PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 47-K / PM.III-14 / AD / XI / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap
:
Pangkat / NRP
:
Jabatan
:
Kesatuan
:
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin
:
Kewarganegaraan
:
Agama
:
Tempat tinggal
:

Gede Budiarta.
Koptu / 31950607710277.
Tamudi.
Kodim 1620/Loteng.
Singaraja, 10 Februari 1977.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Gebang Songkang Rt.06 No.143 NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut diatas

Membaca

:

Berkas perkara Terdakwa dari Denpom IX/2 Udayana
Nomor : BP-24 / A-13 / X / 2016, tanggal 6 Oktober 2016.

Memperhatikan

:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WIRA
BHAKTI selaku Papera Nomor : Kep / 26 / XI / 2016, tanggal
17November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / XI /
2016, tanggal 24 Nopember 2016.
3.

Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim Nomor
Tapkim/55/PM.III-14/AD/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/49/PM.III14/AD/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.
c. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/49/PM.III14/AD/XI/2016 tanggal 30Nopember 2016.

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

:

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48
/XII/2016, tanggal 24 Nopember 2016 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

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 :
“Kekerasanfisik dalam lingkup rumah tangga”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23
tahun 2004.
b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana penjara selama : 10 (Sepuluh)bulan.
c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.7.500,- ( Tujuh ribu lima ratus rupiah).
d.

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

-

-

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD
Wira Bhakti Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016
tanggal 31 Agustus 2016.
1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri.
Ni Putu Sri Arini dan Koptu Gede Budiarta
Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004.
1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri
Arini No : T-319/X/2005 tanggal 31 Oktober
2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2.
Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya, merasa bersalah
dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh karena mohon kepada
Majelis Hakim agar hukuman yang seringan-ringannya.

/Menimbang……
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Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, pada hari Jumattanggal Sembilan
belas Agustus tahun 2000 enam belas sekira pukul 06.20Wita atau
pada bulan Agustus tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Asrama Gebang
Songkang Rt. Nomor 143 Mataram NTB atau setidak-tidaknya
ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau
setidaknya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

:

a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Secata
Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat
Prada NRP 31950607710277, kemudian mengikuti kecabangan
Infanteri di Secata Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di
Yonif 745/SYB. Setelah mengikuti penugasan kenaikan pangkat dan
mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tamudi kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
b.
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ni Putu Sri Arini (Saksi1) pada tanggal 3 Maret 2004 sesuai dengan akta Perkawinan Nomor:
41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan dari perkawinan tersebut
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Made Yudi Aditya
Bimantara, Kadek Aries Diandra Aprilia (Saksi-3) dan Komang Rere
Sarbita Saciani.
c.
Bahwa sejak tahun 2005 hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan Terdakwa sering
melakukan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 merasa curiga kalau
Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.
d.
Bahwa sekira tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri Komang
Tri yang berasal dari Lampung dengan status janda yang bekerja di
Taiwan melalui jejaring media social facebook dan dari perkenalan
tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan Terdakwa pernah
bertemu dengan Sdri Komang Tri selama satu minggu di Mataram dan
Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menikahi Sdri.
Komang Tri secara siri namun Saksi-1 tidak mengizinkannya.

/f.

Bahwa….
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e.
Bahwa sekira bulan Juni 2015 Saksi-1 mengetahui hubungan
Terdakwa dengan Sdri.Komang Tri sehingga Saksi-1 mengetahui
wajah dari Sdri. Komang Teri lewat akun facebook serta Terdakwa
pernah mengunggah foto mesra bersama dengan Sdri.Komang Tri
sehingga Saksi-1 mengetahui wajah dari Sdri.Komang Tri dan pernah
berkomuniasi lewat handphone dan saling memaki.
f.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul
05.00 Wita di Asrama Gebang Songkang Rt. 06 Nomor 143 Mataram
NTB Terdakwa menghubungi perempuan yang bernama Sdri.Komang
Tri menggunakan hanphone Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya.
Pada pukul 06.00 Wita Saksi-1 menyapu halaman dan Saksi-1 melihat
Terdakwa masih menelpon menggunakan head set, kemudian setelah
selesai menyapu Saksi-1 berkata “daripada seperti ini terus lebih baik
lepaskan saya(minta cerai)” dan Terdakwa menjawab “mau kamu apa”
setelah itu Saksi-1 menjawab “mau kamu juga apa”Dan akhirnya
Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar sekira pukul 06,20 Wita Saksi-1
dicekik hingga terjatuh dilantai kemudian Saksi-1 diinjak-injak berkalikali dan membenturkan kepala Saksi-1 ke tembok sebanyak 1(satu)
kali.
g.
Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa
ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A09/VIII/2016/Idik tanggal 19 Agustus 2016 yang menuntut agar
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
h.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami
luka lecet sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing nol
koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di daerah leher
sebelah kanan Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat
luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu
sentimeter di daerah tulang selangka kanan sepuluh sentimeter dari
garis tubuh dan kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul
sesuai Visum Et Repertum Nomor :06/VER/VIII/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dari Rumah sakit Wira Bhakti Mataram yang ditanda
tangani oleh dr. Nurul Lasmi Saridewi dan diketahui oleh Kepala
Runah Sakit Wira Bhakti Mataram Mayor Ckm. Dr. IGN Gede Kertika,
Sp.An. NRP 11980019091071.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu hari Jumat tanggal Sembilan
belas bulan Agustus 2000 enam belam atau setidak-tidaknya dalam
tahun 2000 enam belas bertempat di Asrama Gebang Songkang Rt.06
Nomor 143 Mataram NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga”

