PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 42 - K / PM.III-14 /AD /X/ 2017
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Anton Avandi Rudityo.
Kapten Inf / 2910024831170.
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum.
Rindam IX/Udayana.
Jember, 11 Nopember 1970.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Rindam IX/Udayana, Tabanan,Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor :
15/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

BP-15/A-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana
selaku Papera Nomor : Kep / 593 / IX / 2017
tanggal 18 September
2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39 / IX / 2017 tanggal
27 September 2017.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 44 /PM III-14/AD/ X /2017 tanggal 4 Oktober 2017.
b. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 46 /PM III-14/AD/ X /2017 tanggal 18 Oktober 2017.
c. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 52 /PM III-14/AD/ X /2017 tanggal 30 Oktober 2017.
d. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 43
/PM III-14/ AD / X /2017 tanggal 5 Oktober 2017.
e. Penunjukan Panitera Nomor: Taptera/66/PM.III-14/AD/X/2017
tanggal 4 Oktober 2017.

4.

Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

2
5.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39 / IX /
2017 tanggal 27 September 2017, di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

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 :
Kesatu : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan
tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

pidana

yang

Dan
Kedua : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam
lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1)”.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
b.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
-

c.

Pidana Penjara

: Selama 12 (dua belas) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor
:465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995 atas nama Anton
Avandi Rudityo dan Levi Ura Kumalawati.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI)
No.Reg. 355/X/1997 dengan nama suami Anton Avandi R
dan istri yang ditunjuk Levi Ura Kumalawati.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg PD
V/Koorcab Rem 03/XLI/5/470/1999 tertanggal November
1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.
598/1996 tanggal 4 Maret 1996 atas nama Adhityo Risqi
Kusuma.
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- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.
1151/2001 tanggal 6 Maret 2001 atas nama Riska Sekar
Ayu Wirantidityo.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Levi Ura
Kumalawati kepada Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja
tertanggal 4 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh
Kapten Inf Anton Avandi Rudityo tanggal 10 Juni 2016.
- 3 (tiga) lembar gambar foto BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali milik
Kapten Inf Anton Avandi Rudityo.
- 2 (dua) lembar gambar foto Kantor Pemasaran BTN
Gondol, Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab.
Buleleng, Bali.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
Berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan
meyakinkan, Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan
sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Oditur Militer, oleh
karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar
Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa (Kpt Inf Anton Avandi Rudityo)
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana kesatu : “Asusila” sebagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan melakukan tindak pidana
kedua: “KDRT” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9
ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Membebaskan Terdakwa (Kpt Inf Anton Avandi Rudityo) dari
segala dakwaan.
3. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik
Terdakwa (Kpt Inf Anton Avandi Rudityo) dalam keadaan sediakala.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik dari Oditur Militer yang di sampaikan secara tertulis yang
disampaikan didepan persidangan pada pokoknya menyatakan:
Oditur Militer Berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur
dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur
bertambah yakin bahwa apa yang Oditur tuntutkan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan.
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Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat
bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Nota
Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dan
Oditur menyatakan tetap pada Tuntutan semula.
4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara
tertulis yang pada pokoknya menyatakan:
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, tetap pada pendirian
sebagaimana telah disampaikan dalam pembelaan. Fakta dan kenyataan
ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai
dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan memberikan
kepastian hukum kepada Terdakwa agar dibebaskan dari segala
dakwaan, mengingat pengabdian dan prestasi kerja Terdakwa sampai
dengan saat ini.
Penasehat Hukum menyampaikan permohonan pertimbangan dari
Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak
berbelit belit dalam memberikan keterangan, dan menjawab dengan jujur
sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2.
Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan
pelanggaran hukum sekecil apapun selama berdinas di lingkungan TNI
AD.
3.
Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi serta siap mempertanggung-jawabkan atas
perbuatannya.
4.
Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang cakap, berdedikasi dan
loyalitas tinggi serta yang dihandalkan disatuannya yaitu Rindam
IX/Udayana.
5.
Surat Danrindam IX/Udayana nomor B/2119/X/2017 tanggal 3
Oktober 2017 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. Kapten Inf
Anton Avandi Rudityo (Terdakwa).
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 39 / IX /
2017 tanggal 27 September 2017, Terdakwa diajukan ke persidangan
dengan dakwaan sebagai berikut :
Kesatu :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan
Nopember tahun 2000 dua belas, pada tanggal Dua puluh lima bulan
Nopember tahun 2000 dua belas, pada tanggal Dua puluh delapan bulan
Nopember tahun 2000 dua belas dan pada tahun 2000 tiga belas atau
setidak-tidaknya pada tahun 2000 dua belas dan pada tahun 2000 tiga
belas, di dalam ruangan Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali, di dalam kamar
mandi Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali di rumah tamu Kantor Pemasaran BTN
Gondol, Desa Penyabangan, Kec.Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali, di
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dalam kamar rumah Terdakwa di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali dan di dalam kamar rumah orang tua Sdri.
Ely Yana Rosa di Desa Gondol, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali atau
setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di Pusdik Jas
Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda,
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen
Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa
ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jawa Barat
selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
pangkat Letda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secarcab
Kejuruan Infantri selama 6 (enam) bulan setlah lulus pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Kodim 1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti,
selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki
Singaraja dan pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Inf NRP 2910024831170.
b.
Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi Ura
Kumalawati (Saksi-1) pada tanggal 11 Juli 1995 sesuai Buku Akta Nikah
Nomor : 465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di BTN Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali. Pernikahan tersebut
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama
Sdr. Adityo Risqi Kusuma umur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak
kedua perempuan atas nama Sdri. Riski Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi-7)
umur 16 (enam belas) tahun.
c.
Bahwa sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri Ely
Yana Rosa (Saksi-2) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang
anak atas nama Sdr. Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
Pemasaran BTN, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak,
Kab. Buleleng, bali, kerena Saksi-2 bekerja sebagai sekretaris Kantor
Pemasaran Perumahan BTN di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali dan Terdakwa sebagai sub kontraktornya,
sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu.
d.
Bahwa setalah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama saling kenal
kemudian pada bulan Nopember 2012 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-2 menjadi semakin dekat hingga kemudian Terdakwa dan Saksi-2
menjalin hubungan pacaran. Atas kedekatan hubungan Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1
menjadi tidak harmonis. Saksi-1 tidak terima Terdakwa menjalin
hubungan dengan Saksi-2, sehingga tiap kali Saksi-1 membahas
hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa tersingung dan marahmarah sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terlibat
pertengkaran dan terkadang pertengkaran tersebut disertai dengan
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Terdakwa melempar barang seperti gelas, tempat tisu dan handphone
kearah Saksi-1 yang dilihat oleh Saksi-7.
e.
Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 11.00
Wita bertempat di dalam ruangan Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali Saksi-1 yang sedang
berada di luar ruangan Kantor Pemasaran BTN Gondol melihat Terdakwa
dengan Saksi-2 sedang berduaan di dalam ruangan Kantor Pemasaran
BTN Gondol, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa membelai rambut dan
mengusap-ngusap kening Saksi-2, pada saat itu kondisi pintu dan jendela
ruangan kantor pemasaran BTN Gondol dalam keadaan terbuka.
f.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2012 saat Saksi-2
sedang berada di dalam kamar mandi Kantor Pemasaran BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, bali kemudian
Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Setelah sama-sama
berada di dalam kamar mandi, Terdakwa lalu memeluk Saksi-2 dari arah
depan, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan meraba-raba
payudara Saksi-2 sambil tangan Terdakwa melepas kancing baju yang
Saksi-2 gunakan, selanjutnya tangan Terdakwa melepas kancing baju
yang Saksi-2 gunakan, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba
kemaluan Saksi-2, hingga beberapa saat kemudian secara tiba-tiba
datang seorang developer, sehingga Terdakwa Saksi-2 kaget dan
Terdakwa kaget dan Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut,
kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ruang
tamu Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
g.
Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul
13.30 Wita bertempat di ruang tamu Kantor Pemasaran BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng,Bali Terdakwa dengan
Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya yang dilakukan
dengan cara-cara diawali Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu diruang tamu
Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Geogak, Kab.
Buleleng, Bali yang pada saat itu kondisi pintu dalam keadan terbuka dan
jendela serta gordennya dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa
melepas kancing bajunya sendiri dan kancing baju Saksi-2, selanjutnya
Terdakwa melepas kancing celana Terdakwa dan menurunkannya
hingga sebatas di atas lutut kemudian Saksi-2 dengan posisi
rebahan/tidur di atas sofa ruang tamu kemudian Terdakwa naik ke atas
tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2
setalah masuk selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan
cara naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan
spermanya hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan
kepuasan. Setelah selesai melakukan hubungan badan, kemudian sekira
pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.
h.
Bahwa selanjutnya tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00
Wita Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali. Saksi-2 masuk
rumah Terdakwa melalui pintu dapur kemudian menuju ke kamar
Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berada di dalam
kamar yang pada saat itu kondisi pintu dan jendela rumah dalam
keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa yang mengenakan baju kaos
oblong serta celana training dan Saksi-2 menggunakan baju hem serta
celana jeans strait sama-sama duduk di atas tempat tidur Terdakwa.
Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selanjutnya tangan Terdakwa
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meraba-raba payudara Saksi-2. Kemudian Terdakwa melepas kancing
baju Saksi-2 dan melepas celana yang Terdakwa gunakan hingga
sebatas lutut, selanjutnya tangan kanan Saksi-2 meremas-remas
kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk
tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkannya
dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama
merasakan kepuasan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya tanpa
melakukan hubungan badan. Kemudian secara tiba-tiba Saksi-7 datang
dan masuk ke dalam rumah, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 menyudahi
perbuatannya tersebut selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi-7, Saksi2 bergegas pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi-7
masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat tempat tidur dalam
keadaan berantakan dengan sprei dalam keadaan basah bekas dilap,
selanjutnya Saksi-7 mencium bau sprei tersebut, ternyata baunya aneh
dan bukan merupakan bau keringat. Merasa curiga terhadap Terdakwa,
selanjutnya Saksi-7 menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang
telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut, namun
Terdakwa dengan kondisi tubuh dalam keadaan berkeringat dingin
bercampur gemetar karena takut kalau perbuatannya diketahui oleh
Saksi-7, sehingga Terdakwa tidak mau mengaku dihadapan Saksi-7 atas
apa yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 di dalam kamar.
i.
Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari, tanggal dan
bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun
2013 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua
Saksi-2 di Desa Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali. Setelah
sampai di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke
kamar tengah, setelah berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan
Saksi-2 duduk di tempat tidur smbil berbincang-bincang, kemudian
Terdakwa dan Saksi-2 duduk di tempat tidur sambal meremas-remas
payudara Saksi-2 dari luar baju, selanjutnya Terdakwa memasukkan
tangannya ke dalam pakaian dalam (Bra/BH) Saksi-2 dan kembali
meremas-remas payudara Saksi-2. Kemudian Saksi-2 membuka baju
dan BH yang Saksi-2 gunakan sampai Saksi-2 telanjang bulat,
selanjutnya Terdakwa mencium payudara Saksi-2 lalu Terdakwa melepas
pakaiannya sampai telanjang bulat. Kemudian tangan Saksi-2 memegang
penis Terdakwa dan tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-2
yang sudah basah, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang
dan Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa sambal Saksi-2 memasukkan
penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 memasukkan
penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2
menggerakkan pinggulnya dengan cara naik turun selama krang lebih 5
(lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam
vagina Saksi-2 hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan
kepuasan, seanjutnya Terdakwa mencabut penisnya. Setelah selesai
melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 secara
bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan
setelah selesai membersihkan badan Terdakwa dan Saksi-2
mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa kembali
pulang ke asrama Rindam IX/Udayana.
j.
Bahwa dengan terjadinya hubungan antara Terdakwa dengan
Saksi-2 tersebut, kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan
Saksi-1 menjadi semakin tidak harmonis,hingga pada bulan Oktober
2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan yang terakhir
kalinya bertempat di rumah BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
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Dan
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang
sudah dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Desember tahun
2000 empat belas sampai dengan Januari tahun 2000 tujuh belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun
2000 tujuh belas di rumah BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di Pusdik Jas
Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda,
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen
Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa
ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jawa Barat
selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
pangkat Letda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secarcab
Kejuruan Infantri selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Kodim 1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti,
selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki
Singaraja dan pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Inf NRP 2910024831170.
b.
Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi Ura
Kumalawati (Saksi-1) pada tanggal 11 Juli 1995 sesuai Buku Akta Nikah
Nomor : 465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di BTN Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali. Pernikahan tersebut
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama
Sdr. Adityo Risqi Kusuma umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan anak
kedua perempuan atas nama Sdri. Riski Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi-7)
umur 16 (enam belas) tahun.
c.
Bahwa sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri Ely
Yana Rosa (Saksi-2) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang
anak atas nama Sdr. Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
Pemasaran BTN, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak,
Kab. Buleleng, bali, kerena Saksi-2 bekerja sebagai sekretaris Kantor
Pemasaran Perumahan BTN di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali dan Terdakwa sebagai sub kontraktornya,
sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu.
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d.
Bahwa setalah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama saling kenal
kemudian pada bulan Nopember 2012 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-2 menjadi semakin dekat hingga kemudian Terdakwa dan Saksi-2
menjalin hubungan pacaran. Atas kedekatan hubungan Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1
menjadi tidak harmonis. Saksi-1 tidak terima Terdakwa menjalin
hubungan dengan Saksi-2, sehingga tiap kali Saksi-1 membahas
hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa tersingung dan marahmarah sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terlibat
pertengkaran dan terkadang pertengkaran tersebut disertai dengan
Terdakwa melempar barang seperti gelas, tempat tisu dan handphone
kearah Saksi-1 yang dilihat oleh Saksi-7.
e.
Bahwa dengan terjalinya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi2 tersebut, kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1
menjadi semakin tidak harmonis, hingga pada bulan Oktober 2014
Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan untuk yang terakhir
kalinya bertempat di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,
Kab. Buleleng, Bali.
f.
Bahwa selanjutnya sejak bulan Desember 2014 Terdakwa dan
Saksi-1 tidak lagi tinggal bersama, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam
IX/Udayana sedangkan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 tinggal di rumah
BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Dan
sejak saat itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng untuk menemui Saksi1 dan anak-anak Saksi-1. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan seharihari seperti sembako, Saksi-1 mengambilnya di Koperasi Kesatuan
Rindam IX/Udayana, sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1
diperoleh dari uang tunjangan kinerja Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-1 dapat melalui
Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) merah putih milik Terdakwa
yang masih dipegang oleh Saksi-1. Atas permasalahan tersebut orang
tua Terdakwa melarang Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa
kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana.
g.
Bahwa kemudian merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang
tidak juga berubah, selanjutnya pada bulan Mei 2016 Saksi-1 melaporkan
Terdakwa kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana. Kemudian
bertempat di ruang Pam Rindam IX/Udayana, Kolonel Inf Unang
Sudargo, S.H. dengan disaksikan oleh Bati Pam atas nama Pelda I Ketut
Sana (Saksi-4) berusaha mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1, namun
ternyata setalah pertemuan tersebut Terdakwa belum juga tinggal
bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1.
h.
Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi-1 tidak pernah
lagi menerima uang tunjangan kinerja dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak
diijinkan lagi untuk mengambil kebutuhan sehari-hari di Koperasi
Kesatuan Rindam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai
banyak hutang, sehingga untuk membiayai sekolah anak-anak Saksi-1,
Saksi-1 membiayainya sendiri dari hasil Saksi-1 bekerja berjualan bakso
dan menjadi pembantu pengajar di Sekolah TK Tunas Harapan
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
i.
Bahwa dengan demikian sejak bulan Desember 2014 Terdakwa
tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1 beserta anak-anak Saksi-1.
Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-1
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beserta anak-anak Saksi-1 tinggal dirumah BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan sejak saat itu Terdakwa
tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1. Selanjutnya
pada bulan Desember 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah
lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1. Atas permasalahan
tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke
Subdenpom IX/3-1 Singaraja sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A01/I/2017/Idik tanggal 4 Januari 2017 agar dipeoses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :
Kesatu :

