tahun dan yang kedua bernama I Made Wisnu Surya
Kencana Umur 16 Tahun yang saat ini tinggal bersama Terdakwa.
3.
Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 dari
awal pernikahan sampai saat ini tidak pernah harmonis karena
Terdakwa sangat ringan tangan, sering marah dan mudah emosi,
Terdakwa juga sering minum-minuman keras, pada saat pulang ke
rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sering kali memukuli
Saksi-1 tanpa ada alasan yang jelas.
4.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul
10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. Pulau
Belitung, Perum Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung
Denpasar Bali Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan
helm standar warna abu-abu merk KYT pada bagian pinggang
sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
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5.
Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, Saksi-1
mengalami perenggangan saraf, hal ini dikuatkan dengan Surat
Keterangan dari Ka Rumkit Tk. II Denpasar kepada Dandenpom IX/3
Denpasar Nomor : R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, sehingga Saksi1 harus menjalani terapi pengobatan selama 3 (tiga) bulan dan sampai
saat ini Saksi-1 masih merasa belum sembuh total.
6.
Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sejak hari Rabu tanggal 30
Januari 2013 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa
terhadap Saksi-1 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal
serumah lagi, Saksi-1 menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja dan
mencari usaha sendiri karena sudah tidak pernah dinafkahi lagi oleh
Terdakwa baik lahir maupun batin.
7.
Bahwa
Saksi-1 telah berulang kali melaporkan tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 ke Kesatuan
Terdakwa Hubdam IX/Udayana, karena merasa tidak ada
penyelesaian dari Kesatuan Terdakwa kemudian sekira bulan Agustus
Tahun 2012 Saksi-1 menuntut cerai kepada Terdakwa dan sekira
bulan Desember 2013 Saksi-1 dan Terdakwa telah resmi bercerai
secara Adat Bali dan saat ini Saksi-1 sedang melakukan penuntutan
perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.
8.
Bahwa atas tindakan kekerasan yang sering dilakukan oleh
Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016
Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor : LP 10/A-10/IV/2016.
Bependapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU
No. 23 tahun 2004.
Menimbang :

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

Menimbang :

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

Menimbang

:

Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang:

Menimbang

Menimbang

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh
Penasihat Hukum.
:

Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
:

Bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan
Alternatif yaitu :
Pertama : Pasal 44 (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004
Atau
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Kedua

: Pasal 44 (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Terdakwa didakwa
dengan dakwaan Alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 44 (1) UU
RI Nomor : 23 tahun 2004 dana Alternatif kedua Pasal 44 ( 4 ) UU RI
Nomor 23 tahun 2004 , sesuai ketentuan Pasal 44 (4) UU RI Nomor
23 tahun 2004 merupakan delik aduan (clark delict) sebagai syarat
formal untuk dapatnya dilakukan penuntutan perkaranya.
Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif ke dua
merupakan delik aduan ( clark delict ) maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini
sebagai berikut :
Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah
Saksi-1 (Sdri. Ni Komang widasari ) sesuai dengan surat laporan
polisi nomor LP -10/A-10/I/2016 tanggal 22 Aprl 2016
yang
ditandatangani oleh Saksi-1 yang isinya melaporkan bahwa telah
terjadi “ Kekerasan dalam rumah tangga “ yang diduga dilakukan
oleh Terdakwa (Serka I Ketut Widiana ) pada tanggal 30 Januari
2013 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian
pinggang .

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 KUHP yang
menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu
enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui
kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada
tanggal.22 April 2016 kemudian Saksi-1 juga membuat pencabuta
pengaduan pada tanggal 30 agustus 2016 menurut Undangundang pengaduan Saksi-1 telah lewat waktu / kedaluwarso oleh
karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan yang dibuat
oleh Saksi-1 tidak memenuhi syarat formal / karena kedaluwarsa

Menimbang

:
Bahwa oleh karena terhadap dakwaan Alternatif ke dua
Pasal 44 ayat ( 4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak memenuhi
syarat formal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu
dilanjutkan pemeriksaanya karena tidak memenuhi syarat
penuntutan namun terhadao dakwaan Alternatif pertama yaitu
pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 pemeriksaan
terhadap perkara Terdakwa dalam dakwaan Alternatif pertama
tetap dilanjutkan.