/Dengan…..
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Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

:

a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Secata
Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat
Prada NRP 31950607710277, kemudian mengikuti kecabangan
Infanteri di Secata Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di
Yonif 745/SYB. Setelah mengikuti penugasan kenaikan pangkat dan
mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tamudi kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
b.
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ni Putu Sri Arini (Saksi1) pada tanggal 3 Maret 2004 sesuai dengan akta Perkawinan Nomor:
41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan dari perkawinan tersebut
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Made Yudi Aditya
Bimantara, Kadek Aries Diandra Aprilia (Saksi-3) dan Komang Rere
Sarbita Saciani.
c.
Bahwa sejak tahun 2005 hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan Terdakwa sering
melakukan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 merasa curiga kalau
Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.
d.
Bahwa sekira tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri Komang
Tri yang berasal dari Lampung dengan status janda yang bekerja di
Taiwan melalui jejaring media social facebook dan dari perkenalan
tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan Terdakwa pernah
bertemu dengan Sdri Komang Tri selama satu minggu di Mataram dan
Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menikahi Sdri.
Komang Tri secara siri namun Saksi-1 tidak mengizinkannya.
e.
Bahwa sekira bulan Juni 2015 Saksi-1 mengetahui hubungan
Terdakwa dengan Sdri.Komang Tri sehingga Saksi-1 mengetahui
wajah dari Sdri. Komang Teri lewat akun facebook serta Terdakwa
pernah mengunggah foto mesra bersama dengan Sdri.Komang Tri
sehingga Saksi-1 mengetahui wajah dari Sdri.Komang Tri dan pernah
berkomuniasi lewat handphone dan saling memaki.
f.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul
05.00 Wita di Asrama Gebang Songkang Rt. 06 Nomor 143 Mataram
NTB Terdakwa menghubungi perempuan yang bernama Sdri.Komang
Tri menggunakan hanphone Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya.
Pada pukul 06.00 Wita Saksi-1 menyapu halaman dan Saksi-1 melihat
Terdakwa masih menelpon menggunakan head set, kemudian setelah
selesai menyapu Saksi-1 berkata “daripada seperti ini terus lebih baik
lepaskan saya(minta cerai)” dan Terdakwa menjawab “mau kamu apa”
setelah itu Saksi-1 menjawab “mau kamu juga apa”Dan akhirnya
Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar sekira pukul 06,20 Wita Saksi-1
dicekik hingga terjatuh dilantai kemudian Saksi-1 diinjak-injak berkalikali dan membenturkan kepala Saksi-1 ke tembok sebanyak 1(satu)
kali.

/g.

Bahwa…….

6
g.
Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa
ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A09/VIII/2016/Idik tanggal 19 Agustus 2016 yang menuntut agar
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
h.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami
luka lecet sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing nol
koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di daerah leher
sebelah kanan Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat
luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu
sentimeter di daerah tulang selangkang kanan sepuluh sentimeter dari
garis tubuh dan kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul
sesuai Visum Et Repertum Nomor :06/VER/VIII/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dari Rumah sakit Wira Bhakti Mataram yang ditanda
tangani oleh dr. Nurul Lasmi Saridewi dan diketahui oleh Kepala kit
Wira Bhakti Mataram Mayor Ckm. Dr. IGN Gede Kertika, Sp.An. NRP
11980019091071.
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :
Pertama : Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 2004
Atau
Kedua

: Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2004.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak
Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama
merupakan delik aduan ( clark delict ) maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini
sebagai berikut :

didampingi

oleh

/Bahwa……
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Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah Saksi-1
(Sdri. Ni Putu Sri Arini) sesuai dengan surat laporan polisi nomor :
LP -09/A-09/VIII/2016/Idik
tanggal 19 Agustus 2016yang
ditandatangani oleh Saksi-1 yang isinya melaporkan bahwa telah
terjadi “ Kekerasan dalam rumah tangga “ yang diduga dilakukan
oleh Terdakwa
(Koptu Gede Budiarta ) pada
tanggal 19
Agustus2016 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet
sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing nol koma tiga
sentimeter kali nol koma dua sentimeter di daerah leher sebelah
kanan Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka
lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu
sentimeter di daerah tulang selangka kanan sepuluh sentimeter dari
garis tubuh dan kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul,
atas laporan tersebut Saksi-1 mencabut laporannya.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena Saksi-1 mencabutnya laporannya maka
terhadap dakwaan Alternatif pertama tidak dapat dilanjutkan
pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat formal sehingga
Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilanjutkan pemeriksaanya
karena tidak memenuhi syarat penuntutan namun terhadap dakwaan
Alternatif kedua tetap dilanjutkan.

Menimbang

:

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

: Ni Putu Sri Arini.
:Karyawan Dealer Honda NSS Mataram.
:Mataram,20Nopember 1981.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
:Asrama Gebang Songkang Rt. 06 No. 143
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2002 di
Karang jasi Mataram dari perkenalan tersebut kemudian sekira tahun
2003 Saksi dan Terdakwa menikah di Sekar Cakranegara Utara sesuai
dengan Akta Perkawinan Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret
2004 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai
3(tiga) rang anak yang bernama Made Yudi Aditya Bimantara, Kadek
Aries Diandra Aprilia dan Komang Rere Sarbita Saciani.
2.
Bahwa sekira tahun 2005 hubungan rumah tangga Saksi
dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan sering melakukan
kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa
telah berselingkuh.

/3.

Bahwa……
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3.
Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan setelah tahun 2005,
tahun 2008 satu kali, tahun 2011 satu kali, tahun 2012 satu kali, tahun
2013 satu kali Saksi tidak pernah laporan dan tahun 2015 terakhir yang
menjadi perkara ini.
4.
Bahwa sekira bulan Juni 2015 Saksi mengetahui Terdakwa
dengan Sdri. Komang Tri lewat facebook serta Terdakwa pernah
mengunggah foto mesra bersama dengan Komang Tri sehingga saksi
mengetahui wajah dari Sdri.Komang Tri dan pernah berkomunikasi
lewat hanphone dan saling memaki.
5.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul
05.00 Wita di Asrama Gebang Songkang Rt. 06 Nomor 143 Mataram
NTB Terdakwa menghubungi perempuan yang bernama Sdri. Komang
Tri menggunakan handphone yang Saksi tidak diketahui
keberadaannya. Pada pukul 06.00 Wita Saksi menyapu halaman dan
Saksi melihat Terdakwa masih menelpon menggunakan head set,
kemudian setelah selesai menyapu Saksi masuk kedalam rumah diikuti
oleh Terdakwa setelah sampai di dalam Saksi berkata “daripada
seperti ini terus lebih baih baik lepaskan saya (minta cerai)” dan
Terdakwa menjawab “mau kamu apa” setelah itu Saksi menjawab
“mau kamu apa” Dan akhirnya Saksi dan Terdakwa bertengkar sekira
pukul 06.00 Wita Saksi dicekik hingga terjatuh dilantai kemudian Saksi
diinjak-injak berkali-kali dan membenturkan kepala Saksi ke tembok
sebanyak 1(satu) kali.
6.
Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi pergi dari
rumah dengan sepeda motor menuju ke kantor Denpom IX/2 Mataram
untuk membuat laporan, atas petunjuk piket Saksi disarankan untuk
berobat dahulu di RSAD untuk dimintakan Visum, kemudian setelah
berobat Saksi melanjutkan melaporkan kejadian yang menimpa Saksi.
7.
Bahwa setelah berobat tetapi oleh Dokter diijinkan untuk pulang
tidak diopname sehingga Saksi-1 dijemput oleh Pamannya untuk
pulang kerumah orangtuanya di Jalan Gora Nomor 03 Gang Mawar
Kampung Sindu Saksari Kel. Cakra Utara Kec. Kota Mataram sampai
dengan sekarang.
8.
Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi yaitu Saksi mengalami luka lecet pada leher dan luka
lebam pada paha sebelah kiri dan Terdakwa pernah meminta izin
kepada Saksi untuk menikahi Sdri. Komang Tri secara siri namun
Saksi tidak mengizinkannya.
9.
Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta kartu ATM
gaji sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan batin hanya sekali-sekali memberikan uang jajan
kepada anak-anak.
10. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dengan anak-anak
tinggal di rumah Saksi hanya hari libur saja anak-anak dijemput oleh
Terdakwa untuk menginap di Asrama.

/11.