Pasal 281 ke-1 KUHP.
Dan

Kedua :
Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Mayor Chk Daniel Dwi S.,
S.H., M.H. NRP 11050027010181 dengan kawan-kawan berdasarkan
Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/62/III/2017
tanggal 15 Maret 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 15
Maret 2017.

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang diperiksa 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

: I Ketut Sana.
: Peltu NRP 567470.
: Bati Pam Sbagum.
: Rindam IX/Udayana.
: Tabanan, 3 Agustus 1966.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Asrama Rindam IX/Udayana,Tabanan,
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa,karena sama-sama berdinas
di Kesatuan Rindam IX/Udayana, hanya sebatas hubungan atasan dan
bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
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2.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Levi Ura Kumalawati (istri
Terdakwa) sekira pada tanggal 20 Mei 2016 di rumah Kepala Dusun
Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab. Buleleng tidak ada
hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 bertempat di ruang Staf Pam
Rindam IX/Udayana Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Levi
Ura Kumalawati selaku istri sah Terdakwa terkait dengan hubungan
asmara yang dijalin oleh Terdakwa dengan Sdri. Ely Yana Rosa.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Sdri. Levi Ura Kumalawati
memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2012 yaitu sejak Terdakwa
menjalankan bisnis proyek BTN Gondol Singaraja, rumah tangganya
dengan Terdakwa kurang harmonis, sudah tidak tinggal bersama lagi,
Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Sdri. Levi
Ura Kumalawati tinggal di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak,Kab. Buleleng.
5. Bahkan menurut pengakuan Sdri. Levi Ura Kumalawati, Terdakwa
telah menikah siri dengan Sdri. Ely Yana Rosa, Selanjutnya Saksi
melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa setelah dilakukan
pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Sdri. Ely Yana Rosa, dari
pengakuannya telah menikah secara siri.
6. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan
kepada Kabaglat Kolonel Inf Unang, selanjutnya Kabaglat Kolonel Inf
Unang menghadap Danrindam IX/Udayana, kemudian oleh satuan
Rindam IX/Udayana dilakukan upaya mediasi terhadap Terdakwa dengan
Sdri. Levi Ura Kumalawati dan Sdri. Ely Yana Rosa atas mediasi tersebut
Saksi membuat surat pernyataan damai dengan dilengkapi materai dan
ditandatangani oleh Sdri. Levi Ura Kumalawati dan Terdakwa.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memperlihat kan kepada
Saksi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Juli 2016 antara Terdakwa
dengan Sdri. Ely Yana Rosa.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengaku
rumah tangganya mengalami keretakan atau kurang harmonis sejak
tahun 2012, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan
istrinya dan anak-anaknya tinggal di BTN Gondol Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng sampai dengan sekarang.
9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut kemudian atas perintah
Danrindam IX/Udayana memerintahkan agar permasalahan Terdakwa,
tersebut segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

:
:
:
:
:
:

Levi Ura Kumalawati.
Ibu rumah tangga.
Nganjuk Jawa Timur, 14 Maret 1973.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
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Tempat tinggal
Buleleng, Bali.

: BTN

Gondol,

Kec.