Menimbang

:
Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1:
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir

: Ni Komang Widisari.
: Wiraswasta.
: Singaraja, 1 Juli 1975.
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Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Uluwatu Gang Cempaka Jimbaran, Kab.
Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan
keluarga karena Saksi adalah Istri Terdakwa.
2.
Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1996, sah
secara Dinas Militer dan telah memiliki Akte Perkawinan yang disahkan
oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ni Luh
Eka Krisna Dewi umur 19 Tahun dan yang kedua I Made Wisnu Surya
Kencana umur 16 Tahun.
3.
Bahwa sejak Saksi menjalin hubungan pacaran, Terdakwa
sering melakukan pemukulan terhadap Saksi bahkan dari menikah
sampai dengan sekarang kurang lebih 20 (dua puluh) tahun kelakuan
Terdakwa yang ringan tangan tidak pernah berubah.
4.
Bahwa penyebab Terdakwa sering memukul Saksi sebenarnya
hanya tentang masalah sepele seperti beda pendapat dan Terdakwa
juga sering mabuk karena minum-minuman keras, ketika pulang ke
rumah marah-marah dan memukuli Saksi.
5.
Bahwa tindakan kekerasan yang sering dialami oleh Saksi
diantaranya dipukul menggunakan tangan pada seluruh bagian badan,
ditendang dan diinjak dengan kaki .
6.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul
10.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Pulau Belitung, Perum
Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung Denpasar Bali
Saksi dipukul menggunakan helm standar warna abu-abu merk KYT
pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
7.
Bahwa setelah dipukul dengan helm oleh Terdakwa kemudian
Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2 ( Ni Ketut
Budasariningsih ) selanjunya Saksi langsung berobat ke RSAD
Udayana, dari pihak RSAD Udayana menyarankan kepada Saksi untuk
di Visum tapi Saksi menolak dengan alasan Saksi hanya ingin berobat
biasa, karena Saksi menolak kemudian pihak RSAD Udayana
mengarahkan Saksi ke Poli Saraf, setelah dilakukan pemeriksaan
Rontgen ternyata Saksi mengalami perenggangan saraf dan harus
menjalani terapi selama 3 (tiga) bulan .
8.
Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami perenggangan saraf, hal ini
dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Ka Rumkit Tk. II Denpasar
kepada Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor : R/61/V/2016 tanggal 20
Mei 2016, sehingga Saksi-1 harus menjalani terapi pengobatan
selama 3 (tiga) bulan dan sampai saat ini Saksi-1 masih merasa
belum sembuh total.
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9.
Bahwa setelah Saksi dipukul dengan helm oleh Terdakwa
tanggal 30 Januari 2013, Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi
dengan Terdakwa namun saksi tinggal bersama Saksi-2 di rumah
keluarga Saksi dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi.
10.
Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa Saksi
bekerja sebagai wiraswasta yaitu membuat kain pantai dan hasilnya
Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari membantu Terdakwa
selain itu Saksi juga membangun rumah diatas tanah Terdakwa yang
dulu Saksi tinggali namun sekarang rumah tersebut dikontrakkan oleh
Terdakwa.
11.
Bahwa Saksi sudah berulang kali melaporkan tindakan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi ke Kesatuan Terdakwa Hubdam IX/Udayana tapi tidak
ada penyelesaian dari Kesatuan Terdakwa.
12.
Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2012 Saksi menuntut
untuk bercerai kepada Terdakwa dan sekira bulan Desember 2013
Saksi dan Terdakwa resmi bercerai secara Adat Bali dan saat ini
proses peceraian sudah selesai dan Saksi resmi bercerai dengan
Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte perceraian yang dikeluarkan
oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Agustus 2016.
13.
Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah
dan berjalan baik-baik saja sedangkan anak-anak Saksi dua orang
ikut tinggal dengan Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa dapat
membagi hasil dari rumah yang di kontrakkan oleh Terdakwa .
14.
Bahwa Saksi sebetulnya tidak ingin melaporkan kejadian ini
kepada penyidik POM karena kejadiannya sudah lama namun karena
Saksi waktu itu bingung susah untuk bercerai dengan Terdakwa
sehingga mengungkit masalah yang lama terjadi.
15.
Bahwa didepan persidangan Saksi menyampaikan kepada
Majelis Hakim supaya Terdakwa dipidana seringan-ringannya karena
masalah ini masalah keluarga dan Saksi sudah membuat surat
pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2016 .dan surat pernytaan
perjanjian pembagian hasil pengelolaan rumah kontrakan pada
tanggal 04 oktober 2016.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
semua.
Menimbang