Bahwa…..
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11.
Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi, Terdakwa belum ada itikad baik untuk menjemput
Saksi untuk kembali bersatu tinggal di Asrama.
12.
Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan ingin bersatu
kembali tinggal di Asrama dengan anak-anak dan Terdakwa serta
membina keluarga.
Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang diluruskan oleh
Terdakwa yaitu :
1. Terdakwa sering memberikan uangjajan kepada Anak-anak
segesar Rp.30.000,-(tigapuluh ribu rupiah) kepada yang besar dan
Rp.5.000,-(limaribu rupiah) kepada yang kecil.
2. Kartu ATM dipegang oleh Terdakwa, karena uang di ATM sudah
habis.

Atas keterangan Terdakwa
keterangannya semula.

tersebut

Saksi

tetap

pada

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

:Kadek Aries Diandra Aprilia.
:Pelajar (Kelas 3 SD).
:Mataram,11 April 2006.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
:Asrama Gebang Songkang Rt. 06 No. 143
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ni Putu Sri Arini) da
Terdakwa karena Saksi-1 dan Terdakwa adalah orang tua kandung
dari Saksi dan telah dikaruniai 3 (tiga) oran anak yang bernama Made
Yudi Aditya Bimantara, Kadek Aries Diandra Aprilia (Saksi) dan
Komang Rere Sarbita Saciani.
2.
Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah menikah sekira 14 (empat
belas) tahun dan keadaan rumah tangga orang tua Saksi kurang
harmonis dan Saksi sering melihat Terdakwa memukul Saksi-1.
3.
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 di Asrama Gebang
Songkang Rt.06 Nomor 143 Mataram NTB saat Saksi bangun tidur
melihat Terdakwa dan Saksi bertengkar kemudian Saksi-1 diinjak-injak
dengan kaki berulang-ulang kali oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1
pergi meninggalkan rumah, akibat dari pertengkaran tersebut Saksi
tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari.
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4.
Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-1 mengalami luka lecet dibagian leher dan Saksi
membantu mengobatinya dengan cara memberi minyak Sumbawa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bahwa Saksi sedang menjenguk orang tua yang
sakit di Sumbawa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani sendiri oleh Saksi tertanggal 17Desember 2016 maka
atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU
nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah
dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang
tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir
dipersidangan .

