PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
P U T U S A N
Nomor : 50-K / PM.III-14 / AD / XII / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
:
Pangkat / NRP
:
Jabatan
:
Kesatuan
:
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin
:
Kewarganegaraan
:
Agama
:
Tempat tinggal
:

I Gusti Made Ngurah Wandira.
Koptu/31980682680978.
Ta Gudang II TU.
Kodim 1610/Klungkung.
Gianyar, 5 September 1978.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Ratna No. 17 Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab.
Gianyar, Bali.

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

:

Berkas perkara Terdakwa dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor :
BP-28/ A-28/ XI / 2016, tanggal 4 Nopember 2016.

Memperhatikan

:

1. Keputusan Penyerahan
Perkara
dari Korem 163/Wira
Satya selaku Papera Nomor : Kep / 17 / XI / 2016, tanggal 30
Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 / XII /
2016, tanggal 8 Desember 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim
Nomor Tapkim/58 /PM.III-14 /AD /XII /2016 tanggal 14
Desember 2016.
b.
Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/
52/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

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

:

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 /
XII / 2016, tanggal 8 Desember 2016 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal-hal ........
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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 :
”Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :
- Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan.
c.

Mohon agar barang bukti berupa :
1).

Surat-surat :
- 1 (Satu) lembar Surat Pengaduan atas nama
Sdri. Ni Luh Sri Astini tanggal 27 September
2016.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta
Perkawinan No. 268/CS/2010 tanggal 25
Januari 2010 atas nama I Gusti Made Ngurah
Wandira dan Luh Sri Astini.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan
Isteri (KPI) No. Reg :T-125/IV/2010 tanggal 20
April 2010.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
5104032805090049 tanggal 18 Desember
2012 atas nama Kepala Keluarga I Gusti
Made Geria.
- 7 (Tujuh) lembar foto copy Laporan
Pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah
Denpasar, Kesdam IX/Udayana tanggal 3
Oktober 2016 atas nama Sdri. Ni Luh Astini.

2).

Barang-barang :
- Nihil -

2.
Permohonan Clemention Penasehat Hukum Terdakwa yang
diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
/ Majelis ……..
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Majelis Hakim Militer yang terhormat, Oditur Militer dan siding
Pengadilan yang kami hormati.
Bahwa Terdakwa di dalam perkara ini telah di Dakwa yang
pada intinya telah melakukan tindak pidana :
KESATU:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga”.
Sebagaimana di ataur dan diancam dalam pasal 45 ayat (1)
UU RI Nomor 23 Tahun 2004.
KEDUA:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari”
Sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 44 Ayat (4)
UU RI Nomor 23 Tahun 2004.
Terhadap Dakwaan tersebut kami sangat meyakini
profesionalisme Oditur Militer terhadap fungsi, tugas dan tanggung
jawabnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai Penuntut
Umum di lingungan Peradilan Militer. Namun demikian yang akan
kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah tentang nilai-nilai
keadilan bagi Terdakwa, dimana Terdakwa juga sebagai manusia
biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memmimpin
kehidupan rumah tangga Terdakwa sendiri.
Bahwa kemudian Oditur Militer Denpasar dalam tuntutan yang
dibacakan dalam persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2017
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan
tindak pidana : “Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan
psikis dalam lingkup rumah tangga”.
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) UU
RI Nomor 23 tahun 2004.
Sehingga Oditur Militer dalam persidangan ini, menuntut agar
Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara 6 (enam) bulan.
Majelis hakim yang terhormat, Oditur Militer dan siding
Pengadilan yang kami hormati.
Jika selama pmeriksaan di persidangan terdapat ucapan
maupun perbuatan Terdakwa yang kurang berkenan menurut
penilaian Majelis Hakim yang terhormat dan siding Pengadilan yang
kami hormati, hal itu semata-mata hanyalah karena ketidaktahuan
Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Militer.
/ Bahwa …….
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Bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan maupun Tuntutan
Oditur Militer yang telah di bacakan sejak awal persdiangan kami
tidak membantahnya, memang demikianlah faktanya yang
terungkap selama pemeriksaan dalam persidangan dan terhadap
faktatersebut kami sangat meyakini kebenarannya.
Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa
berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dalam persidangan
bahwa ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang
merupakan isteri Terdakwa bukanlah merupakan yang tanpa seba.
Alasan emosional yang menjadikan perkara ini pada bagian
tertentu juga bersumber dari tindakan Saksi-1 yang cenderung
bersifat kasar atau dengan kata-kata yang melukai hati dan
perasaan Terdakwa sebagai suami, yang hal ini pula juga
merupakan bagian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
sebagaimana di atur oleh Undang-undang. Namun demikian, kami
tidak hendak mengulas lebih jauh tentang permasalahan ini, karena
menurut kami, bahwa pertengkaran rumah tangga seperti yang
terjadi dalam kehidupan Terdakwa meruakan hal yang wajar terjadi
dalam kehidupan rumah tangga manapun yang ada di dunia ini.
Namun yang terpentinng dari semua ini, bahwa kehidupan rumah
tangga Terdakwa saat ini telah berangsur-angsurmembaik dan
telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti telah
terjadinya suatu komunikasi yang baik antara keduanya maupun
mertuanya, adanya upaya untuk meyatukan kembali dengan
keberdaan anak di antara keduanya.
Dengan demikian kami memohon bahwa dengan adanya
mekanisme yang berjalan dalam proses persidangan ini, tidaklah
menjadi penghalang untuk keduanya menjadi rukun dan bahagia,
namun proses persidangan ini justru dapat menolong keduanya
semakin dewasa, semakin mempererat dan menyatukan keduanya
dengan kasih sayang dan kebaikan, serta semakin memahami
tentang arti penting sebuah kehidupan dalam keluarga. Kiranya
itulah yang menjadi tujuan persidangan dalam persoalan rummah
tangga seperti yang dihadapi oleh Terdakwa.
Majelis Hakim yang terhormat, Oditur Militer dan siding
Pengadilan yang kami hormati.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas,
kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala
kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sudi kiranya berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Memberikan putusan hukuman yang sringan-ringannya
terhadap diri Terdakwa.
Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini
diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUE ET BONO), dengan
pertimbangan bahwa:

/ 1. Bahwa …….
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1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji
untuk tidak mengulanginya.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran
hukum sekecil apapun selama berdinas di lingkungan TNI AD dan
terdakwa adalah prajurit yang cakap serta handal di satuannya
sehingga Terdakwka dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai
Ta Gudang II TU di satuan Kodim 1610/Klungkung.
3. Bahwa sebelum berdinas di Kodim 1610/Klungkung,
Terdakwa telah berdinas dengan baik di Yonif 741/SBW sampai
tahun 2006 dan pindah ke Paldam IX/Udayana, tahun 2008 pindah
ke Korem 163/WSA dan tahun 2009 pindah ke Kodim
1610/Klungkung.
4. Bahwa Terdakwa sudah berdinas di TNI AD selama 18
(delapan belas) tahun dan mendapatkan tanda jasa dari Negara
Republik Indonesia berupa tanda jasa “Satya Lencana Kesetiaan
XIV Tahun" selain itu Terdakwa telah ikut terlibat dalam penugasan
Ops Legislatif di Halmaera Ambon pada tahun 2000-2002 dan Ops
Aceh Timur pada tahun 2005-2006, ini merupakan suatu catatan
positif bagi Terdakwa yang didapatkan dalam kurun waktu dinas
selama 18 (delapan belas) tahun.
Majelis Hakim Militer yang terhormat, Oditur Militer dan sidang
Pengadilan yang kami hormati.
Demikianlah
Nota
Pembelaan
bersifat
Permohonan
Keringanan ini disampaikan dan atas terkabulkannya permohonan
ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga
Allah yang maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan
bimbingannya kepada kita semua.
3. Atas Permohonan Clemention Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada

Pertama.
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal Tujuh bukan Mei
tahun dua ribu enam belas atau pada hari lain dalam pada bulan
Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
dua ribu enam belas di rumah keluarga besar Terdakwa di Banjar
Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar dan Rumah Sakit Umum
(RSU) Klungkung 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 psikis dalam
lingkup rumah tangga”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut
/ a. Bahwa …..

:
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a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Secata di Singaraja, kemudian pada tahun 1998
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun
1997 Terdakwa ditugaskan di yonif 741/SBW, kemudian pada
tahun 2006 Terdaka di tugaskan di Paldam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Korem
163/Wira Satya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang II TU di Kodim
1610/Klungkung dengan Pangkat Koptu NRPn31980682680978.
b. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sri. Luh Sri
Astini (Saksi-1) pada tanggal 23 November 2009 sesuai dengan
Kutian Akta Perkawinan Nomor 268/CS/2010 tanggal 25 Januari
2010. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah
keluarga besar Terdakwa di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu,
Kab. Gianyar-Bali. Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang
anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Pendi Indrawan saat ini
berumur 5 (lima) tahun.
c. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi-1 bekerja di Restorant Bali
Wood Kuno Kini di Ubud, Kab. Gianyar, Saksi-1 bekerja atas
keinginan Terdakwa dengan alasan membantu keuangan keluarga.
Namun setelah Saksi-1 bekerja, Terdakwa dan Saksi-1 sering
bertengkar, Terdakwa sering marah-marah dan berkata-kata kasar
terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 sering pulang malam
padahal Saksi-1 ada kalanya kerja sore hingga malam dan hal itu
diketahui oleh Terdakwa.
d. Bahwa pada tahun 2016 Sdri. Ni Made Murni (Saksi-3) yaitu
ibu Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin kepada
Terdakwa agar mengijinkan Saksi-1 untuk merawat kakek Saksi-1
yaitu mertua Saksi-1 yang sedang opname di Rumah Sakit Umum
(RSU) Klungkung dan Terdakwa mengijinkan. Namun sekira pukul
23.00 Wita saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang menunggui kakek
Saksi-1 di RSU Klungkung, tiba-tiba Terdakwa datang kemudian
dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang kaki
kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “kenapa
tidak pulang”. Semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga
Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi kurang harmonis.
e. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 sekira malam hari bertempat
di rumah keluarga besar Terdakwa di Banjar Kajanan Desa Tegal
Tugu, Kab. Gianyar Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 yang
disebabkan masalah keuangan yaitu Saksi-1 meminta Terdakwa
untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak setuju. Dalam
pertengkaran tersebut Terdakwa berkata-kata kasar kepada Saksi1 dengan mengatakan “kamu sudah tidak berarti di rumah ini”,
selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan menjambak
Saksi-1. Atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa
ketakuatan sakit hati dan tertekan.
f.
Bahwa merasa tidak tahan atas perlakuan Terdakwa sebagai
mana yang diuraikan di atas kemudian pada tanggal 8 Mei 2016
/ sekitar …….
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sekitar pukul 8.00 Wita Saki-1 bermaksud pergi meninggalkan
rumah keluarga besar Terdakwa dengan mengajak anak Saksi-1,
namun dilarang oleh terdakwa dan keluarag besar Terdakwa
dengan alasan anak Saksi-1 baru sembuh dari sakit, akhirnya
Saksi-1 meningalkan rumah Terdakwa dan pergi kerumah orang
tua Saksi-1 di Dusun Kangin, Desa Tusan Kangin Kec.
Banjarangkan, Kab. Kelungkung. Keberadaan Saksi-1 di rumah
orang tuanya tersebut telah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. I
Made Pageh yasa (Saksi-5) selaku Kepala Dusun Kangin, Desa
tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, sedangkan anak Saksi1 tetap tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Gianyar..
g. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1,
Tedakwa datang beberapa kali mengajak Saksi-1 pulang
kerumahnya, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 masih
merasa Trauma dan tertekan dan takut tinggal bersama dengan
Terdakwa. Semenjak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1,
Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan hidup Saksi-1
sehiangga Saksi-1 merasa di telantarkan oleh Terdakwa.
h. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa
ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai laporan Polisi Nomor LP-22/A22/9/2016 Idik tangggal 27 September 2016 dilengkkapi dengan
surat penngaduan tanggal 27 September 2016 yang menuntut agar
Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
i.
Bahwa stelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 di
Kesdam IX/Udayana, diketahui Saksi-1 mengalami :
-