membenarkan

:
Bahwa terhadap
para saksi yang
telah dipanggil
dipersidangan secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU
nomor : 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa
Saksi tersebut tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan yang
tidak bisa ditinggalkan sesuai surat jawaban dari Saksi -2 pada
tanggal 10 Oktober 2016 serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU
nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik yang telah diberikan
dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana
keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila
Saksi tersebut hadir dipersidangan .
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Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ni Ketut Budasariningsih.
: Swasta.
: Singaraja, 25 Mei 1980.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Uluwatu Gang Cempaka Jimbaran, Kab.
Badung bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan
keluarga sebagai Ipar Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung
dari Saksi-1.
2.
Bahwa Saksi pernah melihat Kekerasan Dalam Rumah tangga
yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sekira tahun 2001 di
rumah Terdakwa di Jalan Pulau Bangka Nomor 15 Denpasar pada
waktu Saksi bertamu dengan suami dan anak Saksi ke rumah
Terdakwa, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa melempar meja ke
arah Saksi-1 dan mengenai badan Saksi-1 sampai kaki meja tersebut
patah, kemudian patahan kaki meja tersebut mau digunakan oleh
Terdakwa untuk memukul Saksi-1 namun dilerai dan dipisahkan oleh
Suami Saksi, Saksi juga sering melihat badan Saksi-1 luka memar
setelah dinyatakan kepada Saksi-1 dijawab karena dipukul oleh
Terdakwa.
3.
Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan
pada hari rabu tanggal 30 Januari 2013 pukul 10.00 Wita di Jl. Pulau
Belitung, Perum Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung
Denpasar Bali, namun setelah kejadian tersebut Saksi-1 datang ke
rumah Saksi diantar oleh temannya, kemudian Saksi-1 menceritakan
kepada Saksi bahwa Saksi-1 baru selesai berobat di RSAD Udayana
karena telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm di rumah
Saksi-1.
4.
Bahwa kemudian esok harinya Saksi mengantar Saksi-1 untuk
menjalani terapi di RSAD Udayana dan akibat dari pemukulan yang
dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami perenggangan saraf dan
harus menjalani terapi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di RSAD
Udayana.
5.
Bahwa sejak hari rabu tanggal 30 Januari 2013 Saksi-1 sudah
tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena Saksi-1 tinggal di
rumah Saksi dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir maupun batin, Saksi-1 membiayai hidupnya dan sekolah
anak-anaknya dari penghasilan usaha sendiri.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal
sebagain yaitu
Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul meja saat
bertengkar dengan Saksi-1 namun waktu itu karena emosi
Terdakwa hanya membuang Hp kelantai.
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Atas sangkalan dari Terdakwa , Saksi-2 tidak bisa ditanyakan
karena tidak hadir.
Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
1990/1991 melalui Pendidikan Secata Gelombang II di Secata Rindam
IX/Udayana dan masuk kecabangan Perhubungan, pada tahun 1991
lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit Dua dan
ditempatkan di Hubdam IX/Udayana Terdakwa pernah mengikuti
Tugas Operasi Seroja di Timor-timur pada Tahun 1994 sampai dengan
Tahun 1995 dan mendapatkan Tanda Jasa dari Negara yaitu Satya
Lencana Seroja, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 ikut
penugasan di perbatasan Atambua, Tahun 2003 Terdakwa sekolah
Secaba Reguler selama 4 bulan di Pusdikhub Cimahi Bandung setelah
dilantik dan menyandang Pangkat Sersan Dua Terdakwa ditugaskan
kembali di Hubdam IX/Udayana kemudian Tahun 2014 sampai Tahun
2015 Terdakwa ikut penugasan di Atambua, hingga saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Hubdam
IX/Udayana dengan pangkat Serka NRP 3910372800372.
2.
Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Ni Komang
Widisari (Saksi-1) pada tahun 1996 baik secara Agama Hindu maupun
secara Dinas, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Luh Eka
Krisna Dewi Umur 19 tahun dan yang kedua bernama I made Wisnu
Surya Kencana Umur 16 Tahun yang saat ini tinggal bersama
Terdakwa.
3.
Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal
serumah Terdakwa mengakui telah berulang kali melakukan
pemukulan terhadap Saksi-1 saat bertengkar karena beda pendapat
dan masalah keluarga .
4.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul
10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Belitung, Perum
Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung Denpasar Bali
terjadi percekcokan dengan Saksi-1 yaitu tentang masalah ekonomi
kemudian memukul pinggang sebelah kiri Saksi-1 dengan
menggunakan helm standar warna abu-abu merk KYT karena
Terdakwa emosi dan marah terhadap Saksi-1.
5.
Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan terhadap
Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami perenggangan saraf dan
menjalani pengobatan terapi di RSAD Udayana.
6.
Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2012 Saksi -1
menuntut untuk bercerai kepada Terdakwa secara adat dan Saksi-1
tidak tinggal serumah dengan Terdakwa namun anak-anak Terdakwa
tinggal bersama dengan Terdakwa .
7. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 , Terdakwa
sudah meminta maaf namun Saksi tetap tinggal dirmah keluarganya di
Jl.Uluwatu gang Cempaka jimbaran , kab. Badung Bali namun apabila
Saksi-1 akan bertemu dengan anaknya, Terdakwa memperbolahkan
anaknya kerumah Saksi-1.
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8. Bahwa selama Saksi-1 tidak serumah dengan Terdakwa hubungan
Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada masalah dan sekira bulan
Desember 2013 Saksi-1 dan Terdakwa resmi bercerai secara Adat Bali
dan saat ini proses peceraian sudah selesai dan Saksi-1 resmi
bercerai dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte perceraian
yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Agustus 2016.
9.
Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan
lagi dan Terdakwa sudah memenuhi permintaan Saksi yang meminta
hasil kontrakan rumah yang dibangun selama Saksi-1 menjadi isteri
Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan perjanjian pada tanggal 4
Oktober 2016.
Menimbang