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ni Nyoman Deresti.
:Wiraswasta.
: Sumbawa, 26Oktoberi 1962.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jalan Gora Nomor 03 Gang Mawar Kampung
Sindu Saksari Kelurahan Cakra Utara Kecamatan
Cakranegara Utara Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah
menantu dari Saksi sejak anak kandung Saksi Sdri. Ni Putu Sri Arini
(Saksi-1 menikah dengan Terdakwa sekira tahun 003 di lingkungan
Sindu Saksari Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara Utara
Kota Mataram NTB.
2.
Bahwa sekira tahun 2011 Saksi pernah melihat Terdakwa
melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di jalan Gora Nomor 03
Gang Mawar Kampung Sindu Saksari Kelurahan Cakra Utara
Kecamatan Cakranegara Utara Kota Mataram NTB hingga Saksi-1
pingsan dan langsung Saksi bawa untuk berobat ke RSAD Mataram.
3.
Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi bahwa pada
bulan Juni 2015 Terdakwa pernah meminta izin untuk melaksanakan
kawin siri dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Komang Tri
namun Saksi-1 tidak mengizinkannya dan semenjak saat itu Terdakwa
semakin menjadi-jadi sedikit ada permasalahan danada kesalahan dari
Saksi-1 Terdakwa langsung mainkekerasan.
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4.
Bahwa pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekira pukul 06.20
Wita bertempat di Asrama Gebang Songkang Rt. 06 Nomor 143
Kelurahan Sapta Marga Kecamatan cakranegara Barat Kota Mataram
NTB berdasarkan cerita Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan
kekerasan terhadap Saksi-1 dengan leher Saksi-1 dicekik satu kali
dengan menggunakan tangan kiri sampai Saksi-1 terjatuh dilantai di
kamar tidur, kemudian dada Saksi-1 diinjak-injak berulang kali sampai
Saksi-1 tidak bisa bernapas setelah itu Saksi-1 bangun dan selanjutnya
Terdakwa dimakai-maki oleh Saksi-1 dengan kata-kata “anjing kamu”
mendengar kata-kata Saksi kemudian Terdakwa membenturkan kepala
Saksi-1 ke tembok sebanyak 1(satu) kali.
5.
Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung pergi dari
rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju ke
Kantor Intel Gebang tetapi tidak ada orang selanjutnya Saksi-1
langsung menuju Denpom IX/2 Mataram untuk melaporkan kejadian
yang menimpa Saksi-1.
6.
Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap
Saksi-1 dimana Saksi-1 sempat diinfus mulai pukul 07.00 Wita sampai
dengan pukul 15.00 wita di RSAD Mataram dan tidak masuk kerja
selama 2(dua) hari dan Saksi menginginkan agar perbuatan Terdakwa
diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Secata
Rindam IX/Udayana setalah lulus kemudian dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 31950607710277, selanjutnya mengikuti kecabangan
Infenateri dan setelah mengikuti penugasan, kenaikan pangkat dan
mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tamudi Korem 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
2.
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ni Putu Sri Arini (Saksi1) pada tanggal 3 Maret 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :
41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan dari pernikahan tersebut
Saksi-1 dan Terdakwa telah dikatuniai 3(tiga) orang anak yang
bernama Made Yudi Aditya Bimantara, KadekAries Diandra Aprilia dan
Komang Rere Sarbita Saciani.
3.
Bahwa sekira tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Komang
Tri atau Sdr. Safitri asal Lampung dengan status janda yang bekerja di
Taiwan melalui jejaring media social facebook dan dari perkenalan
tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan pernah bertemu selama
satu minggu di Mataram karena Sdri.Safitri berlibur ke Lombok dan
hingga saat ini Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi.
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4.
Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2016 sekira pukul 05.00
Wita di Asrama Gebang Songkang Rt. 06 Nomor 143 Mataram NTB
Terdakwa bangun dari tidur dan mendapat telpon masuk dari Sdri.
Safitri (yang menurut Saksi-1 bernama Komang Tri) Terdakwa
menjawab telepon tersebut dengan menggunakan head set karena
Terdakwa sambil bekerja membersihkan kolam depan rumah,
kemudian sekira
pukul 06.20 Wita Saksi-1 keluar mendatangi
Terdakwa dan berkata minta diceraikan selanjutnya Terdakwa masuk
ke dalam rumah sampai di dalam rumah Saksi-1 bertengkar hebat
sampai Terdakwa mencekik leher Saksi-1 setelah kejadian tersebut
Saksi-1 dengan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan
Terdakwa menginjak badan Saksi-1 setelah kejadian tersebut Saksi-1
langsung perdi menggunakan sepeda motor untuk melaporkan
kejadian yang menimpa Saksi-1 ke Denpom IX/2 Mataram dan
sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah beberapa kali melakukan
tindakan kekerasan terhadap Saksi-1.
5.
Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan
kekerasan terhadap Saksi-1 dikarenakan adanya permasalahan
ekonomi
dan
masalah
hubungan
Terdakwa
dengan
perempuanlaintetapi telah putus.
6.
Bahwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa tidak pernah
memberikan gaji kepada Saksi-1 kerena Terdakwa dan Saksi-1 sering
bertengkar mulut dan Terdakwa merasa kesal namun Terdakwa masih
menanggung biaya hidup anak-anak.

Menimbang :

Bahwa barang bukti
persidangan ini berupa :

yang

diajukan

oleh

Oditur

Militer

Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD Wira Bhakti
Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri. Ni Putu Sri Arini
dan Koptu Gede Budiarta Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret
2004.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri Arini No : T319/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh
Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya
sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD Wira Bhakti
Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016,
adalah bukti surat yang menerangkan kekerasan yag dilakukan oleh
Tedakwa terhadap Saksi-1.

/-1 (satu).....
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- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri. Ni Putu Sri Arini
dan Koptu Gede Budiarta Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret
2004, adalah bukti suratyang menerangkan bahwa Terdakwa
dengan Saksi-1adalah suami Istri yang sah yang sampai saat
kejadian perkara ini.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri Arini No : T319/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005, bukti surat yang menyatakan
bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa.
Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut
setelah diperlihatkan kepadaTerdakwa dan para Saksi, diterangkan
dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksimerupakan bukti yang
menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa, hingga terjadinya perbuatan
yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti
lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat
dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Secata
Rindam IX/Udayana setelah luluskemudian dilantik dengan pangkat
Prada NRP 31950607710277, kemudian mengikuti kecabangan
Infanteri di Secata Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di
Yonif 745/SYB.Setelah mengikuti penugasan kenaikan pangkat dan
mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tamudi Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
2.
Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Ni Putu Sri Arini
(Saksi-1) pada tanggal 3 Mare 2004sesuai dengan Akta Perkawinan
Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama Made Yudi
Aditya Bimantara, Kadek Aries Diandra Aprilia (Saksi-3) Komang Rere
Sarbita Saciani.
3.
Bahwa benarsejak tahun 2005 hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan Terdakwa sering
melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 merasa
curiga kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.
4.
Bahwa benarsekira tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Komang Tri yang berasal dari Lampung dengan status janda yang
bekerja di Taiwan melalui jejaring media social facebook dan dari
perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan Terdakwa
pernah bertemu dengan Sdri.Komang Tri selama satu minggu di
Mataram dan Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk
menikahi Sdri.Komang Tri secara siri namun Saksi-1 tidak
mengizinkannya.
/5.