Dari hasil wawancara dan pemeriksaan Pskiatrik pada
terperiksa saat ini tidak didapatkan tanda-tanda atau
gejala-gejala gangguan jiwa berat (Psikotik).

-

Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan sat
Adiktif pada terperiksa.

-

Saat ini terperiksa mengalami Stresor dalam rumah tangga
berupa masalah dengan pasangan (suami) berupa
kekerasan rumah tangga dan maslah Psikosial lainnya
dengan keuarga suami serta perebutan hak asuh anak
yang menyebabkan timbulnya factor Psikologis dan prilaku
yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit
(keluahan pisik).

Sehingga terhadap Saksi-1 di sarankan:
-

Agar yang bersangkutan mendapatkan konseling Psikotrafi
atau pendapingan Pskiater untuk memperkuat Koping
mekanisme mengadapi streesor yang dialami.

-

Perlu adanya Cople Therapy (terapi pasangan) marietal
Counselling (terapi perkawinan) terhadap pasien dan
suami oleh Pskiater.

/ Perlu ……….
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-

Perlu adanya family Therapy (terapi keluarga) sebagai
system support bagi pasien.

Sesuai laporan pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah
Denpasar, Kesdam IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 yang di
buat dan di tandatangani oleh Kapten Ckm (K) Dr. Rinie Indah
Chandra Wirasati, SP.KJ, NRP 11050030140179.
Atau
Kedua.
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal Tujuh bulan Mei
tahun dua ribu enam belas atau pada hari lain dalam pada bulan
Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
dua ribu enam belas di rumah keluarga besar Terdakwa di Banjar
Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar dan Rumah Sakit Umum
(RSU) Klungkung 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 pisik dalam
lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau matapencaharian atau
kegiatan sehari-hari”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Secata di Singaraja, kemudian pada tahun 1998
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun
1997 Terdakwa ditugaskan di yonif 741/SBW, kemudian pada
tahun 2006 Terdaka di tugaskan di Paldam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Korem
163/Wira Satya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang II TU di Kodim
1610/Klungkung dengan Pangkat Koptu NRPn31980682680978.
b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sri. Luh
Sri Astini (Saksi-1) pada tanggal 23 November 2009 sesuai dengan
Kutian Akta Perkawinan Nomor 268/CS/2010 tanggal 25 Januari
2010. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah
keluarga besar Terdakwa di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu,
Kab. Gianyar-Bali. Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang
anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Pendi Indrawan sat ini
berumur 5 (lima) tahun.
c. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi-1 bekerja di Restorant Bali
Wood Kuno Kini di Ubud, Kab. Gianyar, Saksi-1 bekerja atas
keinginan Terdakwa dengan alasan membantu keuangan keluarga.
Namun setelah Saksi-1 bekerja, Terdakwa dan Saksi-1 sering
/ bertengkar ……..
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bertengkar, Terdakwa sering marah-marah dan berkata-kata kasar
terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 sering pulang malam
padahal Saksi-1 ada kalanya kerja sore hingga malam dan hal itu
diketahui oleh Terdakwa.
d. Bahwa pada tahun 2016 Sdri. Ni Made Murni (Saksi-3) yaitu
ibu Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin kepada
Terdakwa agar mengijinkan Saksi-1 untuk merawat kakek Saksi-1
yaitu mertua Saksi-1 yang sedang opname di Rumah Sakit Umum
(RSU) Klungkung dan Terdakwa mengijinkan. Namun sekira pukul
23.00 Wita saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang menunggui kakek
Saksi-1 di RSU Klungkung, tiba-tiba Terdakwa datang kemudian
dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang kaki
kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “kenapa
tidak pulang”. Semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga
Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi kurang harmonis.
e. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 sekira malam hari bertempat
di rumah keluarga besar Terdakwa di Banjar Kajanan Desa Tegal
Tugu, Kab. Gianyar Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 yang
disebabkan masalah keuangan yaitu Saksi-1 meminta Terdakwa
untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak setuju. Dalam
pertengkaran tersebut Terdakwa berkata-kata kasar kepada Saksi1 dengan mengatakan “kamu sudah tidak berarti di rumah ini”,
selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan menjambak
Saksi-1. Atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa
ketakuatan sakit hati dan tertekan.
f.
Bahwa merasa tidak tahan atas perlakuan Terdakwa sebagai
mana yang diuraikan di atas kekmudian pada tanggal 8 Mei 2016
sekitar pukul 8.00 Wita Saki-1 bermaksud pergi meninggalkan
rumah keluarga besar Terdakwa dengan mengajak anak Saksi-1,
namun dilarang oleh terdakwa dan keluarag besar Terdakwa
dengan alasan anak Saksi-1 bbaru sembuh dari sakit, akhirnya
Saksi-1 meningalkan rumah Terdakwa dan pergi kerumah orang
tua Saksi-1 di Dusun Kangin, Desa Tusan Kangin Kec.
Banjarangkan, Kab. Kelungkung. Keberadaan Saksi-1 di rumah
orang tuanya tersebut telah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. I
Made Pageh yasa (Saksi-5) selaku Kepala Dusun Kangin, Desa
tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, sedangkan anak Saksi1 tetap tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Gianyar..
g. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1,
Tedakwa datang beberapa kali mengajak Saksi-1 pulang
kerumahnya, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 masih
merasa Trauma dan tertekan dan takut tinggal bersama dengan
Terdakwa. Semenjak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1,
Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan hidup Saksi-1
sehiangga Saksi-1 merasa di telantarkan oleh Terdakwa.
h. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa
ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai laporan Polisi Nomor LP-22/A22/9/2016/Idik tangggal 27 September 2016 dilengkkapi dengan
surat pengaduan tanggal 27 September 2016 yang menuntut agar
Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
/ i. Bahwa …….