:
Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (
Ni Ketut Budasariningsih ) tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan
menanggapi karena bukan merupakan pokok materi yang didakwakan

Menimbang :

Bahwa barang bukti
persidangan ini berupa :

yang

diajukan

oleh

Oditur

Militer

a. Barang :
-

1( satu ) buah Helm Standar warna abu-abu merk KYT.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir
dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagai
alat untuk melakukan tindak pidana , bahwa
barang bukti
tersebut ternyata bersesuaian dan berkaitan dengan bukti
lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian .
b. Surat-surat :
2 (dua) lembar Surat Keterangan dan ka Rumkit Tk. II
Udayana Kepada Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor :
R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
1 (satu) lembar laporan Pengaduan Sdri. Ni Komang
Widisari.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I
ketut Widiana.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri (KPI)
Sdri. Ni Komang Widisari.
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan
Saksi yang hadir dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa dan
Saksi-1 sebagai bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa. Oleh karenanya barang bukti tersebut ternyata
bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga dapat memperkuat
pembuktian.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta Hukum sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1990/1991 melalui Pendidikan Secata Gelombang II di Secata
Rindam IX/Udayana dan masuk kecabangan Perhubungan, pada
tahun 1991 lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit
Dua dan ditempatkan di Hubdam IX/Udayana Terdakwa pernah
mengikuti Tugas Operasi Seroja di Timor-timur pada Tahun 1994
sampai dengan Tahun 1995 dan mendapatkan Tanda Jasa dari
Negara yaitu Satya Lencana Seroja, Tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2009 ikut penugasan di perbatasan Atambua, Tahun 2003
Terdakwa sekolah Secaba Reguler selama 4 bulan di Pusdikhub
Cimahi Bandung setelah dilantik dan menyandang Pangkat Sersan
Dua Terdakwa ditugaskan kembali di Hubdam IX/Udayana kemudian
Tahun 2014 sampai Tahun 2015 Terdakwa ikut penugasan di
Atambua, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa berdinas di Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Serka
NRP 3910372800372.
2.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sri.
Ni Komang Widisari (Saksi-1) pada tahun 1996 baik secara Agama
Hindu maupun secara Dinas Militer sesuai dengan Kutipan Akte
Perkawinan tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Kartu Keluarga (KK) yang
dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Lurah Pedungan Nomor KK :
517103105070346 tanggal 19-9-2007 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI)
atas nama Sdri. Ni Komang Widisari (Saksi-1) Nomor : I-191/VIII/1996
tanggal 5-8-1996, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Luh
Eka Krisna Dewi Umur 19 Tahun dan yang kedua bernama I Made
Wisnu Surya Kencana Umur 16 Tahun yang saat ini tinggal bersama
Terdakwa.
3.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 kehidupan rumah
tangga Terdakwa dan Saksi-1 dari awal pernikahan sampai saat ini
tidak pernah harmonis karena Terdakwa sangat ringan tangan, sering
marah dan mudah emosi, Terdakwa juga sering minum-minuman
keras, pada saat pulang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk
dan sering kali memukuli Saksi-1 diantaranya dipukul menggunakan
tangan pada seluruh bagian badan, ditendang dan diinjak dengan kaki
tanpa ada alasan yang jelas.
4.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013
sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Pulau
Belitung, Perum Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung
Denpasar Bali terjadi percekcokan antara Terdakwa dengan Saksi