Bahwa….

14
5.
Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Saksi-1 mengetahui
hubungan Terdakwa dengan Sdri Komang Tri lewat akun facebook
serta Terdakwa pernah mengunggah foto mesra bersama dengan Sdri.
Komang Tri sehingga Saksi-1 mengetahui wajah dari Sdri.Komang Tri
dan pernah berkomunikasi lewat handphone dan saling memaki.
6.
Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira
pukul 05.00 Wita di Asrama Gebang Songkang Rt.06 Nomor 143
Mataram NTB Terdakwa menghubungi perempuan yang bernama
Sdri.Komang Tri menggunakan hanphone yang Saksi-1 tidak ketahui
keberadaannya. Pada pukul 06.00 Wita Saksi-1 menyapu halaman
dan Saksi-1 melihat Terdakwa masih menelpon menggunakan head
set, kemudian setelah selesai menyapu Saksi-1 masuk ke dalam
rumah diikuti oleh Terdakwa setelah sampai di dalam rumah Saksi-1
berkata “daripada seperti ini terus lebih baik lepaskan saya (minta
cerai)” dan Terdakwa menjawab “mau kamu apa” setelah itu Saksi-1
menjawab “mau kamu juga apa” Dan akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa
bertengkar sekira pukul 06.20 Wita Saksi-1 dicekik hingga terjatuh ke
lantai kemudian Saksi-1 diinjak-injak berkali-kali dan membenturkan
kepala Saksi-1 ke tembok sebanyak 1 (satu) kali.
7.
Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi kerumah
sakit untuk berobat tetapi oleh Dokter diijinkan untuk pulang tidak
diopname sehingga Saksi-1 dijemput oleh Pamannya untuk pulang
kerumah orangtuanya di Jalan Gora Nomor 03 Gang Mawar Kampung
Sindu Saksari Kel. Cakra Utara Kec. Kota Mataram sampai dengan
sekarang.
8.
Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan
Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :
LP-09/A/VIII/2016/Idik tanggal 19 Agustus 2016 dilengkapi dengan
surat pengaduan tanggal 19 Agustus 2016 yang menuntut agar
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9.
Bahwa benar kemudian Denpom IX/2 Mataram melakukan
penyidikan dan mengajukan permohonan Visum Et Repertum atas
nama Saksi-1 Sdri. Ni Putu Sri Arini.
10. Bahwa benarTerdakwa menerangkan sejak semula telah
menyadari pernikahannya dengan Saksi-1 sampai saat Terdakwa
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi
perceraian sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat
Perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri dan menurut
ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan
perlindungan kepada Saksi-1, namun akibat perbuatan Terdakwa
maka terjadilah perkara ini.
11. Bahwa benarperbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah
satu bentuk kekerasan fisik yang dilakukan kepada orang lain.
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12.
Bahwa benarbenar korban dari kekerasan fisik yang dilakukan
oleh Terdakwa adalah Saksi-1 yang nota bene adalah istri Terdakwa
sendiri yang menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah
satu anggota dalam lingkup rumah tangga.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1
mengalami luka lecet sebanyak dua buah dengan ukuran masingmasing nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di
daerah leher sebelah kanan Sembilan sentimeter dan garis tengah
tubuh, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali
nol koma satu sentimeter didaerah tulang selangkang kanan sepuluh
sentimeter dari garis tubuh dan kelainan tersebut disebabkan oleh
trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor :
06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Wira
Bhakti Mataram yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Lasmi Saridewi
dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Wira Bhakti Mataram Mayor
Ckm dr. IGN. Gede Kertika, Sp.An NRP 11980019091071.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara Alternatif, yang terdiri dari:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga.
Atau
Kedua

: Pasal 44 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
tangga.

.
Menimbang

:Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sesuai denganSurat
Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /48 / XI/ 2016 tanggal 24
November2016yaitu dakwaan Alternatif yaitu Alternatif pertama Pasal
44 ayat (4) UURI nomor 23 tahun 2004 , Alternatif ke dua Pasal 44
ayat ( 1) UURI no. 23 tahun 2004, Majelis Hakim
/berpendapat……
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berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif pertama tidak dapat
dilanjutkan pemeriksaan karena merupakan delik aduan (clark delict)
dikarenakan sejak awal persidangan Saksi-1 selaku Saksi pelapor
telah mencabut pengaduannya maka dakwaan Alternatif ke dua tetap
dilanjutkan pemeriksaannya.
Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 44ayat (2) UU No.
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1.

Unsur ke-1

: Setiap Orang.