10
i.
Bahwa stelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 di
Kesdam IX/Udayana, diketahui Saksi-1 mengalami :
-

Dari hasil wawancara dan pemeriksaan Pskiatrik pada
terperiksa saat ini tidak didapatkan tanda-tanda atau
gejala-gejala gangguan jiwa berat (Psikotik).

-

Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan sat
Adiktif pada terperiksa.

-

Saat ini terperiksa mengalami Stresor dalam rumah tangga
berupa masalah dengan pasangan (suami) berupa
kekerasan rumah tangga dan maslah Psikosial lainnya
dengan keuarga suami serta perebutan hak asuh anak
yang menyebabkan timbulnya factor Psikologis dan prilaku
yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit
(keluahan pisik).

Sehingga terhadap Saksi-1 di sarankan:
-

Agar yang bersangkutan mendapatkan konseling Psikotrafi
atau pendapingan Pskiater untuk memperkuat Koping
mekanisme mengadapi streesor yang dialami.

-

Perlu adanya Cople Therapy (terapi pasangan) marietal
Counselling (terapi perkawinan) terhadap pasien dan
suami oleh Pskiater.

-

Perlu adanya family Therapy (terapi keluarga) sebagai
system support bagi pasien.

Sesuai laporan pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah
Denpasar, Kesdam IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 yang di
buat dan di tandatangani oleh Kapten Ckm (K) Dr. Rinie Indah
Chandra Wirasati, SP.KJ, NRP 11050030140179.
j.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak
mengetahui luka-luka dan tidak mendapatkan halangan dalam
melakukan kegiatan sehai-hari.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :
Pertama
: Pasal 45 ayat (1) Undang –undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
Atau
Kedua
: Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

/ Menimbang …….

11
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum berdasarkan surat perintah:
1. Danrem 163/Wira Satya Nomor Sprin / 366/X/2016 tanggal 21
Desember 2016 dan surat kuasa tanggal 21 Desember 2016.
2. Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin /60/III/2017 tanggal 13
Maret 2017 dan surat kuasa tanggal 13 Maret 2017.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan
Alternatif yaitu :
Pertama

:

Pasal 45 (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004

Atau
Kedua

:

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

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Terdakwa didakwa
dengan dakwaan Alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 45 (1) UU
RI Nomor : 23 tahun 2004 dan Alternatif kedua Pasal 44 ( 4 ) UU
RI Nomor 23 tahun 2004 , sesuai ketentuan Pasal 44 (4) UU RI
Nomor 23 tahun 2004 merupakan delik aduan (clark delict) sebagai
syarat formal untuk dapatnya dilakukan penuntutan perkaranya.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif ke dua
merupakan delik aduan ( clark delict ) maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini
sebagai berikut :
Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah
Saksi-1 (Sdri. Luh Sri Astini ) sesuai dengan surat laporan Polisi
Nomor LP-22/A-22/9/2016/Idik tangggal 27 September 2016
dilengkkapi dengan surat pengaduan tanggal 27 September 2016
yang yang ditandatangani oleh Saksi-1 yang isinya melaporkan
bahwa telah terjadi “ Kekerasan dalam rumah tangga “ yang
diduga dilakukan oleh Terdakwa (I Gusti Made Ngurah Wandra)
pada tanggal 7 Mei 2016 tetap pada pengaduan semula dan tidak
mencabut.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena terhadap dakwaan Alternatif ke dua Pasal
44 ayat ( 4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 memenuhi syarat formal
sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap dilanjutkan
pemeriksaanya.
/ Menimbang …….