Gerogak,

Kab.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desenber 1992 di
Balai Kota Malang Jawa Timur, dan saat ini Terdakwa adalah suami
Saksi.
2. Bahwa pada bulan Juli 1995 Saksi menikah dengan Terdakwa di
Jember Pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut sah baik secara
Agama maupun kedinasan dengan Buku Nikah Nomor : 465/142/VII/195
tanggal 25 Juli 1995, KPI Nomor Reg. 355/X/1997, KTA Persit Nomor
Reg.PD V/Koorcab Rem 03/XLI/5/470/1999, dan sekarang tinggal di BTN
Dsn. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerogak Kab. Buleleng, dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama
laki-laki atas nama Sdr. Adhityo Risqi Kusuma berumur 21 (dua puluh
satu ) tahun dengan Akta Kelahiran Nomor : 598/1996 tanggal 4 Maret
1996 dan anak kedua perempuan atas nama Sdri. Riska Sekar Ayu
Wirantidityo berumur 16 (enam belas) tahun dengan akta Kelahiran
Nomor 1151/2001 tanggal 6 Maret 2001.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa sejak tahun 2012 di
BTN Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng karena Sdri. Ely Yana Rosa
bekerja di bagian pemasaran di BTN Gondol, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng dan pada saat itu Sdri. Ely Yana Rosa telah memiliki 1 (satu)
orang anak dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Ely
Yana Rosa karena Sdri. Ely Yana Rosa bekerja di bagian Pemasaran di
BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Dari
perkenalan tersebut kemudian pada bulan Oktober 2012 hubungan
Terdakwa dengan Sdri. Ely Yana Rosa semakin dekat. Bahkan Saksi
mendapat informasi dari tetangga dan dari orang-orang yang berdinas di
Dodiklatpur Pulaki Singaraja kalau Terdakwa sering mengantar Sdri. Ely
Yana Rosa dengan menggunakan mobil, namun Saksi tidak pernah
melihatnya secara langsung.
5. Bahwa Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa dan Sdri. Ely Yana
Rosa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pernah
tinggal bersama di rumah mertua Saksi di Jember, Jawa Timur,
Semenjak kehadiran Sdri. Ely Yana Rosa tersebut hubungan rumah
tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat
dengan pasti oleh Saksi yaitu pada bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00
Wita bertempat di ruang Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Saksi untuk pertama kalinya
Saksi melihat Terdakwa duduk berduaan dengan Sdri. Ely Yana Rosa,
selanjutnya pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wita
bertempat di ruang Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Saksi melihat Terdakwa
membelai rambut dan mengusap-usap kening Sdri. Ely Yana Rosa yang
pada saat itu kondisi pintu dan jendela Kantor Pemasaran BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dalam keadaan
terbuka sehingga Saksi dapat melihat dari luar, Melihat kejadian tersebut
Saksi kemudian masuk ke dalam kantor.
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7. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat
diingat dengan pasti oleh Saksi yaitu pada bulan Nopember 2012 sekira
pukul 20.00 Wita Saksi dan anak-anak Saksi dari lantai dua rumah Saksi,
melihat Terdakwa keluar dengan cara mengendap-ngendap melalui pintu
belakang rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Sdri. Ely Yana
Rosa dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang dan di waktu
yang sama.
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa tinggal di Asrama
Rindam IX/Udayana. Sejak saat itu Terdakwa sering pulang ke Jember
Jawa Timur dengan alasan menengok orang tua Terdakwa yang sedang
sakit, namun ternyata Terdakwa pergi menemui Sdri. Ely Yana Rosa di
rumah orang tua Sdri. Ely Yana Rosa yang beralamat di Dusun Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
9. Bahwa kemudian pada tahun 2013 saat Saksi sedang berada di
Jawa, Riska Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi-5)/anak Saksi menyampaikan
kepada Saksi pernah melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah
Terdakwa yang beralamat di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng dengan keadaan Terdakwa berkeringat dingin
dan pada saat itu Riska Sekar Ayu Wirantidityo menemukan sepasang
sandal di bagian belakang pintu bagian dapur yang merupakan sandal
milik Sdri. Ely Yana Rosa.
10. Bahwa kemudian Riska Sekar Ayu Wirantidityo masuk kedalam
kamar dan melihat tempat tidur dalam keadaan berantakan dengan sprei
dalam keadaan basah bekas dilap, selanjutnya mencium bau sprei
tersebut ternyata baunya aneh dan bukan merupakan bau keringat.
Kemudian Riska Sekar Ayu Wirantidityo mendesak Terdakwa agar
mengakui atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar
tersebut, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu dengan kondisi tubuh
yang gemetar bercampur takut tetap tidak mau mengakuinya. Selain itu
Riska Sekar Ayu Wirantidityo juga sering melihat Terdakwa pergi ke
rumah Sdri. Ely Yana Rosa di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng melalui jalan semak-semak yang ada dibelakang
rumah Terdakwa di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,
Kab. Buleleng.
11. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Terdakwa menjual rumah yang
terletak di Malang Jawa Timur, namun dimana dan untuk apa uang dari
hasil penjualan rumah tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Sejak bulan
Desember 2014 Terdakwa dan Saksi tinggal terpisah,Terdakwa tinggal di
Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi tinggal di BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Sejak saat itu sampai
dengan sekarang Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah yang
beralamat di BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng untuk menemui Saksi maupun anak-anak Saksi.
12. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari tetangga sejak
tahun 2015 Terdakwa dengan Sdri. Ely Yana Rosa telah menikah secara
siri dan tinggal bersama dalam satu rumah di rumah orang tua Sdri. Ely
Yana Rosa yang beralamat di Dsn. Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak,Kab. Buleleng, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan
dimana Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa menikah karena Terdakwa
tidak pernah memberitahu Saksi dan Saksi tidak pernah menyaksikan
secara langsung pernikahan tersebut, atas permasalahan tersebut Saksi
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tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana
karena dilarang oleh mertua Saksi.
13. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak
dapat diingat dengan pasti oleh Saksi yaitu pada tahun 2015 sekira pukul
03.00 Wita Saksi melihat Terdakwa membonceng Sdri. Ely Yana Rosa
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson berangkat dari Bali
menuju Jember, Jawa Timur melihat hal tersebut selanjutnya sekira pukul
05.00 Wita Saksi menyusul Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa pergi ke
Jember, Jawa Timur dengan menumpang angkot.
14. Bahwa setelah Saksi sampai rumah Terdakwa yang beralamat di
Jalan Watu ulo desa Sabrang,Kec. Ambulo, Kab. Jember, Jawa Timur,
kemudian pada hari Sabtu, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak
dapat diingat dengan pasti oleh Saksi yaitu pada tahun 2015 sekira pukul
14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa berada di
halaman rumah yang baru datang dari berbelanja dengan kondisi
Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa dalam keadaan basah kuyup karena
kehujanan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa masuk dalam
kamar rumah. Setelah berada di dalam rumah, kemudian Sdri. Ely Yana
Rosa hendak ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun pada saat itu
Saksi mencegahnya dan berkata:”Kamu siapa, keluar dari sini !” dan
dijawab oleh Sdri. Ely Yana Rosa : Saya kan berhak, orang saya juga
istrinya Pak Anton”, mendengar perkataan tersebut Saksi kaget dan
terdiam.
15. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait tentang
pernikahan yang dilakukannya dengan Sdri. Ely Yana Rosa tersebut, saat
itu Terdakwa menjawab: “Kalo iya kenapa, dia kan janda baik, janda
cantik tidak kayak kamu?” dan sejak saat itu Saksi tidak pernah
menanyakan lagi kepada Terdakwa.
16 Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak
dapat lagi diingat dengan pasti oleh Saksi yaitu pada tahun 2016 Saksi
menemukan STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 3114 HQ atas
nama Sdri. Eli Yana Rosa dengan alamat Asrama Rindam IX/Udayana
dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdri. Eli Yana Rosa dengan
status yang tercantum di KTP tersebut sudah kawin. Atas dasar tersebut
Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Rindam IX/Udayana. Setelah
sampai di Rindam IX/Udayana, Saksi kemudian menyampaikan
laporannya kepada Basi Pam Rindam IX/Udayana atas nama Pelda Ketut
Sana (Saksi-1).
17. Bahwa pada bulan Mei 2016 bertempat di ruang Pam Rindam
IX/Udayana Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa
Terdakwa akan menceraikan Sdri. Ely Yana Rosa dan kembali berkumpul
bersama Saksi serta anak-anak Saksi, namun Terdakwa mengingkari isi
Surat Pernyataan tersebut dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah
pulang untuk menemui Saksi serta anak-anak.
18. Bahwa pada bulan Oktober 2014 bertempat di rumah di BTN
Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Terdakwa
untuk terakhir kalinya memberikan nafkah bathin/kebutuhan biologis
kepada Saksi, namun setelah itu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah
lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi selaku istri sah Terdakwa,
sedangkan tanggungjawab Terdakwa terhadap nafkah lahir kepada Saksi
dan anak-anak Saksi, Saksi mencukupinya dengan berbelanja kebutuhan
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sehari-hari di Koperasi Kesatuan Rindam IX/Udayana dan biaya untuk
keperluan sekolah anak-anak Saksi peroleh dari uang tunjangan kinerja
Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang Saksi dapat melalui ATM merah putih milik Terdakwa.
19. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi tidak
diperbolehkan lagi untuk membeli sembako/kebutuhan sehari-hari
di
Koperasi Rindam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa yang masih
mempunyai hutang dan sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi menerima
uang tunjangan kinerja dari Terdakwa, sehingga untuk membiayai
sekolah anak-anak Saksi, Saksi membiayainya sendiri dari berjualan
bakso dan menjadi pembantu pengajar di TK Tunas Harapan
Penyabangan,Kec. Gerogak, dan selama tinggal terpisah dengan
Terdakwa Saksi dan anak-anak tinggal bersama di rumah BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng milik Terdakwa.
20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ely Yana Rosa tersebut,
Saksi merasa sakit hati, kecewa, merasa dibohongi dan dikhianati serta
ditelantarkan oleh Terdakwa, terlebih Saksi tidak pernah memberikan ijin
kepada Terdakwa untuk menikah dengan Sdri. Ely Yana Rosa dan atas
permasalahan tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/31 Singaraja berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum
yang berlaku agar Terdakwa berubah.
21. Walaupun adanya permasalahan ini, Saksi tetap ingin bersatu
dengan Terdakwa dan anak-anak membina mahligai rumahtangga.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ely Yana Rosa.
: Wiraswasta.
: Dusun Gondol, 28 september 1989.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 di
Kantor Pemasaran BTN Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab.
Buleleng, pada saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai rekan
kerja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Levi Ura Kumalawati (Saksi-2)
sejak tahun 2012 di BTN Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab.
Buleleng karena Saksi bekerja di BTN Gondol di bagian pemasaran
sehingga Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 tetapi tidak
ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 adalah pasangan
suami istri, sedangkan Saksi berstatus janda karena pada tahun 2008
suami Saksi (tetapi belum sempat nikah secara dinas) atas nama Sertu
Suriatna anggota Dodiklatpur Pulaki Singaraja meninggal dunia akibat
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kecelakaan lalulintas dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu)
orang anak laki-laki atas nama Sdr. Ade Firmansa yang berumur kurang
lebih 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa sejak bulan April 2012 setelah Terdakwa dan Saksi samasama saling mengenal, selanjutnya pada bulan Nopember 2012
Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada tangal 20 Nopember 2012 Saksi sedang berada di
dalam kamar mandi Kantor Pemasaran BTN Gondol Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak,Kab. Buleleng, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke
dalam kamar mandi dan langsung memeluk Saksi dari arah depan,
selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi dan meraba-raba payudara
Saksi sambil tangan Terdakwa melepas kancing baju yang Saksi
gunakan, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi,
beberapa saat kemudian datang developer, Terdakwa dan Saksi kaget
sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa
keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ke ruang tamu Kantor BTN
Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab. Buleleng.
6. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 Wita
bertempat di ruang tamu di Kantor BTN Gondol Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak,Kab. Buleleng Terdakwa dan Saksi bercumbu dengan cara
saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi di ruang
tamu di Kantor BTN Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng, pada saat kondisi pintu dalam keadaan sedikit terbuka,
sedangkan jendela dan gordennya tertutup.
7.
Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul
11.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN
Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerogak Kab. Buleleng Saksi masuk ke
rumah Terdakwa melalui pintu dapur kemudian Saksi menuju ke kamar
Terdakwa, Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama berada di dalam
kamar yang pada saat itu kondisi pintu dan jendela rumah dalam
keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa yang mengenakan baju kaos
oblong serta celana training dan Saksi mengenakan baju hem serta
celana jeans strait sama-sama duduk dia atas tempat tidur Terdakwa.
Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi selanjutnya tangan Terdakwa
meraba-raba payudara Saksi. Kemudian Terdakwa melepas kancing baju
Saksi dan melepas celana yang Terdakwa gunaka sebatas lutut,
selanjutnya tangan kanan Saksi meremas-remas kemaluan Terdakwa
dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam
vagina Saksi dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk
hingga Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kepuasan dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya tanpa melakukan hubungan badan.
Kemudian secara tiba-tiba anak kedua Terdakwa datang dan masuk ke
dalam rumah, sehingga Terdakwa dan Saksi menyudahi perbuatannya
tersebut dan Saksi bergegas pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Januari 2013 setelah mendapat restu/ijin secara
lisan dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa kemudian Terdakwa dan
Saksi melangsungkan pernikahan secara siri bertempat dirumah orang
tua Terdakwa di Desa Sabran, Kec. Jember, Jawa Timur dan yang
bertindak selaku penghulu sekaligus wali nikah adalah orang tua Saksi
atas nama Sdr. M. Awaluddin (Saksi-7) yang dihadiri juga oleh keluarga
kedua belah pihak, namun dari pihak kesatuan tidak ada yang hadir.
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Pernikahan tersebut tidak dilengkapi surat-surat maupun Akta Nikah dan
tidak disertai dengan dokumen dan foto maupun video.
9.
Bahwa setelah menikah, Saksi tidak tinggal bersama Terdakwa
melainkan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat Dusun
Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab. Buleleng. Atas
pernikahan siri yang Terdakwa dan Saksi lakukan tidak dikaruniai anak
dan Saksi merasa tidak bahagia atas pernikahannya tersebut karena
selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tetap
mencari nafkah seorang diri karena Terdakwa membiayai kebutuhan
hidup Saksi-2 beserta anak-anaknya dan ATM gaji Terdakwa dibawa oleh
Saksi-2.
10.
Bahwa Saksi pernah dipergoki oleh anak Terdakwa yang
perempuan sedang berduaan dengan Terdakwa didalam kamar tidur
rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 Wita, pada saat itu Saksi dan
Terdakwa bermesraan dan berciuman sambil membicarakan tentang
bisnis.
11.
Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat
lagi diingat dengan pasti oleh Saksi, Saksi-2 pernah beberapa kali
menemui Saksi yaitu yang pertama di sekolah anak Saksi, yang kedua
bertemu dijalan, dan yang ketiga Saksi-2 datang ke rumah orang tua
Saksi di Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab. Buleleng
yang pada saat itu Saksi-2 meminta Saksi agar Saksi bercerai dengan
Terdakwa.
12.
Bahwa selanjutnya pada hari,tanggal dan bulan yang sudah tidak
dapat diingat dengan pasti oleh Saksi yaitu pada tahun 2016 pihak
Kesatuan Rindam IX/Udayana beserta Kepala Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak,Kab. Buleleng. Datang menemui Saksi untuk menanyakan
kejelasan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi. Selanjutnya pada
bulan Mei 2016 datang 2 (dua) orang Anggota dari Kesatuan Rindam
IX/Udayana atas nama Sdr. Ketut Sanok dan Sdr. Purba dengan
menggunakan pakaian preman (bukan pakaian dinas) menemui Saksi di
rumah Kepala Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab.
Buleleng untuk menanyakan kembali tentang pernikahan yang Terdakwa
dan Saksi lakukan. Pada saat itu pihak satuan Rindam IX/Udayana
menyarankan kepada Saksi agar Saksi selaku istri kedua bisa mengambil
keputusan yang terbaik mengingat Terdakwa sebelum menikah dengan
Saksi, telah menikah dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak dan pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana meminta Saksi
untuk mengambil keputusan yang terbaik agar tidak terjadi sesuatu hal
yang dapat merugikan keluarga Terdakwa.
13.
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membiayai
kebutuhan hidup Saksi selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa
menceraikan Saksi. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa
membuat Surat Pernyataan Cerai yang isinya Terdakwa mengembalikan
Saksi kepada orang tua Saksi. Setelah bercerai dari Terdakwa, Saksi
tinggal bersama orang tua Saksi di Dusun Gondol Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan Saksi tidak pernah menerima harta
gono gini dari Terdakwa dan sejak saat itu sampai dengan sekarang
sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan
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Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Minuk Sumini.
Pensiunan PNS/Kepala Sekolah.
Lumajang, 8 Agustus 1947.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
Jln. Watu Ulo No 954/08, Dusun Kebonsari
Rt 002 Rw 001, Ds. Sabrang, Kec.
Ambulu, Kab. Jember, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan
anak kandung Saksi.