tentang masalah ekonomi yang mengakibatkan Terdakwa marah dan
emosi sehingga memukul Saksi-1 menggunakan helm standar warna
abu-abu merk KYT pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 3
(tiga) kali.
5.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 setelah dipukul
dengan helm oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung berobat ke
RSAD Udayana, dari pihak RSAD Udayana menyarankan kepada
Saksi -1 untuk di Visum tapi Saksi-1 menolak dengan alasan Saksi-1
hanya ingin berobat biasa, karena Saksi-1 menolak kemudian pihak
RSAD Udayana mengarahkan Saksi ke Poli Saraf, setelah dilakukan
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pemeriksaan Rontgen ternyata Saksi-1 mengalami perenggangan
saraf dan harus menjalani terapi selama 3 (tiga) .
6.
Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukul dengan helm oleh
Terdakwa tanggal 30 Januari 2013, Saksi-1 pergi kerumah Saksi-2 (
Ni ketut Budasariningsih ) dan menceritakan kejadian yang dialami
Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pergi dari rumah dan Saksi-1 tinggal
bersama Saksi-2 di rumah keluarga Saksi-1.
7.
Bahwa benar selama Saksi-1 tidak serumah dengan Terdakwa
, Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun
bathin dan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi
bekerja membuat kain pantai.
8.
Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013,
Saksi-1 mengalami perenggangan saraf, hal ini dikuatkan dengan
Surat Keterangan dari Ka Rumkit Tk. II Denpasar kepada Dandenpom
IX/3 Denpasar Nomor : R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, sehingga
Saksi-1 harus menjalani terapi pengobatan selama 3 (tiga) bulan dan
sampai saat ini Saksi-1 masih merasa belum sembuh total.
9.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 selama Saksi-1
berumah tangga dengan
Terdakwa Saks-1 bekerja sebagai
wiraswasta yaitu membuat kain pantai dan hasilnya Saksi-1 gunakan
untuk kebutuhan sehari-hari membantu Terdakwa selain itu Saksi-1
juga membangun rumah diatas tanah Terdakwa yang dulu Saksi-1
tinggal namun sekarang rumah tersebut dikontrakkan oleh Terdakwa.
10.
Bahwa benar Saksi-1 sudah berulang kali melaporkan tindakan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa Hubdam IX/Udayana tapi
tidak ada penyelesaian dari Kesatuan Terdakwa.
11.
Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus 2012 Saksi -1
menuntut untuk bercerai kepada Terdakwa dan sekira bulan Desember
2013 Saksi-1 dan Terdakwa resmi bercerai secara Adat Bali dan saat
ini proses peceraian sudah selesai dan Saksi-1 resmi bercerai
dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte perceraian yang
dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Agustus 2016.
12.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak
ada masalah dan berjalan baik-baik saja sedangkan anak-anak Saksi1 dua orang ikut tinggal dengan Terdakwa dan Saksi-1 berharap
Terdakwa dapat membagi hasil dari rumah yang di kontrakkan oleh
Terdakwa.
13.
Bahwa benar Saksi-1 sebetulnya tidak ingin melaporkan
kejadian ini kepada penyidik POM karena kejadiannya sudah lama
namun karena Saksi-1 waktu itu bingung susah untuk bercerai
dengan Terdakwa sehingga mengungkit masalah yang lama terjadi.
14.
Bahwa didepan persidangan Saksi-1 menyampaikan kepada
Majelis Hakim supaya Terdakwa dipidana seringan-ringannya karena
masalah ini masalah keluarga dan Saksi-1 sudah membuat surat
pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2016 .dan surat pernyataan
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perjanjian pembagian hasil pengelolaan rumah kontrakan pada
tanggal 04 oktober 2016.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur
Militer mengenai tindak pidana yang dilakukan namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai
dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
2.
Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam
putusan ini.