2.

Unsur ke-2

: Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf (a).

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap Orang”, dalam dakwaan
alternatif pertama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan
undang-undang (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8
KUHP)
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus
bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau
setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan
Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung
hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala
tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang
menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori
Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak
pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si
pembuat) dan siapa yang dapat dipertangggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer
haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum
harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya.
- Bahwa Van Hattum dalam bukunya ”Hand En Leerbook I” hal 327,
yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir,
SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru
Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan
“Toerekening Vatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat
bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan
kehendaknya.
Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa
pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.
/Bahwa….
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Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap
dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Secata
Rindam IX/Udayana setelah luluskemudian dilantik dengan pangkat
Prada NRP 31950607710277, kemudian mengikuti kecabangan
Infanteri di Secata Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di
Yonif 745/SYB.Setelah mengikuti penugasan kenaikan pangkat dan
mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tamudi Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam
perkara ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinas di Kodim
1620/Loteng dengan pangkat Koptu NRP 31950607710277.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa
terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu
penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
satu “ Barang Siapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf (a)” tersebut, Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:

Bahwayang dimaksud dengan Kekerasan fisik adalah tindakan
atau perlakuan yang menyangkut pengenaan terhadap tubuh (fisik),
seperti serangan fisik, pemaksaan fisik, pencideraan, pemukulan,
penganiayaan kepada atau terhadap orang lain yang menyebabkan
tubuh cidera, sakit atau luka.Kekerasan Fisik tersebut dilakukan dalam
lingkup rumah tangga.
Sedangkan yang dimaksud dengan “sakit” atau “luka” adalah adanya
gangguan atas fungsi salah satu organ pada badan manusia.
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Bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,
lingkup rumah tangga meliputi:
1) Suami, istri dan anak.
2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang
sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan atau
3) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap
dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Ni Putu Sri Arini
(Saksi-1) pada tanggal 3 Mare 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan
Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Made Yudi
Aditya Bimantara, Kadek Aries Diandra Aprilia (Saksi-3) Komang Rere
Sarbita Saciani.
2.
Bahwa benarsejak tahun 2005 hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan Terdakwa sering
melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 merasa
curiga kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.
3.
Bahwa benarsekira tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Komang Tri yang berasal dari Lampung dengan status janda yang
bekerja di Taiwan melalui jejaring media social facebook dan dari
perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan Terdakwa
pernah bertemu dengan Sdri.Komang Tri selama satu minggu di
Mataram dan Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk
menikahi Sdri.Komang Tri secara siri namun Saksi-1 tidak
mengizinkannya.
4.
Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Saksi-1 mengetahui
hubungan Terdakwa dengan Sdri Komang Tri lewat akun facebook
serta Terdakwa pernah mengunggah foto mesra bersama dengan Sdri.
Komang Tri sehingga Saksi-1 mengetahui wajah dari Sdri.Komang Tri
dan pernah berkomunikasi lewat handphone dan saling memaki.

5.
Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira
pukul 05.00 Wita di Asrama Gebang Songkang Rt.06 Nomor 143
Mataram NTB Terdakwa menghubungi perempuan yang bernama
Sdri.Komang Tri menggunakan hanphone yang Saksi-1 tidak ketahui
keberadaannya.
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Pada pukul 06.00 Wita Saksi-1 menyapu halaman dan Saksi-1 melihat
Terdakwa masih menelpon menggunakan head set, kemudian setelah
selesai menyapu Saksi-1 masuk ke dalam rumah diikuti oleh
Terdakwa setelah sampai di dalam rumah Saksi-1 berkata “daripada
seperti ini terus lebih baik lepaskan saya (minta cerai)” dan Terdakwa
menjawab “mau kamu apa” setelah itu Saksi-1 menjawab “mau kamu
juga apa” Dan akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar sekira pukul
06.20 Wita Saksi-1 dicekik hingga terjatuh ke lantai kemudian Saksi-1
diinjak-injak berkali-kali dan membenturkan kepala Saksi-1 ke tembok
sebanyak 1 (satu) kali.
6.
Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi kerumah
sakit untuk berobat tetapi oleh Dokter diijinkan untuk pulang tidak
diopname sehingga Saksi-1 dijemput oleh Pamannya untuk pulang
kerumah orangtuanya di Jalan Gora Nomor 03 Gang Mawar Kampung
Sindu Saksari Kel. Cakra Utara Kec. Kota Mataram sampai dengan
sekarang.
7.
Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan
Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :
LP-09/A/VIII/2016/Idik tanggal 19 Agustus 2016 dilengkapi dengan
surat pengaduan tanggal 19 Agustus 2016 yang menuntut agar
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8.
Bahwa benar kemudian Denpom IX/2 Mataram melakukan
penyidikan dan mengajukan permohonan Visum Et Repertum atas
nama Saksi-1 Sdri. Ni Putu Sri Arini.
9.
Bahwa benarTerdakwa menerangkan sejak semula telah
menyadari pernikahannya dengan Saksi-1 sampai saat Terdakwa
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi
perceraian sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat
Perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri dan menurut
ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan
perlindungan kepada Saksi-1, namun akibat perbuatan Terdakwa
maka terjadilah perkara ini.
10. Bahwa benarperbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah
satu bentuk kekerasan fisik yang dilakukan kepada orang lain.
11.
Bahwa benar benar korban dari kekerasan fisik yang dilakukan
oleh Terdakwa adalah Saksi-1 yang nota bene adalah istri Terdakwa
sendiri yang menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah
satu anggota dalam lingkup rumah tangga.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1
mengalami luka lecet sebanyak dua buah dengan ukuran masingmasing nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di
daerah leher sebelah kanan Sembilan sentimeter dangaris tengah
tubuh, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali
nol koma satu sentimeter didaerah tulang selangkang kanan sepuluh
sentimeter dari garis tubuh dan kelainan tersebut disebabkan oleh
trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum
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Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Rumah Sakit
Wira Bhakti Mataram yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Lasmi
Saridewi dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Wira Bhakti Mataram
Mayor Ckm dr. IGN. Gede Kertika, Sp.An NRP 11980019091071.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2
“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a)”, telah
terpenuhi.
Menimbang