Terdakwa karena Terdakwa adalah

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Levi Ura Kumalawati (Saksi-2) pada
hari,tanggal,bulan dan tahun yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan
pasti oleh Saksi yaitu pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang ke
rumah Saksi di Jln. Watu Ulo No 954/08, Dsn. Kebonsari Rt 002 Rw 001,
Ds Sabrang, Kec. Ambului, Kab. Jember yang dikenalkan oleh Terdakwa
kepada Saksi, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dan Saksi-2
menikah secara sah, sehingga Saksi-2 adalah menantu Saksi.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa (Saksi-3) pada
hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan
pasti oleh Saksi yaitu pada saat Saksi datang berkunjung ke rumah
Terdakwa di BTN, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.Gerogak,
Kab. Buleleng, dan yang memperkenalkan Saksi kepada Saksi-3 adalah
Saksi-2 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-2, dan
dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak
pertama Sdr. Risky berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan anak kedua
atas nama Sdri. Sekar sedangkan umurnya Saksi lupa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar kalau pada
bulan Januari 2013 antara Terdakwa dan Saksi-3 telah melangsungkan
pernikahan siri.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi Saksi-2 telah
berselingkuh dengan juragan bakso yang tinggalnya berdekatan dengan
rumah Saksi-2, dan Saksi-2 pernah pergi ke Malang bersama
seligkuhannya tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa atas
permasalahan tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi
tidak harmonis sehingga Terdakwa memutuskan untuk tinggal terpisah
dengan Saksi-2 dimana Terdakwa memilih untuk tinggal di Mess Rindam
IX/Udayana seorang diri. Dan kondisi Terdakwa dan Saksi-2 yang tinggal
terpisah sudah berjalan 5 (lima) tahun.
Atas keterangan
seluruhnya.

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan
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Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin.
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Riska Sekar Ayu Wirantidityo.
: Siswi SMAN 1 Gerogak.
: Malang Jawa Timur, 6 Februari 2001.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: BTN Gondol Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa
adalah ayah kandung, sedangkan dengan Sdri. Levi Ura Kumalawati
(Saksi-2) kenal sejak Saksi kecil karena sebagai ibu kandung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa (Saksi-3) sejak
tahun 2012 sejak Saksi tinggal di BTN, Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng namun tidak ada hubungan
keluarga.
3. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi sering melihat Terdakwa berduaan
dengan Saksi-3 di Kantor Pemasaran BTN, Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng. Selain itu Terdakwa sering
menghubungi Saksi-3 baik melaluii pesan singkat/SMS maupun telepon
dengan menggunakan kaka-kata “sayang”.
4. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-3 menjadi semakin dekat, sehingga rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis. Kemudian pada pada tahun
2013 Saksi-2 hendak menghubungi Saksi-3 melalui pesan/SMS dengan
menggunakan handphone milik Terdakwa untuk menanyakan hubungan
antara Terdakwa dengan Saksi-3, namun kejadian tersebut membuat
Terdakwa tersinggung dan marah hingga kemudian Terdakwa
membanting hanphone milik Saksi-2. Setelah kejadian tersebut,
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi renggang dan Terdakwa
semakin sering menemui Saksi-3 di rumahnya, Selanjutnya pada tahun
2013 saat Saksi pulang sekolah, Saksi melihat Terdakwa sedang
berduaan dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah di BTN, Dusun Gondol,
Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 bertempat di rumah nenek
Saksi di Jember Jawa Timur, Terdakwa dan Saksi-2 kembali terlibat cek
cok mulut hingga Terdakwa melempar gelas kearah Saksi-2, Kemudian
masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2014 bertempat di rumah
Tabanan Bali Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertengkar hingga
kemudian Terdakwa melempar Saksi-2 dengan menggunakan tempat
tisu, oleh karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2
sudah tidak harmonis lagi maka sejak pada bulan Desember 2014
Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah peduli dengan
keadaan Saksi, kakak Saksi dan Saksi-2.
6. Bahwa mulai bulan Desember 2016 Terdakwa tidak pernah lagi
membiayai kebutuhan hidup Saksi, Saksi-2 dan kakak Saksi, Saksi
bersama Saksi-2 dan kakak Saksi tinggal di BTN, Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, sedangkan Terdakwa
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tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana dan sejak Saksi tinggal terpisah
dengan Terdakwa, biaya hidup sehari-hari Saksi dan kakak Saksi
dibiayai oleh Saksi-2 dari hasil Saksi-2 bekerja berjualan bakso.
Atas keterangan
seluruhnya.
Menimbang

:

Saksi

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun Saksi tidak ada keterangannya untuk hadir, sehingga
berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan
Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang
telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya,
yaitu sebagai berikut :
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Samsul Junaidi.
: Kelian Banjar Dinas Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
: Madura, 30 Desember 1967.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Dan tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa (Saksi-3) karena
merupakan salah satu warga di Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, sedangkan Saksi merupakan Kelian Br. Dinas
Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak,Kab. Buleleng, tetapi
tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa berdasarkan atas pengakuan Saksi-3 dari hasil penyelidikan
yang dilakukan oleh Anggora Rindam IX/Udayana diketahui kalau
Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-3, akan tetapi
pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut belum dikaruniai anak.
Pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut sah menurut agama,
namun secara kedinasan pernikahan tersebut tidak dibenarkan karena
tidak ada persetujuan tertulis dari istri pertama Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui kapan serta
dimana dilangsungkan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3
tersebut.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Saksi-7 :
Nama lengkap
Pekerjaan

: M. Awaluddin.
: Swasta.
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Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin.
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:

Desa Patas, 1 Januari 1965.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dusun Gondol, desa Penyabangan,Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa, sekira pada tahun 2012 di
Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali
tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa (Saksi-3) karena
anak kandung Saksi.
3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan
pacaran dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau
Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorang istri yaitu Saksi-2 dan
Terdakwa sudah mempunyai anak. Atas hubungan pacaran Terdakwa
dengan Saksi-3 tersebut, Saksi merasa tidak setuju, sehingga Saksi
meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi-3.
4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat ijin/restu dari Saksi-2
selaku istri sah Terdakwa, kemudian pada tahun 2013 bertempat di
rumah orang tua Terdakwa di Desa Sabran, Kec. Jember, Kab. Jember,
Jawa Timur Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 dan Saksi bertindak
selaku penghulu sekaligus sebagai wali nikah Saksi-3 sedangkan Saksi
dalam pernikahan siri tersebut adalah kedua orang tua Terdakwa yang
dihadiri juga oleh keluarga kedua belah pihak. Pernikahan siri tersebut
hanya dilakukan akad nikah sesuai dengan Agama Islam.
5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan
atas dasar saling cinta bukan dengan paksaan.
6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja
sebagai apa, namun setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Saksi
baru tahu kalau Terdakwa adalah seorang Anggota TNI-AD, akan tetapi
Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berdinas.
7. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-3 telah
resmi bercerai dan setelah bercerai Saksi-3 tinggal bersama dengan
Saksi dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak dikaruniai
anak.
Atas keterangan Saksi
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