12
Menimbang

:

Bahwa
para Saksi
yang diperiksa
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

di

persidangan

Saksi-1:
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Luh Sri Astini.
: Swasta.
: Takmung, 28 Mei 1989.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Desa Tusan Kangin, Kec. Banjarangkan,
Kab. Klungkung-Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa karena
Terdakwa adalah suami Saksi. Saksi menikah secara sah dengan
Terdakwa pada tanggal 26 November 2009 menikah dari
pernikahan tersebut Saksi dan terdakwa telah di karuniai seorang
anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Pendi Indrawan yang
berumur 5 (lima) tahun dan sejak menikah dengan Terdakwa Saksi
telah masuk menjadi anggota Persit Kodim 1610/Klungkung.
2. Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di
rumah keluarga besar Terdakwa yang beralamat di Banjar Kajanan,
Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar-Bali dan hubungan rumah tangga
Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, akan tetapi sikap
keluarga besar Terdakwa kurang baik terhadap Saksi, hal tersebut
terlihat saat Saksi melahirkan, keluarga besar Terdakwa tidak
pernah datang untuk menjenguk Saksi di Rumah Sakit. .
3. Bahwa atas keinginan Terdakwa Saksi diminta untuk bekerja
sehingga pada tahun 2014 Saksi bekerja di sebuah restorant di
Ubud yang bernama Restorant Bali Wood Kuno Kini dengan gaji
setiap bulannya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada awal tahun 2016 Saksi merawat kakek Saksi
yang sedang sakit dan dirawat di RSUD Klungkung. Kemudian saat
Saksi sedang menunggui kakek Saksi di RSUD Klungkung,
Terdakwa datang ke RSUD Klungkung untuk menemui Saksi,
selanjutnya Terdakwa menendang kaki kanan Saksi sebanyak 1
(satu) kali dan berkata kepada Saksi “kenapa tidak pulang” dan
semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Saksi dengan
Terdakwa berjalan kurang harmonis.
5. Bahwa antara terdakwa dengan Saksi sering terjadi cekcok
dan terdakwa sering marah-marah dan berbicara kasar kepada
Saksi apabila Saksi pulang kerja agak malam, padahal Saksi
bekerja atas suruhan terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 sekira malam
hari, Saksi terlibat pertengkaran dengan terdakwa di rumah
keluarga besar Terdakwa di Gianyar. Dalam pertengkaran tersebut

/ Terdakwa ……
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Terdakwa berkata-kata kasar kepada Saksi dengan mengatakan
“kamu sudah tidak berarti di rumah ini” selanjutnya Terdakwa
menendang kaki Saksi dan menjambak rambut Saksi dan atas
perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak menderita luka ataupun
memar, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi
merasa sakit hati.
7. Bahwa oleh karena Saksi tidak tahan atas perbuatan kasar
Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2016 sekira
pukul 08.00 Wita Saksi pergi dengan meninggalkan rumah keluarga
besar Terdakwa dengan mengajak anak Saksi, namun Saksi
dilarang membawa anak Saksi, kemudian Saksi pergi sendiri dan
tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Bajarangkan
Klungkung, sedangkan anak Saksi tinggal bersama Terdakwa dan
keluarga besar Terdakwa.
8. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di
Banjarangkan Klungkung, terdakwa pernah beberapa kali datang
kerumah orang tua Saksi untuk berbicara kepada bapak Saksi serta
mengajak Saksi agar kembali pulang kerumah Terdakwa, akan
teteapi Saksi menolak karena Saksi merasa trauma dan tertekan
berada di rumah Terdakwa dan semenjak Saksi berada di rumah
orang tua Saksi, Terdakwa tidak pernah meberikan nafkah lahir
maupun bathin kepada Saksi. .
9.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa
sakit hati, tertekan dan trauma serta Saksi merasa ditelantarkan
oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak pernah lagi
memberikan nafkah kepada Saksi sehingga Saksi ingin bercerai
dengan Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
semua.
Saksi-2

membenarkan

:

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

:
:
:
:
:
:
:

I Ketut Suardana.
Swasta.
Tusan, 1 Januari 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Dusun Kangin, Desa Tusan, Kec.
Banjarangkan, Kab. Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di
Klungkung karena Terdakwa suami dari Sdri. Luh Sri Astini (Saksi1) yang meruakan anak kandung Saksi dan masih ada hubungan
keluarga
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa Saksi-1 telah dikaruniai
seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Pendi yang
berumur 5 (lima) tahun dan Sejak Saksi-1 menikah dengan
/ Terdakwa ………
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Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Kab.
Gianyar..
3. Bahwa hubungan rumah tangga terdakwa dengan Saksi-1
berjalan harmonis, namun pada bulan Juli 2016 Saksi-1 pergi
meninggalkan rumah Terdakwa dan tinggal di rumah Saksi yang
berada di Kab. Klungkung, sehingga sampai saat terjadi perkara ini
dan selama Saksi-1 tinggal dirumah Saksi, Terdakwa tidak pernah
meberikan nafkah kepada Saksi-1 serta keberadaan Saksi-1
dirumah saksi telah diketahui oleh Kepala Dusun Tangin, Desa
Tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atas nama Sdr. I Made
Metayasa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi-1 pergi
meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 hanya
menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-1 pergi meninggalkan
rumah Terdakwa karena Saksi-1 sedang bertengkar dengan
terdakwa dan saksi-1 telah dipukul oleh terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada bulan September 2016 Terdakwa
datang kerumah Saksi di Klungkung untuk menemui Saksi-1- dan
Terdakwa sempat beberapa kali datang kerumah Saksi untuk
menemui saksi-1, saat itu Saksi memberikan nasehat kepada
Terdakwa dan Saksi-1 agar tidak bertengkar lagi dan kembali
membina hubungan rumah tangga dengan baik karena anak
Terdakwa dengan Saksi-1 masih berumur 5 (lima) tahun dan masih
membutuhkan bimbingan dari terdakwa dan Saksi-1.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.
Saksi-3

:

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

:
:
:
:
:
:
:

Ni Made Murni.
Ibu Rumah Tangga.
Takmung, 18 Mei 1969.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Belimbing, Desa Tusan Kangin, Kab.
Klungkung-Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena
Terdakwa adalah suami dari Sdri. Luh Sri Astini (Saksi-1) yang
merupakan anak kandung Saksi sehingga Terdakwa adalah
menantu Saksi dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berdinas di Kodim 1610/Klungkung di bagian
TUUD dan tinggal di rumah keluarga besar Terdakwa yang
berlamat di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar-Bali..
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah di
karuniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Fendi
Indrawan yang berumur 5 (lima) tahun dan sejak Saksi-1 menikah
/ dengan …..
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dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa di Banjar
Kajanan Desa Tegal tugu, Kab. Gianyar-Bali dan sejak Saksi-1
menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 bekerja di sebuah restorant
yang bernama Restorant Bali Wood Kuno Kini yang berada di Kab.
Gianyar.
4. Bahwapada hari, tanggal, bulan serta tahun yang tidak diingat
lagi oleh Saksi, Saksi meminta ijin kepada Terdakwa dan orang tua
Terdakwa untuk mengijinkan Saksi-1 merwat mertua Saksi yang
sedang dirawat di rumah Sakit Umum Klungkung (RSU Klugkung)
dan oleh Terdakwa serta orang tua Terdakwa mengijinkan Saksi-1
untuk merawat mertua Saksi, Kemudian sekira pukul 23.00 Wita
saat Saksi-1 dan Saksi sedang berada di RSU Klungkung merawat
mertua Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke RSU Klungkung untuk
menemui Saksi dan Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi dan
Saksi-1 selanjutnya Terdakwak langsung menampar Saksi-1
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan
Terdakwa dan menendang kaki kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua)
kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2016 Saksi-1 tinggal
bersama Saksi di rumah Saksiyang beralamat di Banjar Belimbing,
Desa Tusan Kangin, Kab. Klungkung, selanjutnya 2 (dua) minggu
kemudian, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menjemput
Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 pulang kerumah terdakwa, setelah
Saksi-1 sempat tinggal di rumah terdakwa kemudian sekira bulan
Mei 2016 Saksi-1 kembali lagi pulang kerumah Saksi dalam
keadaan menangis dan Saksi-1 mengadu kepada Saksi kalau
terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 sehingga
Saksi-1 merasa ketakutan dan saksi-1 ingin tinggal bersama Saksi
hingga sampai saat terjadinya perkara ini.
6. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi, Terdakwa
pernah datang ke rumah Saksi untuk mengajak Sasi-1 agar kembali
pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 menolak dengan
alasan Saksi-1 masih merasa tertekan atas perbuatan Terdakwa
yang suka melakukan kekerasn terhadap Saksi-1.
7. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi berusaha untuk
mendamaikan terdakwa denag Saksi-1 agar tidak bertengkar lagi
dan kembali membina hubungan rumah tangga dengan baik karena
Saksi merasa malu dengan keluarga dan juga malu dengan adat di
Desa tempat tinggal Saksi, namun usaha Saksi tersebut sia-sia
karena terdakwa tidak pernah menanggapi nasehat Saksi dan
terdakwa selalu berkata kasar teradap Saksi-1.
8. Bahwa sejak bulan Mei 2016 terdakwa tidak pernah
memberikan nafkah lahir maupun bathinkepada Saksi-1 dan selama
Saksi-1 tinggal dengan Saksi, Saksi-1 tidak pernah menjenguk anak
saksi-1 yang tinggal bersama denngan Terdakwa karena Saksi-1
merasa tertekan dan takut dengan keluarga besar Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

/ Saksi-4 …….
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Saksi 4.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Gusti Made Griya
Petani
Gianyar, tahun 1952
Laki-laki
Indonesia
Hindu
Banjar Tegal Kajanan,
Tugu, Kab. Gianyar

Desa Tegal

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa
adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Luh Sri Astini
(Saksi-1) dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah
dikaruniai seorang anak laki-laki dan selama menjalin hubungan
rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis
dikarenakan sering terjadi pertengkaran/cek-cok mulut antara
Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran antara Terdakwa
dengan Saksi-1, Saksi-1 pernah pergi meninggalkan rumah yang
ditempati oleh Terdakwa dengan Saksi sebanyak 2 (Dua) kali,
namun Saksi-1 kembali lagi pulang ke rumah Saksi.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi-1
kembali terjadi pertengkaran mulut yang mengakibatkan Saksi-1
untuk yang ketiga kalinya pergi meninggalkan rumah Saksi dan
tinggal di rumah orang tua Saksi-1. Kemudian atas kejadian
tersebut Saksi dan istri Saksi mengajak Terdakwa untuk menjemput
Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 kembali
pulang ke rumah Saksi, Kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1
di rumah orang tua Saksi-1, Saksi berusaha membujuk Saksi-1
untuk kembali pulang ke rumah Saksi dengan alasan anak Saksi-1
merindukan Saksi-1 dan pada saat itu orang tua Saksi-1 juga
berusaha memberikan nasehat kepada Saksi-1 agar jangan seringsering bertengkar sehingga akhirnya Saksi-1 mau kembali pulang
ke rumah Saksi.
5. Bahwa pada hari, tanggal, bulan serta tahun yang tidak diingat
lagi oleh Saksi, Terdakwa bertengkar/cek-cok mulut dengan Saksi1 di rumah Saksi dan Saksi-1 ingin pergi bersama anak Saksi-1,
namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab
Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, selanjutnya melihat kejadian
tersebut Saksi berusaha melerai pertengkaran Terdakwa dengan
Saksi-1 dan Saksi melarang Saksi-1 untuk membawa anak Saksi-1
keluar rumah dulu karena anak Saksi-1 baru sembuh dari sakit.
6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau ternyata
Saksi-1 pergi dari rumah Saksi dan tinggal di rumah orang tua
Saksi-1, namun setelah Saksi mengetahui kalau Saksi-1 tinggal di
rumah orang tua Saksi-1, baik Terdakwa maupun Saksi tidak
pernah menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 karena
Saksi-1 sudah berulang kali meninggalkan rumah dan Saksi hanya
/ ingin ……
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ingin menjaga harga diri keluarga Saksi, sehingga sampai saat ini
Saksi-1 belum kembali ke rumah Saksi dan selama Saksi-1 tinggal
di rumah orang tua Saksi-1, anak Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal
bersama Saksi di rumah Saksi.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut, sebagai orang tua Saksi
berharap hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali terjalin
harmonis mengingat Terdakwa dan Saksi-1 sudah dikaruniai
seorang anak.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.
Saksi-5