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

Menimbang

Menimbang

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

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :

1.
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan
perselingkuhan dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1
berulangkali,menunjukan sikap Terdakwa yang emosional dan
mengandalkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah rumah
tangga. Hal ini mencerminkan suatu sikap arogan dan tidak
menghormati lembaga perkawinan serta tidak mematuhi aturan hukum
dalam berumah tangga.
2.
Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa
sebagai seorang anggota TNI sekaligus sebagai seorang kepala
keluarga yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi
keluarga dan masyarakat disekelilingnya dalam membina rumah
tangga.
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3.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan
Saksi-1mengalami luka memar dan sampaisekarang Saksi-1 dan
anak-anaknya masih tinggal bersama dengan orangtuaSaksi-1,dimana
seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1dan anak-anaknya
adalah bagian dari rumah tangga yang telah dibentuknya dan rumah
tangga adalah bagian dari prestasi kehidupan, yang menuntut
ketrampilan dan kecerdasan dalam mengelolanya sehingga
membutuhkan kematangan kerja sama yang sehat antara pasangan
suami istri.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah
berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga”, dan oleh karenanya menjatuhkan tuntutan pada diri Terdakwa
berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang
seringan-ringannya dengan berbagai alasannya, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya
hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat
yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai
tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah
permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai
ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan
dengan kesalahan Terdakwa.
Oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini
merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan
segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di
atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa
setelah tindak pidana yang dilakukannya dimana Terdakwa mengakui
kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan adanya janji untuk tidak
mengulanginya Majelis menilainya hanya ucapan dari Terdakwa saja
karena sampai saat persidangan berlangsung Saksi-1 dan anakanaknya masih tinggal dengan orangtua Saksi-1 menandakan belum
adanya itikad baik Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1.
Dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang
dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dipandang sesuai
dengan perbuatan kelakuan dan pantas terhadap Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit
yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
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Menimbang :
Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali
ke jalan yang benar menjadi Parajurit dan Warga Negara yang baik sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang :

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

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5,
Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke 4.
Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah
tangganya dan tetap bersikap kasar terhadap istrinya.
Menimbang :
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer setimpal dan pantas untuk
Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan merubahnya.
Menimbang :
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum
dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang :
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1)

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD Wira Bhakti
Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri. Ni Putu Sri Arini
dan Koptu Gede Budiarta Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal 3 Maret
2004.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri Arini No : T319/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.
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Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak
semula melekat dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan
erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.
Mengingat

:
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Repubilk Indonesia
Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gede Budiarta,
Koptu NRP 31950607710277, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 10 ( Sepuluh) bulan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAD Wira Bhakti
Mataram Nomor : 06/VER/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan Sdri. Ni Putu Sri
Arini dan Koptu Gede Budiarta Nomor : 41/TH/KM/2004 tanggal
3 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI Sdri. Ni Putu Sri Arini No : T319/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.

Membebankan

biaya

perkara

kepada

Terdakwa

sebesar

Rp.7.500,-( Tujuh ribu lima ratus rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H., LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP.522940 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H., MAYOR LAUT
(KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang di ucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
DWI CHRISNAWATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281dan Panitera
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.,KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P 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

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

PANITERA
Ttd
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P
Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P