yang

dibacakan

tersebut,

Terdakwa

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di Pusdik Jas
Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda,
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen
Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa
ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jawa Barat
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selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
pangkat Letda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secarcab
Kejuruan Infantri selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Kodim 1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti,
selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki
Singaraja dan pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Inf NRP 2910024831170.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi Ura
Kumalawati (Saksi-2) pada tahun 1995 di rumah orang tua Terdakwa di
Jember Jawa Timur. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr. Adhityo Risqi Kusuma
berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak kedua perempuan atas
nama Sdri. Riska Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi-5) berumur 16 (enam
belas) tahun.
3.
Bahwa Saksi-2 bekerja di warung makan Mie Ayam Jakarta di
daerah Dusun Gondol, Desa Banyupoh, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng
sebagai pelayan dan setiap harinya Saksi-2 menerima gaji sebesar Rp.
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi-2 bekerja tanpa seijin dari
Terdakwa selaku suami.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ely Yana Rosa (Saksi-3) sejak
bulan Nopember tahun 2012 di Kantor Pemasaran Perumahan Gondol,
Desa Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan pada saat itu menjabat
sebagai sekretaris Kantor Pemasaran Perumahan Gondol, Desa Gondol,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, sedangkan Terdakwa sebagai sub
kontraktornya tetapi tidak ada hubungan keluarga.
5.
Bahwa kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2
mulai tidak harmonis yang disebabkan Saksi-2 tidak pernah mau menurut
kepada Terdakwa serta Saki-2 sering keluar rumah tanpa sepengetahuan
Terdakwa dan Terdakwa mendapat kabar Saksi-2 telah berselingguh
dengan juragan bakso tempat dimana Saksi bekerja dan Terdakwa
pernah melihat Saksi-2 pulang malam diantar oleh Sdr. Widi (anggota
Polri) dan juga dengan Sdr. Desta, namun Terdakwa tidak pernah
menegur atau minta penjelasan kepada Saksi-2, Sdr. Woto, Sdr. Widi
maupun Sdr. Desta tentang apa telah mereka lakukan. Mengetahui hal
tersebut Terdakwa kemudian memutuskan untuk tinggal di Mess Rindam
IX/Udayana sedangkan Saksi-2 bersama anak-anak Terdakwa tinggal di
rumah Terdakwa di BTN, Dusun Gondol, Desa Penyabangan,
Kec.Gerogak, Kab. Buleleng.
6. Bahwa merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-2 Terdakwa
memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
7.
Bahwa kemudian atas permasalahan rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut selanjutnya diketahui oleh pihak Kesatuan
Rindam IX/Udayana yang diketahui melalui pesan/SMS gelap yang
dikirimkan oleh seseorang kepada Danrindam IX/Udayana Kolonel Beni.
Selanjutnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pam Rindam IX/Udayana
terkait tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-3. Selanjutnya
diadakan pertemuan antara Terdakwa , Saksi-2 dan Staf Pam Rindam
IX/Udayana yang dihadiri juga oleh Kolonel Inf Unang Sudargo, S.H.
selaku Kabaglat sekaligus atasan Terdakwa
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8.
Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa menikah secara siri
dengan Saksi-3 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Jl.
Watu Ulo Ambulu, Desa Sabrang, Kec. Ambulu,Kab. Jember Jawa Timur.
Pada saat itu tidak ada penghulu, hanya ada wali nikah dari Saksi-3 yaitu
Sdr. Muhamad Awaludin (Saksi-7) yang sekaligus orang tua dari Saksi-3
serta disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Anang
Wakiran dan ibu Terdakwa atas nama Sdri. Ninuk Sumini (Saksi-4).
Adapaun proses pernikahan tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu
Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-7 sambil mengucapkan Ijab
Kabul namun tidak ada mahar, serta tidak ada bukti surat maupun
pernyataan yangmenunjukkan telah menikah siri dengan Saksi-3.
9.
Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 selanjutnya
pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan
pasti oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2013 sekira pukul 21.30 Wita
Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Desa Gondol, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng. Setelah sampai di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3
masuk ke kamar tengah, setelah berada di dalam kamar dengan kondisi
pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dari kaca dan tertutup
gorden, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 duduk di tempat tidur sambal
berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 yang
kemudian dibalas oleh Saksi-3 dengan ciuman kemudian Terdakwa
meremas-remas payudara Saksi-3 dari luar baju, selanjutnya Terdakwa
memasukkan tangannya ke dalam pakaian dalam (Bra/BH) Saksi-3 dan
kembali meremas-remas payudara Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka
baju dan BH yang Saksi-3 gunakan sampai Saksi-3 telanjang
bulat.Selanjutnya tangan Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan tangan
Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-3 yang sudah basah, selanjutnya
Terdakwa mengambil posisi terlentang dan Saksi-3 naik ke atas tubuh
Terdakwa sambal Saksi-3 memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina
Saksi-3 kemudian Saksi-3 menggerakkan pinggulnya dengan cara naik
turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3 hingga Terdakwa dan
Saksi sama-sama merasakan kepuasan, selanjutnya Terdakwa
mencabut penisnya. Setelah selesai melakukan hubungan badan,
kemudian Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian masuk ke dalam
kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai membersihkan
badan Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan pakaian masing-masing
selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana.
10. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa melakukan hubungan
badan untuk yang terakhir kalinya dengan Saksi-2. Sedangkan untuk
keperluan sehari-hari, setiap 1 (satu ) bulan sekali Saksi-2 datang ke
Mess Rindam IX/Udayana untuk mengambil keperluan rumah tangga di
Koperasi Rindam IX/Udayana dengan seijin Terdakwa dan selama tinggal
terpisah, Kartu ATM Bank rakyat Indonesia (BRI ) Merah Putih untuk gaji
ke 14 diterima oleh Saksi-2, sedangkan untuk biaya sekolah kedua anak
Terdakwa, ditanggung oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan untuk yang
terakhir kalinya pada bulan Maret 2015 bertempat di rumah Saksi-3 di
Desa Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Selama Terdakwa dan
Saksi-3 melakukan hubungan badan dilakukan atas dasar suka sama
suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu barang maupun
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uang kepada Saksi-3. Dan atas pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3
tidak memiliki anak.
12. Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut,
kemudian Saksi-2 mengajukan pengaduan ke Kesatuan Rindam
IX/Udayana yang diwakilkan oleh Kolonel Inf Unang Sudargo, S.H.dan
disaksikan oleh Batipam atas nama Pelda Sana (Saksi-1), berusaha
mendamaikan Terdakwa secara hukum apabila Terdakwa mau
menceraikan Saksi-3. Dan atas permasalahan tersebut telah dilaporkan
kepada Danrindam IX/Udayana dan telah diselesaikan secara
kekeluargaan.
13. Bahwa pada akhir bulan Mei 2015 Terdakwa tidak bersama lagi
dengan Saksi-3, Terdakwa mengembalikan Saksi-3 kepada orang tuanya
dan 1 (satu) tahun kemudian bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di
Desa Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, untuk meyakinkan Saksi-2
bahwa Terdakwa telah berpisah dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa
membuat surat pernyataan cerai tertanggal 10 Juli 2016 yang isinya
Terdakwa mengembalikan Saksi-3 kepada orang tuanya dan Terdakwa
memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
kepada Saksi-3. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua
Saksi-3 dan Perbekel Panyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng atas
nama Sdr. I Made Santika dan setelah bercerai tersebut Terdakwa tidak
pernah berhubungan lagi dengan Saksi-3, akan tetapi Terdakwa dan
Saksi-2 masih pisah ranjang/tinggal terpisah sampai dengan sekarang.
14. Bahwa selama hidup terpisah dengan keluarga Terdakwa tidak
pernah ada upaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anakanak Terdakwa.
15. Bahwa hal lain yang menyebabkan hubungan Terdakwa dengan
Saksi-2 tidak harmonis adalah karena sejak awal pernikahan hubungan
antara Ibu Terdakwa dengan Saksi-2 (mertua dan menantu) tidak baik.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa
menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa barang-barang dan Surat-surat :
Surat-surat:
a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor :465/142/VII/1995
tanggal 25 Juli 1995 atas nama Anton Avandi Rudityo dan Levi Ura
Kumalawati.
b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg.
355/X/1997 dengan nama suami Anton Avandi R dan istri yang ditunjuk
Levi Ura Kumalawati.
c.
1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg PD V/Koorcab Rem
03/XLI/5/470/1999 tertanggal November 1999.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 598/1996
tanggal 4 Maret 1996 atas nama Adhityo Risqi Kusuma.
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e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/2001
tanggal 6 Maret 2001 atas nama Riska Sekar Ayu Wirantidityo.
f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Levi Ura Kumalawati
kepada Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 4 Januari 2017.
g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dinuat oleh Kapten Inf
Anton Avandi Rudityo tanggal 10 Juni 2016.
h. 3 (tiga) lembar gambar foto BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali milik Kapten Inf Anton Avandi Rudityo.
i. 2 (dua) lembar gambar foto Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh
Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor :465/142/VII/1995
tanggal 25 Juli 1995 atas nama Anton Avandi Rudityo dan Levi Ura
Kumalawati, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Saksi-2 adalah
istri sah dari Terdakwa dan sampai sekarang pasangan suami – istri.
b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg.
355/X/1997 dengan nama suami Anton Avandi R dan istri yang ditunjuk
Levi Ura Kumalawati, adalah bukti surat dari kesatuan Terdakwa yang
menyatakan bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Terdakwa.
c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg PD V/Koorcab Rem
03/XLI/5/470/1999 tertanggal November 1999, adalah bukti surat dari
Organisasi Persatuan Istri Prajurit yang menyatakan bahwa Saksi-2
adalah istri sah dari Terdakwa sebagai seorang Tentara.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 598/1996
tanggal 4 Maret 1996 atas nama Adhityo Risqi Kusuma, adalah bukti
surat yang menyatakan kelahiran anak pertama perkawinan dari
Terdakwa dengan Saksi-2 atas nama Adhityo Risqi Kusuma.
e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/2001
tanggal 6 Maret 2001 atas nama Riska Sekar Ayu Wirantidityo, adalah
bukti surat yang menyatakan kelahiran anak kedua perkawinan dari
Terdakwa dengan Saksi-2 atas nama Riska Sekar Ayu Wirantidityo .

f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Levi Ura Kumalawati
kepada Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 4 Januari 2017,
adalah bukti surat pengaduan Saksi-2 atas perbuatan Terdakwa.
g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dinuat oleh Kapten Inf
Anton Avandi Rudityo tanggal 10 Juni 2016, adalah bukti surat yang
menyatakan bahwa Terdakwa telah bercerai / berpisah dengan Saksi-3.
h. 3 (tiga) lembar gambar foto BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng, Bali milik Kapten Inf Anton Avandi Rudityo,
adalah bukti gambar rumah yang sempat ditempati oleh Terdakwa
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dengan Saksi-2 dan anak-anaknya yang mana salah satu ruang
kamarnya tempat Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatannya.
i. 2 (dua) lembar gambar foto Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali, adalah bukti gambar
Bangunan / Kantor yang tempat Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan
perbuatannya.
Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut
setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan
diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan
bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, hingga terjadinya
perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan buktibukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat
dijadikan sebagai barang bukti dan petunjuk dalam perkara ini dan oleh
karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
faktafakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di Pusdik Jas
Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda,
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen
Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa
ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jawa Barat
selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
pangkat Letda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secarcab
Kejuruan Infantri selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Kodim 1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti,
selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki
Singaraja dan pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Inf NRP 2910024831170.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi
Ura Kumalawati (Saksi-2) pada tahun 1995 sesuai Buku Akta Nikah
Nomor : 465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di BTN Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr.
Adhityo Risqi Kusuma berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak
kedua perempuan atas nama Sdri. Riska Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi5) berumur 16 (enam belas) tahun.
3.
Bahwa benar sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Ely Yana Rosa (Saksi-3) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu)
orang yang bernama Sdr. Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
BTN Dusun Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, karena Saksi-3
bekerja sebagai sekretaris Kantor Pemasaran Perumahan BTN di Dusun
Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan Terdakwa sebagai sub
kontraktornya, sehingga Terdakwa dan Saksi sering bertemu.
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4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama saling
kenal kemudian pada bulan Nopember 2012 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-3 menjadi semakin dekat hingga kemudian Terdakwa dengan
Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan atas kedekatan hubungan
Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan
Saksi-2 menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa benar akibat kedekatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut
Saksi-2 tidak terima Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3,
sehingga tiap kali Saksi-2 membahas hubungan Terdakwa dan Saksi-3,
Terdakwa tersinggung dan marah-marah sehingga antara Terdakwa dan
Saksi-2 sering terlibat pertengkaran dan terkadang pertengkaran tersebut
disertai dengan Terdakwa melempar barang seperti gelas, tempat tisu
dan hand phone kearah Saksi-2 yang dilihat oleh Saksi-5.
6. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2012 sekira pukul
11.00 Wita bertempat di ruang Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Saksi-2 yang sedang berada
di luar ruangan Kantor Pemasaran BTN Gondol melihat Terdakwa
dengan Saksi-3 sedang berduaan di dalam ruangan Kantor BTN Gondol,
kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa membelai rambut dan mengusapngusap kening Saksi-3, pada saat itu kondisi pintu dan jendela ruangan
kantor pemasaran BTN Gondol dalam keadaan terbuka.
7.
Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2012 saat Saksi-3 sedang
berada di dalam kamar mandi Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng kemudian Terdakwa
menyusul masuk ke dalam kamar mandi, Setelah sama-sama berada di
dalam kamar mandi Terdakwa lalu memeluk Saksi-3 dari arah depan
kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan meraba-raba
payudaranya sambil tangan Terdakwa melepas kancing baju yang Saksi3 gunakan, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-3
hingga beberapa saat kemudian secara tiba-tiba datang seorang
developer sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan Terdakwa
menghentikan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari
kamar mandi dan pergi menuju ruang tamu Kantor Pemasaran BTN
Gondol, Desa Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
8.
Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 13.30
Wita bertempat di ruang tamu Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Terdakwa dengan Saksi-3
bercumbu dengan cara berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara
Saksi-3
di ruang tamu Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng yang pada saat itu kondisi
pintu dalam keadaan terbuka dan jendela serta gordennya dalam
keadaan tertutup.
9.
Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00
Wita Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Gondol,
Desa Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Saksi-3 masuk ke
rumah Terdakwa melalui pintu dapur kemudian menuju ke kamar
Terdakwa, Setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama berada di dalam
kamar yang pada saat itu kondisi pintu dan jendela rumah dalam
keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa yang mengenakan kaos oblong
serta celana training dan Saksi-3 mengenakan baju hem serta celana
jeans stretch sama-sama duduk di atas tempat tidur Terdakwa.
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10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-3 sambil
tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-3 dan melepas kancing
baju Saksi-3 dan melepas celana yang Terdakwa gunakan hingga
sebatas lutut, selanjutnya
tangan kanan Saksi-3 meremas-remas
kemaluan Terdakwa, kemudia Terdakwa memasukkan jari telunjuk
tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggerakkannya
dengan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama
merasakan kepuasan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya tanpa
melakukan hubungan badan.
11. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut kemudian secara tiba-tiba
Saksi-5 datang dan masuk ke dalam rumah, sehingga Terdakwa dan
Saksi-3 menyudahi perbuatannya tersebut selanjutnya tanpa
sepengetahuan Saksi-5, Saksi-3 bergegas pergi meninggalkan rumah
Terdakwa, Kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan
melihat tempat tidur dalam keadaan berantakan dengan sprei dalam
keadaan basah bekas dilap, selanjutnya Saksi-5 mencium bau sprei
tersebut ternyata baunya aneh dan bukan merupakan bau keringat.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa
tentang apa yang telah dilakukannya dengan Saksi-3 di dalam kamar
tersebut, namun Terdakwa dengan kondisi tubuh dalam keadaan
berkeringat dingin bercampur gemetar karena takut Saksi-5 mengetahui
perbuatannya dengan Saksi-3, sehingga Terdakwa tidak mau mengaku
dihadapan Saksi-5 atas apa yang telah Terdakwa perbuat dengan Saksi3 di dalam kamar.
13. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat
ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2013 sekira pukul 21.30 Wita
Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-3 di Desa Gondol,Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng. Setelah sampai di rumah orang tua Saksi-3,
Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke kamar tengah, setelah berada di dalam
kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 duduk di tempat tidur sambal
berbincang-bincang, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan
meremas-remas payudara Saksi-3 dari luar baju, selanjutnya Terdakwa
memasukkan tangannya ke dalam pakaian dalam (Bra/BH) Saksi-3 dan
kembali meremas-remas payudara Saksi-3. Kemudian Saksi-3 membuka
baju dan BH yang dikenakannya sampai telanjang bulat, selanjutnya
Terdakwa mencium payudara Saksi-3 lalu Terdakwa melepas
pakainannya sampai telanjang bulat. Kemudian tangan Saksi-3
memegang penis Terdakwa dan tangan Terdakwa meraba-raba
kemaluan Saksi-3 sambil naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukkan
penis Terdakwa ke dalam vaginanya, kemudian Saksi-3 menggerakkan
pinggulnya dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit
kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3
hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama
merasakan kepuasan,
selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya. Setelah selesai melakukan
hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian
masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan setelah
selesai membersihkan badan Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan
pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke
Asrama Rindam IX/Udayana.
14. Bahwa benar dengan terjalinnya hubungan antara Terdakwa
dengan Saksi-3 tersebut, kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi-2 menjadi semakin tidak harmonis, pada bulan Oktober
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2014 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan untuk yang
terakhir kalinya bertempat di rumah BTN Gondol, Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
15. Bahwa benar sejak bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-2
tidak lagi tinggal bersama, Terdakwa tinggal di Asrama Rindam
IX/Udayana sedangkan Saksi-2 dan anak-anak tinggal di rumah BTN
Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerogak Kab. Buleleng, dan sejak saat
itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah BTN Gondol Desa
Penyabangan Kec. Gerogak Kab. Buleleng untuk menemui Saksi-2 dan
anak-anak, Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti
sembako Saksi-2 mengambil di Koperasi Kesatuan Rindam IX/Udayana,
sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-2 diperoleh dari uang
tunjangan kinerja Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 dapat melalui Kartu ATM Bank
Rakyat Indonesia (BRI) merah putih milik Terdakwa yang masih dipegang
oleh Saksi-2.
16. Bahwa benar kemudian merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa
yang tidak juga berubah, selanjutnya pada bulan Mei 2016 Saksi-2
melaporkan Terdakwa kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana.
Kemudian bertempat di ruang Pam Rindam IX/Udayana, Kolonel Inf
Unang Sudargo, S.H. dengan disaksikan oleh Bati Pam Rindam
IX/Udayana Pelda I Ketut Sana (Saksi-1) berusaha mendamaikan
Terdakwa dan Saksi-2, namun ternyata setelah pertemuan tersebut
Terdakwa belum juga tinggal bersama dengan Saksi-2 dan anak-anak.
17. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi-2 tidak
pernah lagi menerima uang tunjangan kinerja dari Terdakwa dan Saksi-2
tidak diijinkan lagi untuk mengambil kebutuhan sehari-hari di Koperasi
Kesatuan Rindam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai
banyak hutang, sehingga untuk membiayai sekolah anaka-anak Saksi-2
membiayainya sendiri dari hasil bekerja berjualan bakso dan menjadi
pembantu pengajar di sekolah TK Tunas Harapan Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng.
18. Bahwa benar dengan demikian sejak bulan Desember 2014
Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-2 beserta anak-anak,
Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-2
beserta anak-anak tinggal di rumah BTN Gondol Desa Penyabangan
Kec. Gerogak Kab. Buleleng dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah
memberikan nafkah bathin kepada Saksi-2. Selanjutnya pada bulan
Desember 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Saksi-2 dan anak-anak.
19. Bahwa bener atas permasalahan tersebut selanjutnya Saksi-2
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja sesuai
Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 4 Januari 2017
agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar sampai dengan saat terakhir persidangan Terdakwa
tidak ada itikad baik untuk bersatu kembali dengan Saksi-2 dan anakanak untuk membina keluarganya kembali karena Terdakwa tetap tidak
mengajak istri dan anak-anaknya untuk tinggal bersama dan memberikan
nafkah.
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21. Bahwa benar selama hidup terpisah dengan keluarganya,
Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk menjalin komunikasi yang baik
dengan anak-anak Terdakwa.
Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menaggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.