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sesuai
dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34 / IX/ 2016
tanggal 5 September 2016 yaitu dakwaan Alternatif yaitu Alternatif
pertama Pasal 44 ayat (1) UURI nomor 23 tahun 2004 , Alternatif
ke dua Pasal 44 ayat ( 4) UURI no. 23 tahun 2004 , Majelis
Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif pertama
dapat dilanjutkan pemeriksaan dan dakwaan Alternatif ke dua
yang merupakan delik aduan ( clark delic ) tidak dapat dilanjutkan
pemeriksaanya karena tidak memnuhi syarat formal / kedaluwarsa.

Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Setiap Orang “ Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : “Setiap Orang”
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan
pengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa
tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.
Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum
pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah
semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing
(WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9
KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah
Warga Negara Indonesia (WNI).
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada
pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu
bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan
kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu
melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana
diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam
pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
Permasalahannya adalah “Apakah Terdakwa termasuk dalam
kwalifikasi subjek hukum dalam pengertian “Setiap orang” yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari
keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta
alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain
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maka terungkap Fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 1990/1991 melalui Pendidikan Secata Gelombang II di Secata
Rindam IX/Udayana dan masuk kecabangan Perhubungan, pada
tahun 1991 lulus dan dilantik dengan menyandang Pangkat Prajurit
Dua dan ditempatkan di Hubdam IX/Udayana Terdakwa pernah
mengikuti Tugas Operasi Seroja di Timor-timur pada Tahun 1994
sampai dengan Tahun 1995 dan mendapatkan Tanda Jasa dari
Negara yaitu Satya Lencana Seroja, Tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2009 ikut penugasan di perbatasan Atambua, Tahun 2003
Terdakwa sekolah Secaba Reguler selama 4 bulan di Pusdikhub
Cimahi Bandung setelah dilantik dan menyandang Pangkat Sersan
Dua Terdakwa ditugaskan kembali di Hubdam IX/Udayana kemudian
Tahun 2014 sampai Tahun 2015 Terdakwa ikut penugasan di
Atambua, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa berdinas di Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Serka
NRP 3910372800372.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam
perkara ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinas di Hubdam
IX/Udayana sampai sekarang
dengan Pangkat Serka Nrp.
3910372800372.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa
terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu
penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
satu “ Barang Siapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Yang melakukan Perbuatan
Fisik” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke-2

: “ Yang melakukan Perbuatan Fisik “

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan
Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15

Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan
tujuan dari Terdakwa, kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari
sifat perbuatannya. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul,
menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainnya.
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa
serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk
lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013
sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Pulau
Belitung, Perum Babakan Sari Utama Pedungan, Gang Rindu Ujung
Denpasar Bali terjadi percekcokan antara Terdakwa dengan Saksi
tentang masalah ekonomi yang mengakibatkan Terdakwa marah dan
emosi sehingga memukul Saksi-1 menggunakan helm standar warna
abu-abu merk KYT pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 3
(tiga) kali.
2.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 setelah dipukul
dengan helm oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung berobat ke
RSAD Udayana, dari pihak RSAD Udayana menyarankan kepada
Saksi -1 untuk di Visum tapi Saksi-1 menolak dengan alasan Saksi-1
hanya ingin berobat biasa, karena Saksi-1 menolak kemudian pihak
RSAD Udayana mengarahkan Saksi ke Poli Saraf, setelah dilakukan
pemeriksaan Rontgen ternyata Saksi-1 mengalami perenggangan
saraf dan harus menjalani terapi selama 3 (tiga) .
3.
Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukul dengan helm oleh
Terdakwa tanggal 30 Januari 2013, Saksi-1 pergi kerumah Saksi-2 (
Ni ketut Budasariningsih ) dan menceritakan kejadian yang dialami
Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pergi dari rumah dan Saksi-1 tinggal
bersama Saksi-2 di rumah keluarga Saksi-1.
4.
Bahwa benar selama Saksi-1 tidak serumah dengan Terdakwa
, Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun
bathin dan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi
bekerja membuat kain pantai.
5.
Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013,
Saksi-1 mengalami perenggangan saraf, hal ini dikuatkan dengan
Surat Keterangan dari Ka Rumkit Tk. II Denpasar kepada Dandenpom
IX/3 Denpasar Nomor : R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, sehingga
Saksi-1 harus menjalani terapi pengobatan selama 3 (tiga) bulan dan
sampai saat ini Saksi-1 masih merasa belum sembuh total.
6.
Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus 2012 Saksi -1
menuntut untuk bercerai kepada Terdakwa dan sekira bulan Desember
2013 Saksi-1 dan Terdakwa resmi bercerai secara Adat Bali dan saat
ini proses peceraian sudah selesai dan Saksi-1 resmi bercerai
dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte perceraian yang
dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Agustus 2016.
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7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak
ada masalah dan berjalan baik-baik saja sedangkan anak-anak Saksi1 dua orang ikut tinggal dengan Terdakwa.
8.
Bahwa didepan persidangan Saksi-1 menyampaikan kepada
Majelis Hakim supaya Terdakwa dipidana seringan-ringannya karena
masalah ini masalah keluarga dan Saksi-1 sudah membuat surat
pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2016 .dan surat pernyataan
perjanjian pembagian hasil pengelolaan rumah kontrakan pada tanggal
04 oktober 2016.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
dua “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga”
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ketiga : “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan
Lingkup Rumah Tangga meliputi :
1.
2.