Bahwa Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer
mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan,
Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai
dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya
dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Dari uraian fakta yang telah di kemukakan dari fakta-fakta yang
didapatkan didepan persidangan, berdasarkan keterangan dari para
Saksi dan alat bukti lainya,
Penasehat Hukum Terdakwa tidak
sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang yang disampaikan
Oditur Militer dalam tuntutannya. Pada pokoknya Penasehat hukum
Terdakwa berpendapat sebagai berikut :
-

Pembuktian untuk dakwaan Kesatu :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Unsur Ketiga : “Melanggar kesusilaan”, tidak terbukti, karena pada
saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila Terdakwa dan Saksi-3
telah melangsungkan pernikahan siri.
Atas Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum. Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsure ke -3 “ melanggar kesusilaan” telah terpenuhi sesuai
dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal
20 Nopember 2012
dan tanggal 25 Nopember 2012 di Kantor
Pemasaran BTN Gondol Ds.Penyambangan kec. Gerogak Kab. Buleleng
telah melakukan perbuatan ciuman dan meremas-remas dan meraba
raba payudara dan kemaluan Saksi-3 dikamar mandi dan diruang tamu
kantor Pemasaran BTN kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012
Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar Terdakwa
selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meraba-raba payudara
Saksi-3 dan Saksi-3 meremas-remas kemaluan Terdakwa dan Terdakwa
memasukkan jari ke vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa mengeluarkan
sperma tanpa tanpa bersetubuh, keterangan tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa dan Saksi-3 dipersidangan serta diperkuat oleh keterangan
Saksi -5 yang mengetahui Saksi-3 keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa
didalam persidangan Terdakwa dan Saksi-4 memberikan keterangan
bahwa tidak ada perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah
Terdakwa, memang benar pada bulan Januari 2013 ada pertemuan
antara Terdakwa dan orang tua Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa
yang mana Terdakwa hanya meminta kepada orang tua Saksi-3 bahwa
Saksi-3 akan dijadikan isteri dengan cara berjabat tangan dengan orang
tua Saksi-3 yaitu Saksi-7 dengan mengucapkan ijab Kabul namun tidak
ada mahar. Bahwa perihal mahar dalam perkawinan Islam terdapat dua
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(2) pendapat. Pendapat pertama mengacu pada Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang menyatakan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus
diberikan oleh calon suami kepada calon istri, namun mahar tersebut
bukan merupakan Rukun Nikah maupun syarat sahnya pernikahan . Dan
pendapat yang kedua menurut beberapa ahli Fiqih bahwa mahar
merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai
pria kepada mempelai wanita untuk sahnya pernikahan.
Bahwa inti dari unsure tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer”
adalah bukan terletak pada masalah sah dan tidak sahnya
perkawaninan/pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, namun
terletak pada pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas
kehendak dan kemauannya sendiri telah melakukan perbuatan yang
melanggar perasaan malu orang lain yang berhubungan dengan masalah
nafsu birahi, yang dilakukan di tempat umum, dimana orang setiap saat
dapat datang dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan
Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut
tidak layak karena melanggar rasa susila masyarakat. Sehingga
sepasang suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama, sah
menurut hukum Negara dan sah secara kedinasan apabila melakukan
perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan nafsu berahi yang
dilakukan ditempat umum atau tempat-tempat yang dapat didatangi oleh
umum/siapa saja, atau bukan tempat umum namun bisa dilihat oleh
orang umum, misalnya melakukan hubungan suami istri ataupun
perbuatan lain yang berhubungan dengan nafsu berahi dilakukan di
rumah sendiri dengan kondisi pintu/jendela/gordyn tidak ditutup sehingga
orang lain dapat melihat perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut
telah memenuhi unsure tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan.
Bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dan
Saksi-3 dengan cara berciuman, meraba-raba payudara, meraba
kemaluan yang dilakukan di kamar mandi dan ruang tamu kantor
pemasaran BTN Gondol Ds.Penyambangan kec. Gerogak Kab. Buleleng
dan di rumah Terdakwa yang terletak di Gondol Ds.Penyambangan kec.
Gerogak Kab. Buleleng dengan kondisi pintu tidak tertutup telah
memenuhi unsure tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan.
Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
menurut keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa saling
berkaitan dan berhubungan dengan keterbuktian Terdakwa dalam unsur
ketiga pada dakwaan pertama, maka Majelis Hakim tidak sependapat
dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan menolaknya sepanjang
berkaitan dengan keterbuktian unsur “ dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan”.
- Pembuktian untuk dakwaan Kedua :
“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dan atau
karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”
Unsur Kedua : ” yang menelantarkan orang lain dalam lingkup
rumah tangganya”
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Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur militer mengenai keterbuktian unsur ke-2 sebagaimana
tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Saksi-2 tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama
Rindam IX/Udayana.
2. Saksi-2 pernah berduaan dengan Sdr. Woto, Sdr. Widi dan Sdr.
Desta.
3. Dalam perkara ini seharusnya yang menjadi korban penelantaran
rumah tangga adalah Terdakwa.

Unsur Ketiga : ” padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur militer mengenai keterbuktian unsur ke-3 sebagaimana
tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Saksi-2 melaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 4
Januari 2017 karena Terdakwa dituduh tidak memberikan nafkah
lahir kepada Saksi-2, padahal pada bulan Desember 2016, Saks2 masih memegang kartu ATM merah putih yang merupakan gaji
Terdakwa. Salah besar jika dikatakan Terdakwa tidak
memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2.
2. Saksi-2 saat ini masih tinggal di perumahan BTN Penyabangan
yang cicilannya dibayar oleh Terdakwa.
3. Saksi-2 telah mengambil jatah beras dari dinas untuk bulan JuniOktober 2016 melalui Bu Wersen.
4. Pada bulan September 2016 Bu Wersen telah menyerahkan
uang arisan kepada Saksi-2.
5. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi-2 pernah meminjam uang
sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan Terdakwa yang
membayar cicilannya sampai lunas.
Bahwa terhadap pembelaan Penesehat Hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa menurut keterangan para Saksi juga
keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dan berhubungan tentang
keterbuktian Terdakwa dalam unsur kedua dan unsur ketiga pada
dakwaan kedua yaitu Saksi-2 adalah istri sah dari Terdakwa sampai
terjadinya perkara ini dan mempunya 2 (dua) orang anak yang salah
satunya adalah Saksi-5, yang diakui juga oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sejak
bulan Desember 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin
kepada Saksi-2 selaku istri sahnya, dan sejak bulan Desember 2016
Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 selaku istri dan
kedua anak Terdakwa. Hal mana uang beras dan uang arisan yang telah
diambil oleh Saksi-2 dari kesatuan Terdakwa dan rumah BTN yang masih
dibayarkan cicilannya oleh Terdakwa, tidak serta merta menggugurkan
tindak pidana penelantaran keluarga sebagaimana yang didakwakan oleh
Oditur Militer. Oleh karenya Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum dan menolaknya.
Bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum melampirkan Surat
permohonan keringan hukuman atas nama Terdakwa dari Danrindam
IX/Udayana Nomor: B/2119/X/2017, Surat pernyataan pengambilan
uang arisan yang ditandatangani di atas meterai oleh Ny. Siti Hariyati,
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Surat Pernyataan penyerahan uang arisan dan uang Beras yang
ditandatangani diatas meterai oleh Luh Suardini/Bu Wersen, kartu
pengambilan beras yang ditandatangani oleh Bintara perawatan a.n
Serda Basuki dan Daftar Arisan Ibu-Ibu Rt II Tahun 2016 -2017.
Terhadap surat-surat tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan
sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa replik
Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa
mempunyai hak ingkar sehingga Terdakwa secara otomatis akan
mengingkari atas apa yang dianggapnya tidak benar dalam sudut
pandang Terdakwa dan kepentingan Terdakwa sendiri.Namun demikian,
terhadap semua keterangan yang telah disampaikan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa dalam Pledoinya Oditur Militer tidak sependapat
dengan apa yang disampaikannya, oleh karena Oditur Militer menilai
bahwa pernikahan siri yang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan tersebut
dianggap tidak sah, dimana saat pernikahan tersebut dilangsungkan,
tidak disebutkan adanya mahar, sebagaimana dengan syarat pernikahan
secara Hukum Islam yaitu salah satu syarat untuk sah nya suatu
pernikahan harus ada mahar. Demikian pula dengan kesaksian di bawah
sumpah yang diberikan oleh ibu kandung Terdakwa atas nama Sdri.
Minuk Sumini (Saksi-4) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah
melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain selain dengan Sdri.
Levi Ura Kumalawati (Saksi-2). Sehingga menurut Oditur Militer dapat
disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada ikatan
suami istri yang sah baik secara agama, hukum maupun kedinasan,
sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 merupakan perbuatan
yang dilarang atau melanggar hukum, melanggar norma-norma
kesusilaan serta bertentangan dengan adat istiadat ketimuran.
Terhadap pendapat Oditur Militer sepanjang berkaitan dengan
mahar, Majelis Hakim telah menanggapinya pada bagian lain dari
putusan ini.
Sedangkan bagian selebihnya dari Replik Oditur Militer adalah
menyangkut keterbuktian unsur, Majelis Hakim akan membuktikan
sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.
Bahwa pada prinsipnya Duplik Penasehat Hukum adalah bersifat
menguatkan Pledoi yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak memberikan
pendapatnya secara khusus.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke
depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif,
yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :
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Dakwaan Kesatu :
1. Unsur kesatu: ”Barang siapa”.
2. Unsur kedua :“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Dakwaan Kedua :
1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua: Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya.
3. Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Menimbang

:

Bahwa mengenai Dakwaan pertama tersebut di atas, Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Unsur kesatu : ”Barang siapa”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah
‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di
Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di Pusdik Jas
Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda,
kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen
Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa
ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung Jawa Barat
selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
pangkat Letda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Secarcab
Kejuruan Infantri selama 6 (enam) bulan setlah lulus pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Kodim 1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti,
selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki
Singaraja dan pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Kaur Opslatsat Sipamops Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat
Kapten Inf NRP 2910024831170.
2.
Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Rindam IX/Udayana
selaku Papera Nomor: Kep/593/IX/2017 tanggal 18 September 2017
tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
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perkara
ini
adalah
Anton
Avandi
Rudityo
NRP.2910024831170, dan Terdakwalah orangnya.

Kapten

Inf

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“Barang siapa”, telah terpenuhi.
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa
seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki
serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat
umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya
dipinggir jalan, lorong, pasar, pantai, maupun di tempat-tempat yang
dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat
yang bukan tempat umum, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, dan
sebagainya, yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di
sekitar tempat itu.
- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan
yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi
orang lain.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah melakukan
perbuatan yang melanggar perasaan malu orang lain yang berhubungan
dengan masalah nafsu birahi, yang dilakukan di tempat umum, dimana
orang setiap saat dapat dating dan melihat perbuatan yang dilakukan
Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang
dilakukannya tersebut tidak layak karena melanggar rasa susila
masyarakat.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Ely Yana Rosa (Saksi-3) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu)
orang yang bernama Sdr Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
BTN Dusun Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, karena Saksi-3
bekerja sebagai sekretaris Kantor Pemasaran Perumahan BTN di Dusun
Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan Terdakwa sebagai sub
kontraktornya,sehingga Terdakwa dan Saksi sering bertemu.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2012 sekira pukul
11.00 Wita bertempat di ruang Kantor Pemasaran BTN Gondol, Desa
Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng Saksi-2 yang sedang berada
di luar ruangan Kantor Pemasaran BTN Gondol melihat Terdakwa
dengan Saksi-3 sedang berduaan di dalam ruangan Kantor BTN Gondol,
kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa membelai rambut dan mengusapngusap kening Saksi-3, pada saat itu kondisi pintu dan jendela ruangan
kantor pemasaran BTN Gondol dalam keadaan terbuka.
.
3.
Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2012 saat
Saksi-3 sedang berada di dalam kamar mandi Kantor Pemasaran BTN
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Gondol, Desa Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng kemudian
Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Setelah sama-sama
berada di dalam kamar mandi, Terdakwa lalu memeluk Saksi-3 dari arah
depan, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan meraba-raba
payudaranya sambil tangan Terdakwa melepas kancing baju yang Saksi3 gunakan, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-3
hingga beberapa saat kemudian secara tiba-tiba datang seorang
developer, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan Terdakwa
menghentikan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari
kamar mandi dan pergi menuju ruang tamu Kantor Pemasaran BTN
Gondol, Desa Penyabangan,Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 13.30
Wita bertempat di ruang tamu di Kantor BTN Gondol Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak,Kab. Buleleng Terdakwa dan Saksi bercumbu dengan cara
saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi di ruang
tamu di Kantor BTN Gondol Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng, pada saat kondisi pintu dalam keadaan sedikit terbuka,
sedangkan jendela dan gordennya tertutup.
5.
Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00
Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Gondol
Desa Penyabangan Kec. Gerogak Kab. Buleleng Saksi masuk ke rumah
Terdakwa melalui pintu dapur kemudian Saksi menuju ke kamar
Terdakwa, Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama berada di dalam
kamar yang pada saat itu kondisi pintu dan jendela rumah dalam
keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa yang mengenakan baju kaos
oblong serta celana training dan Saksi mengenakan baju hem serta
celana jeans strait sama-sama duduk dia atas tempat tidur Terdakwa.
Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi selanjutnya tangan Terdakwa
meraba-raba payudara Saksi. Kemudian Terdakwa melepas kancing baju
Saksi dan melepas celana yang Terdakwa gunaka sebatas lutut,
selanjutnya tangan kanan Saksi meremas-remas kemaluan Terdakwa
dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam
vagina Saksi dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk
hingga Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kepuasan dan
Terdakwa mengeluarkan spermanya tanpa melakukan hubungan badan.
Kemudian secara tiba-tiba anak kedua Terdakwa datang dan masuk ke
dalam rumah, sehingga Terdakwa dan Saksi menyudahi perbuatannya
tersebut dan Saksi bergegas pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 20
Nopember 2012 dan tanggal 25 Nopember 2012 di Kantor Pemasaran
BTN Gondol Ds.Penyambangan kec. Gerogak Kab. Buleleng telah
melakukan perbuatan ciuman dan meremas-remas dan meraba raba
payudara dan kemaluan Saksi-3 dikamar mandi dan di ruang tamu
kantor Pemasaran BTN kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012
Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar Terdakwa
selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meraba-raba payudara
Saksi-3, dan Saksi-3
meremas-remas kemaluan Terdakwa dan
Terdakwa memasukkan jari ke vagina Saksi-3, kemudian Terdakwa
mengeluarkan sperma tanpa
bersetubuh adalah perbuatan yang
bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma kesusilaan
serta kepatutan masyarakat, dan tempat tersebut merupakan tempat
terbuka yang mudah didatangi orang dan kamar pribadi yang tidak
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tertutup dapat terlihat oleh orang lain yang melewatinya yang mana orang
tersebut akan merasa malu atau jijik.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut,
mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis

Hakim

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang“.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang
Nomor 23 tahun 2004 adalah ‘setiap manusia’, yaitu siapa saja yang
merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk 9 TNI AD di
Pusdik Jas Cimahi Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan
Pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan
Ajen di Pusdik Ajen Lembang Jawa Barat selama 6 (enam) bulan,
selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem Malang, kemudian pada
tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD di Panorama
Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus
Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda, kemudian Terdakwa
mengikuti Pendidikan Secarcab Kejuruan Infantri selama 6 (enam)
bulan setlah lulus pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Kodim
1612/Manggarai Korem 161/Wira Sakti, selanjutnya pada tahun 2001
Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Pulaki Singaraja dan pada tahun
2012 Terdakwa ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga terjadinya
perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kaur Opslatsat Sipamops
Bagum di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Kapten Inf NRP
2910024831170.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia
yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang
dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap
orang” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua : “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” adalah membuat
seseorang menjadi terlantar, dalam arti menjadi sengsara karena tidak
diberikannya perhatian yang cukup oleh orang lain yang mempunyai
kewajiban untuk itu.
- Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, “Setiap orang dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut
hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia
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wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada
orang tersebut”.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang
dimaksud dengan “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi:
a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan/atau.
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi
Ura Kumalawati (Saksi-2) pada tahun 1995 sesuai Buku Akta Nikah
Nomor : 465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di BTN Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr.
Adhityo Risqi Kusuma berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak
kedua perempuan atas nama Sdri. Riska Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi5) berumur 16 (enam belas) tahun.
2.
Bahwa benar sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Ely Yana Rosa (Saksi-3) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu)
orang yang bernama Sdr. Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
BTN Dusun Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, karena Saksi-3
bekerja sebagai sekretaris Kantor Pemasaran Perumahan BTN di Dusun
Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan Terdakwa sebagai sub
kontraktornya,sehingga Terdakwa dan Saksi sering bertemu.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama saling
kenal kemudian pada bulan Nopember 2012 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-3 menjadi semakin dekat hingga kemudian Terdakwa dengan
Saksi-3 menjalin hubungan pacaran. Atas kedekatan hubungan
Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan
Saksi-2 menjadi tidak harmonis. Saksi-2 tidak terima Terdakwa menjalin
hubungan dengan Saksi-3, sehingga tiap kali Saksi-2 membahas
hubungan Terdakwa dan Saksi-3, Terdakwa tersinggung dan marahmarah sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 sering terlibat
pertengkaran dan terkadang pertengkarang tersebut disertai dengan
Terdakwa melempar barang seperti gelas tempat tisu dan hand phone
kearah Saksi-2 yang diliat oleh Saksi-5.
4.
Bahwa benar dengan terjalinnya hubungan antara Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut, kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi-1 menjadi semakin tidak harmonis, hingga pada bulan
Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan untuk
yang terakhir kalnya bertempat di rumah BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
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5.
Bahwa benar selanjutnya sejak bulan desember 2014 Terdakwa
dan Saksi-2 tidak lagi tinggal bersama, Terdakwa tingga di Asrama
Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 dan anak-anak tinggal di rumah
BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.Dan
sejak saat itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng untuk menemui Saksi2 dan anak-anak. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
seperti sembako, Saksi-1 mengambil di Koperasi Kesatuan Rindam
IX/Udayana, sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-2
diperoleh dari uang tunjangan kinerja Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 dapat melalui
Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) merah putih milik Terdakwa
yang masih dipegang oleh Saksi-2. Atas permasalahan tersebut orang
tua Terdakwa melarang Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa
kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana.
6.
Bahwa benar kemudian merasa tidak tahan dengan sikap Terdakwa
yang tidak juga berubah, selanjutnya pada bulan Mai 2016 Saksi-2
melaporkan Terdakwa kepada pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana.
Kemudian bertempat di ruang Pam Rindam IX/Udayana, Kolonel Inf
Unang Sudargo, S.H. dengan disaksikan oleh Bati Pam Rindam
IX/Udayana Pelda I Ketut Sana (Saksi-1) berusaha mendamaikan
Terdakwa dan Saksi-2, namun ternyata setelah pertemuan tersebut
Terdakwa belum juga tinggal bersama dengan Saksi-2 dan anak-anak.
7.
Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi-2 tidak
pernah lagi menerima uang tunjangan kinerja dari Terdakwa dan Saksi-2
tidak diijinkan lagi untuk mengambil kebutuhan sehari-hari di Koperasi
Kesatuan Rindam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai
banyak hutang, sehingga untuk membiayai sekolah anaka-anak Saksi-2
membiayainya sendiri dari hasil bekerja berjualan bakso dan menjadi
pembantu pengajar di sekolah TK Tunas Harapan Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng.
8.
Bahwa benar dengan demikian sejak bulan Desember 2014
Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-2 beserta anak-anak.
Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-2
beserta anak-anak tinggal di rumah BTN Gondol, Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Dan sejak saaat itu Terdakwa tidak pernah
memberikan nafkah bathin kepada Saksi-2. Selanjutnya pada bulan
Desember 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Saksi-2 dan anak-anak. Atas permasalahan tersebut selanjutnya Saksi-2
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja sesuai
Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 4 Januari 2017
agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:
“Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, telah
terpenuhi.
3. Unsur ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan
kehidupan,
perawatan,
atau
pemeliharaan kepada orang tersebut“.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif,
Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian
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dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Padahal menurut
hukum yang belaku baginya Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan
kemampuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang
berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai
dengan kemampuannya. Keperluan hidup pasangan suami-isteri tidak
hanya tercukupinya nafkah lahir, akan tetapi juga nafkah bathin. Atau
dengan kata lain Terdakwa selaku suami tidak hanya wajib memberikan
kehidupan dalam bentuk memberikan sebagian gaji/penghasilannya
kepada isterinya, akan tetapi juga Terdakwa selaku suami harus
memberikan hak isterinya dalam bentuk nafkah bathin dengan melakukan
hubungan suami-isteri.
Jika kewajiban Terdakwa tersebut tidak
dilaksanakan, maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam
lingkup rumah-tangganya.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Levi
Ura Kumalawati (Saksi-2) pada tahun 1995 sesuai Buku Akta Nikah
Nomor : 465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Setelah menikah
Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di BTN Dusun Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki atas nama Sdr.
Adhityo Risqi Kusuma berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak
kedua perempuan atas nama Sdri. Riska Sekar Ayu Wirantidityo (Saksi5) berumur 16 (enam belas) tahun.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Ely Yana Rosa (Saksi-3) yang berstatus janda dengan anak 1 (satu)
orang yang bernama Sdr. Ade Firmansa umur 7 (tujuh) tahun, di Kantor
BTN Dusun Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, karena Saksi-3
bekerja sebagai sekretaris Kantor Pemasaran Perumahan BTN di Dusun
Gondol, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng dan Terdakwa sebagai sub
kontraktornya,sehingga Terdakwa dan Saksi sering bertemu.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama saling
kenal kemudian pada bulan Nopember 2012 hubungan Terdakwa dengan
Saksi-3 menjadi semakin dekat hingga kemudian Terdakwa dengan
Saksi-3 menjalin hubungan pacaran. Atas kedekatan hubungan
Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, rumah tangga Terdakwa dengan
Saksi-2 menjadi tidak harmonis. Saksi-2 tidak terima Terdakwa menjalin
hubungan dengan Saksi-3, sehingga tiap kali Saksi-2 membahas
hubungan Terdakwa dan Saksi-3, Terdakwa tersinggung dan marahmarah sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 sering terlibat
pertengkaran dan terkadang pertengkarang tersebut disertai dengan
Terdakwa melempar barang seperti gelas tempat tisu dan hand phone
kearah Saksi-2 yang diliat oleh Saksi-5.
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4.
Bahwa benar dengan terjalinnya hubungan antara Terdakwa
dengan Saksi-2 tersebut, kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa
dengan Saksi-1 menjadi semakin tidak harmonis, hingga pada bulan
Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan untuk
yang terakhir kalnya bertempat di rumah BTN Gondol, Desa
Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
5.
Bahwa benar selanjutnya sejak bulan desember 2014 Terdakwa
dan Saksi-2 tidak lagi tinggal bersama, Terdakwa tingga di Asrama
Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 dan anak-anak tinggal di rumah
BTN Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.Dan
sejak saat itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng untuk menemui Saksi2 dan anak-anak. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
seperti sembako, Saksi-1 mengambil di Koperasi Kesatuan Rindam
IX/Udayana, sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-2
diperoleh dari uang tunjangan kinerja Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-2 dapat melalui
Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) merah putih milik Terdakwa
yang masih dipegang oleh Saksi-2.
6.
Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi-2 tidak
pernah lagi menerima uang tunjangan kinerja dari Terdakwa dan Saksi-2
tidak diijinkan lagi untuk mengambil kebutuhan sehari-hari di Koperasi
Kesatuan Rindam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai
banyak hutang, sehingga untuk membiayai sekolah anaka-anak Saksi-2
membiayainya sendiri dari hasil bekerja berjualan bakso dan menjadi
pembantu pengajar di sekolah TK Tunas Harapan Penyabangan, Kec.
Gerogak, Kab. Buleleng.
7.
Bahwa benar dengan demikian sejak bulan Desember 2014
Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-2 beserta anak-anak.
Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana sedangkan Saksi-2
beserta anak-anak tinggal di rumah BTN Gondol, Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng. Dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah
memberikan nafkah bathin kepada Saksi-2. Selanjutnya pada bulan
Desember 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Saksi-2 dan anak-anaknya. Bahwa tindakan Terdakwa membayar cicilan
rumah BTN Gondol, membayar hutang Saksi-2 dan Saksi-2 mengambil
uang beras dari dinas melalui Bu Wersen bukanlah menggugurkan
Terdakwa dari kewajiban hukumnya terhadap istri dan anak-anaknya
untuk menafkahi secara lahir dan batin kepada istri dan memberikan
nafkah lahir, perhatian, bimbingan, kasih sayang serta kehadiran sosok
seorang ayah disisi anak-anaknya. Dan selama hidup terpisah Terdakwa
tidak ada upaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak
Terdakwa. Kewajiban hukum tersebut telah diabaikan oleh Terdakwa.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga:
“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut“, telah
terpenuhi.
Menimbang

: 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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Kesatu : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
pasal 281 ke-1 KUHP.
Dan
Kedua : “Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia
wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan
kepada orang tersebut”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini,
secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.
Menjaga kepentingan hukum artinya 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, sedangkan menjaga kepentingan Militer
berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung
pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak
menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan
justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan
para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi
dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan
ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan
Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
perbuatan asusila dengan Saksi-3 menunjukkan sikap Terdakwa yang
tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya dengan alasan karena
masalah keluarganya yang kurang harmonis. Padahal sebagai seorang
kepala keluarga sekaligus sebagai seorang Perwira, Terdakwa
semestinya dapat memimpin dan mengarahkan keluarganya menuju
keluarga yang harmonis dan sejahtera yang patut menjadi contoh
teladan bagi lingkungan dan bawahannya, namun yang dilakukan oleh
Terdakwa justru menjadikan alasan keluarga yang tidak harmonis
sebagai pembenar atas tindakan asusila yang dilakukannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan
kepuasan pribadinya saja dengan cara mengabaikan kewajiban
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hukumnya terhadap istri dan anak-anaknya untuk mendapatkan nafkah
lahir dan batin yang memadai, perhatian, bimbingan, kasih sayang dan
kehadiran sosok ayah ditengah-tengah keluarga, yang mana hal tersebut
akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak-anak
Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah
membuat ketidakharmonisan hubungan rumah tangganya dan
menimbulkan kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya juga perbuatan
Terdakwa tersebut telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah
adanya ketidakharmonisan hubungan antara istri Terdakwa dan Ibu
Terdakwa. Dengan adanya permasalahan ketidakharmonisan antara
mertua dan menantu tersebut semestinya Terdakwa dapat menjadi
penengah dan perekat bagi keduanya. Hal lain yang mempengaruhi
Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-3 adalah Terdakwa
menduga Saksi-2 (Istri Terdakwa) berselingkuh dengan Juragan Bakso
(Sdr. Woto), Sdr. Widi (Anggota Polri) dan Sdr. Desta, namun dugaan
tersebut hanya sebatas dugaan karena kenyataanya Terdakwa tidak
pernah menegur atau meminta kejelasan tentang dugaannya kepada
Saksi-2 ataupun kepada Sdr. Woto dan Sdr. Widi dan Sdr. Desta.
Sebagai seorang suami Terdakwa berhak untuk melakukan itu, namun
kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru
digunakan oleh Terdakwa sebagai pembenar atas tindakannya
berhubungan intim dengan Saksi-3.
Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan
yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan
Sapta Marga dan falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Majelis 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 terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya.
-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5,
8 Wajib TNI yang ke 3 dan ke 4 serta Sumpah Prajurit yang ke 2.
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI
khususnya Rindam IX/Udayana.
Sampai akhir persidangan tidak ada itikad baik Terdakwa untuk
membina kembali mahligai rumahtangganya.
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Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis 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 :
Surat-surat.
a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor
:465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995 atas nama Anton Avandi
Rudityo dan Levi Ura Kumalawati.
b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg.
355/X/1997 dengan nama suami Anton Avandi R dan istri yang
ditunjuk Levi Ura Kumalawati.
c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg PD V/Koorcab Rem
03/XLI/5/470/1999 tertanggal November 1999.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 598/1996
tanggal 4 Maret 1996 atas nama Adhityo Risqi Kusuma.
e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/2001
tanggal 6 Maret 2001 atas nama Riska Sekar Ayu Wirantidityo.
f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Levi Ura Kumalawati
kepada Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 4 Januari 2017.
g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Kapten
Inf Anton Avandi Rudityo tanggal 10 Juni 2016.
h. 3 (tiga) lembar gambar foto BTN Gondol, Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali milik Kapten Inf Anton Avandi
Rudityo.
i. 2 (dua) lembar gambar foto Kantor Pemasaran BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga
perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

:

Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta
peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANTON AVANDI
RUDITYO, Kapten Inf NRP 2910024831170, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
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Kesatu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dan
Kedua

: “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
6 (enam) bulan.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor
:465/142/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995 atas nama Anton Avandi
Rudityo dan Levi Ura Kumalawati.
b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No.Reg.
355/X/1997 dengan nama suami Anton Avandi R dan istri yang
ditunjuk Levi Ura Kumalawati.
c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg PD V/Koorcab
Rem 03/XLI/5/470/1999 tertanggal November 1999.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 598/1996
tanggal 4 Maret 1996 atas nama Adhityo Risqi Kusuma.
e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/2001
tanggal 6 Maret 2001 atas nama Riska Sekar Ayu Wirantidityo.
f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Levi Ura Kumalawati
kepada Dansubdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 4 Januari 2017.
g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Kapten
Inf Anton Avandi Rudityo tanggal 10 Juni 2016.
h. 3 (tiga) lembar gambar foto BTN Gondol, Desa Penyabangan,
Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali milik Kapten Inf Anton Avandi
Rudityo.
i. 2 (dua) lembar gambar foto Kantor Pemasaran BTN Gondol,
Desa Penyabangan, Kec.Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH)
NRP 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK
(K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP
522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA
PUTU MARTIN,S.H.,MAYOR CHK NRP 2910046530370, Penasihat Hukum
SRI
HARTATA, S.H. LETTU CHK NRP 21990155910378, dan Panitera Pengganti TEDDY
SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd
SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA PENGGANTI
Ttd
TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973
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