3.
4.

Menimbang

:

Suami, istri dan anak.
Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan,
persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam
rumah tangga dan/atau.
Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut.
Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama
berada dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa
serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk
lain maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

1.
Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sri.
Ni Komang Widisari (Saksi-1) pada tahun 1996 baik secara Agama
Hindu maupun secara Dinas Militer sesuai dengan Kutipan Akte
Perkawinan tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Kartu Keluarga (KK) yang
dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Lurah Pedungan Nomor KK :
517103105070346 tanggal 19-9-2007 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI)
atas nama Sdri. Ni Komang Widisari (Saksi-1) Nomor : I-191/VIII/1996
tanggal 5-8-1996, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Luh
Eka Krisna Dewi Umur 19 Tahun dan yang kedua bernama I Made
Wisnu Surya Kencana Umur 16 Tahun yang saat ini tinggal bersama
Terdakwa.
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2.
Bahwa benar sampai dengan kejadian perkara ini Saksi- I
(Sdri. Ni Komang Widisari) masih istri Sah dari Terdakwa dan belum
ada Putusan pengadilan yang menetapkan lain atau memisahkan
Terdakwa dengan Saksi- I (Sdri. Ni Komang Widisari ) sebagai suami
istri.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ke tiga “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana :
“ Setiap orang yang melakukan kekrasan fisik dalam lingkup rumah
tangga”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :
Pasal 44 (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama
pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
adanya alasan pemaaf
maupun alasan
pembenar pada diri
Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan
ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
pemukulan tehadap
Saksi-1
( Sdri. Ni Komang Widasari )
menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan
emosinya dan cenderung bersifat arogan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana
karena antara Terdakwa dan Sdri Ni Komang Widasari terjadi
percekcokan tentang masalah ekonomi sehingga Terdakwa emosi dan
marah kemudian memukul Sdri.Ni Komang Widasari menggunakan
helm yang waktu itu ada dimotor yang terparkir di dekat Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak
perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang kepala keluarga, tentunya
harus bisa membimbing, melindungi, mengayomi keluarganya dan
sebagai seorang prajurit harus mempunyai sifat menjunjung tinggi
kehormatan wanita.
4. Bahwa
perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan
emosinya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang
dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dapat berdampak
terhadap keutuhan rumah tangganya yang sudah dibina.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi-1
( Sdri. Ni Komang Widasari ) menderita sakit dibagian pinggang dan
harus terapi selama 3 ( tiga ) bulan dan sampai sekarang masih
merasakan sakitnya.
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Menimbang :
Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali
ke jalan yang benar menjadi Parajurit dan Warga Negara yang baik sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Menimbang :

Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
Terdakwa berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya
persidangan.
Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5,
Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke 4.
Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sdri. Ni Komang
Widasari merasakan Sakit pada bagian pinggangnya.
Menimbang :
Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan , hal –hal yang
meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu
berat, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri yang
sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai
berikut :
Bahwa Saksi-1 ( Ni Komang Widasari ) awalnya tidak mempunyai
maksud untuk mempermasalahkan perbuatan Terdakwa dan memilih
hidup terpisah dengan Terdakwa setelah kejadian pemukulan pada
tanggal 30 Januari 2013 namun pada waktu akan mengajukan gugatan
perceraian terhadap Terdakwa tidak ada titik temu sampai tiga tahun
lamanya karena dari pihak keluarga Terdakwa belum ada persetujuan
padahal Sdri. Ni Komang Widasari sejak bulan Agustus 2013 sudah
bercerai secara adat sehingga Sdri. Ni Komang Widasari melaporkan
kepada POM sesuai laporan polisi nomor : LP-10/A-10/IV/2016/idik tanggal
22 April 2016 tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa namun
pada tanggal 30 Agustus 2016 Sdri NiKomang Widasari telah membuat
pencabutan pengaduan dengan alasan ada kesalahpahaman .
Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2016 kutipan akte
perceraian telah putus dan antara Terdakwa dan Sdri. Ni Komang
Widasari resmi untuk bercerai sedangkan dua orang anak Terdakwa ikut
Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nikomang Widasari
selama ini komunikasi berjalan dengan baik selain itu Terdakwa juga
memberikan hak untuk membagi harta rumah yang dibangun bersama
sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani pada
tanggal 04 Oktober 2016.
Menimbang :
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat sehingga
Majelis Hakim akan memberikan pidana yang sepadan dengan perbuatan
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Terdakwa dengan tidak menyimpangi yang terkandung dalam UndangUndang No.23 Tahun 2004.
Menimbang :

Bahwa mendasari hal tersebut demi kepentingan satuan dan
keluarga Terdakwa , Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat
akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada
Terdakwa menjalani pidana dilembaga Pemasyarakatan , hal ini juga tidak
bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri
Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan
memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa pidana
bersyarat akan lebih baik dan lebih bijak dijatuhkan pada diri Terdakwa
dari pada Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga Pemasyarakatan ,
hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang :
Bahwa karena Majelis Hakim berpendapat lebih baik Terdakwa
dijatuhi pidana bersyarat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa
tidak perlu menjalani pidana bersyarat tersebut namun jenis pidana
bersyarat tersebut adalah merupakan juga jenis hukuman dan bukan
merupakan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa
percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar
Terdakwa lebih bisa bersabar untuk memperbaiki diri serta dapat menjaga
anaknya yang membutuhkan perhatian Terdakwa . Demikian pula Atasan
dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku
Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
Menimbang :
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum
dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang :
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1) Barang :
- 1( satu ) buah Helm Standar warna abu-abu merk KYT.
2) Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dan ka Rumkit Tk. II
Udayana Kepada Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor :
R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar laporan Pengaduan Sdri. Ni Komang Widisari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I ketut
Widiana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri (KPI) Sdri. Ni
Komang Widisari.
Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak
semula melekat dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan
erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim
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berpendapat barang bukti tersebut
perkara.
Mengingat

:

tetap dilekatkan dalam berkas

Pasal 44 ayat (1) UU N0. 23 tahun 2004 Jo Pasal 14 a Jo
UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Ketut Widiana,
Serka NRP 3910372800372, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 5 ( lima ) bulan dengan masa
percobaan selama 7 ( tujuh ) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali
jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain
disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan
pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit
sebagaimana tercantum dalam. pasal 8 UU No. 25 Tahun
2014 tentang Hukum disiplin Militer sebelum masa percobaan
habis.

3.

Menetapkan barang bukti berupa:
1)
-

Barang :
1( satu ) buah Helm Standar warna abu-abu merk KYT.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada
Terdakwa.
2)

Surat-surat :

2 (dua) lembar Surat Keterangan dan ka Rumkit Tk. II
Udayana Kepada Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor :
R/61/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
1 (satu) lembar laporan Pengaduan Sdri. Ni Komang
Widisari.
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I
ketut Widiana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri (KPI)
Sdri. Ni Komang Widisari.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5.

Membebankan

biaya perkara kepada

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa

sebesar
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., LETKOL CHK (K)
NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H., MAYOR LAUT
(KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang di ucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
DEWA PUTU MARTIN, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2910046530370, dan Panitera
ARINTA MUDJI PRANATA, S.H., LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 581744

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P
PANITERA
Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP. 541692