:

Nama lengkap
: I Made Pageh Yasa
Pekerjaan
: Swasta
Tempat, tanggal lahir
: Klungkung, 26 Juni 1983
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agam a
: Hindu
Alamat tempat tinggal
: Dusun Kangin, Desa Tusan, Kec.
Banjarangkan, Kab. Klungkung
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa melamar
Sdri. Luh Sri Astini (Saksi-1/istri Terdakwa) di kampung Saksi yang
berada di Kab. Klungkung, sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal
sejak kecil karena Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi-1, tetapi
baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1, Saksi tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tetang permasalahan yang
dihadapi oleh Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi tinggal
berjauhan dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dimana Saksi tinggal
di Kab. Klungkung sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di
Kab. Gianyar.
3. Bahwa Saksi-1 pernah datang menemui Saksi sebanyak 1
(Satu) kali untuk melapor sekaligus meminta ijin kepada Saksi
selaku Kepala Dusun untuk ijin tinggal sementara di rumah orang
tua Saksi-1. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang
alasan Saksi-1 ingin tinggal sementara di rumah orang tua Saksi-1,
saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 ingin menenangkan
diri karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi berusaha memberikan
saran kepada Saksi-1 kalau dalam kehidupan berumah tangga
sudah biasa terjadi pertengkaran dan Saksi menyarankan kepada
Saksi-1 agar kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menengok
anak Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah
datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1
karena Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa
/ tentang ……
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tentang kedatangan Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 dan
keluarga Terdakwa juga tidak pernah datang menemui Saksi untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa
dengan Saksi-1.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.
Menimbang

:

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Secata di Singaraja, kemudian pada tahun 1998
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun
1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada
tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Paldam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Korem
163/Wira Satya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang II TU di Kodim
1610/Klungkung dengan Pangkat Koptu NRP 31980682680978.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Luh Sri Astini (Saksi-1)
pada tahun 2009 di Banjarangkan, Kab. Klungkung, saat Terdakwa
mengikuti Tari Sangyang Jaran di Banjarangkan yang secara tidak
sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan secara kebetulan
saat itu Bapak Saksi sebagai dalang dalam pementasan Tarian
Sangyang Jaran yang Terdakwa ikuti dan dari pertemuan tersebut,
hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut hingga Terdakwa
menikah dengan Saksi-1 resmi secara dinas.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut,
telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1
berjalan kurang harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran
antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan oleh masalah
ekonomi dan pertengkaran tersebut membuat Saksi-1 berkali-kali
pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan tinggal di rumah orang
tua Saksi-1. Dan selama menjalin hubungan rumah tangga dengan
Terdakwa, Saksi-1 sudah sebanyak 4 (Empat) kali pergi
meninggalkan rumah Terdakwa dan tinggal di rumah orang tua
Saksi-1. Kemudian atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa
melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 sehingga akhirnya
Saksi-1 mau kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di
Kab. Gianyar.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2016 sekira
pukul 23.00 Wita di dalam kamar, Terdakwa bertengkar/cek-cok
mulut dengan Saksi-1 yang disebabkan oleh masalah keuangan
dimana Saksi-1 meminta Terdakwa untuk meminjam uang, namun
Terdakwa tidak mau sehingga Saksi-1 menuduh Terdakwa sebagai
suami yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan istri dan
pada saat pertengkaran tersebut terjadi hanya ada anak Terdakwa
yang sedang tidur di dalam kamar. Selanjutnya karena Terdakwa
merasa kesal kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju
/ Pasar …….
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Pasar Senggol yang ada di Kab. Gianyar sedangkan Saksi-1 dan
anak Terdakwa tetap berada di rumah. Selanjutnya sekira pukul
01.30 Wita Terdakwa kembali pulang ke rumah dan langsung
masuk kamar lalu Terdakwa tidur dengan memeluk Saksi-1 namun
Saksi-1 menolak dan Saksi-1 pindah tempat tidur ke kamar sebelah
dan tidur seorang diri, sedangkan Terdakwa tidur bersama anak
Terdakwa di dalam kamar.
6.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul
08.30 Wita Saki-1 berkemas-kemas pakaian Saksi-1 dan pakaian
anak Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa untuk pergi
meninggalkan rumah Terdakwa dan hendak tinggal di rumah orang
tua Saksi-1 yang beralamat di Tusan Banjarangkan, Kab.
Klungkung, tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 membawa anak
Terdakwa karena anak Terdakwa baru sembuh dari sakit dan pada
sore hari akan dilaksanakan Upacara Pengulapan atas
kesembuhan anak Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pergi seorang diri
meninggalkan rumah Terdakwa.
7.
Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 Wita
Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa (Orang tua Saksi-1)
yang beralamat di Tusan Banjarangkan, Kab. Klungkung untuk
menjemput Saksi-1 untuk diajak kembali pulang ke rumah
Terdakwa, tetapi pada saat itu hanya ada orang tua Saksi-1 saja
dan orang tua Saksi-1 menyampaikan kepada Tersangka bahwa
Saksi-1 sedang pergi bekerja, dan pada saat itu orang tua Saksi-1
sempat menegur Terdakwa dengan berkata kasar dan meminta
Terdakwa untuk menceraikan Saksi-1.
8.
Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa dan
Saksi-1 datang menghadap Kasdim 1610/Klungkung dengan
maksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa
dengan Saksi-1, tetapi pada saat itu Saksi-1 tetap tidak mau
kembali lagi untuk menjalin hubungan suami istri dengan Terdakwa.
9.
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.30
Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang menghadap Dandim
1610/Klungkung, pada saat itu Dandim sempat melakukan mediasi
antara Terdakwa dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 tetap tidak mau
kembali lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan
Terdakwa, setelah selesai lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang
ke rumah orang tua Saksi-1 di Klungkung, sedangkan Terdakwa
pulang ke rumah Terdakwa di Gianyar.
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 17.00
Wita Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi-1 untuk
mengajak Saksi-1 menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa
dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 Saksi-1 selalu menghindar dari
Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah mendapat kesempatan
untuk berbicara dengan Saksi-1. Kemudian pada tanggal 27
Agustus 2016 Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua Saksi1 untuk menemui Saksi-1, namun Terdakwa Saksi-1 mengamuk
sambil memaki Terdakwa lalu Saksi-1 membanting gelas kopi
sampai pecah yang disuguhkan oleh orang tua Saksi-1 untuk
/ Terdakwa …….
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Terdakwa kemudian adik Saksi-1 juga ikut membentak-bentak
Terdakwa dan meminta agar helm Saksi-1 yang dipegang oleh
Terdakwa dengan tujuan menahan Saksi-1 pergi berangkat kerja
supaya dikembalikan kepada Saksi-1.
11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa kembali lagi
ke rumah orang tua Saksi-1 bersama anak Terdakwa untuk
menemui Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak menanggapi apa-apa, Saksi1 hanya menegor sapa anak Terdakwa namun anak Terdakwa
hanya diam dan cemberut tidak mau bertemu dengan Saksi-1.
12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa datang ke
rumah orang tua Saksi-1.Pada saat itu Terdakwa sedang duduk
sambil minum kopi bersama bapak Saksi-1 kemudian Saksi-1
melintas di depan Terdakwa hendak berangkat kerja namun Saksi1 tidak menghiraukan kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa
tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Saksi-1.
Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wita
Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi1 sedang berada di halaman rumah namun Saksi-1 tidak mau
menegur sapa Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan
Terdakwa untuk berangkat kerja. Selanjutnya pada tanggal 2
September 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali lagi
datang ke rumah orang tua Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak ada di
rumah karena sudah pergi berangkat kerja dan pada tanggal 4
September 2016 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali lagi
datang ke rumah orang tua Saksi-1 tetapi Saksi-1 sudah pergi
berangkat kerja.
13. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 bertepatan dengan
Hari Raya Kuningan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa kembali
mendatangi rumah orang tua Saksi-1, pada saat itu kedua orang
tua Saksi-1 sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mencoba
untuk menemui Saksi-1 dengan maksud untuk diajak bicara baikbaik, tetapi Saksi-1 berbicara kasar terhadap Terdakwa, Saksi-1
mengatakan :”Pete gen” (Banyak mulut) setelah itu Terdakwa
kembali pulang rumah Terdakwa di Gianyar.
14. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di
Tusan Banjarangkan, Kab. Klungkung, Terdakwa pernah
membelikan Saksi-1 pulsa, tetapi Saksi-1 menolaknya melalui
pesan singkat/SMS yang isinya :”Ehh sing perlu ngirim pulsa mai
saya masih bisa beli pulsa tau jangan ganggu hidup saya lagi” dan
karena kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.
15. Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak
dingat lagi oleh Terdakwa bertempat di Asrama Kodim
1610/Klungkung di Jl. Gunung Rinjani No. 2 Terdakwa pernah
berbicara dengan Saksi-1 terkait permasalahan tentang Saksi-1
yang pernah berciuman dengan Sertu Alwi, yang mana atas
kejadian tersebut Sertu Alwi telah dipecat dari dinas, dan saat
Terdakwa menanyakan permasalahan ciuman tersebut kepada
Saksi-1, Saksi-1 marah dan hendak menyiram Terdakwa dengan
kuah bakso tetapi Terdakwa langsung menarik rambut Saksi-1, dan
/ atas …..
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atas kejadian tersebut Kasdim 1610/Klungkung atas nama Mayor
Inf Sowoto mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1 di Kantor
Kodim 1610/Klungkung dan atas permasalahan tersebut Saksi-1
meminta maaf kepada Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada hubungan apa Sertu
Alwi dengan Saksi-1, hanya saja Terdakwa merasa ada yang
janggal terhadap hubungan Saksi-1 dan Sertu Alwi karena pada
saat Saksi-1 berulang tahun, Sertu Alwi memberikan hadiah berupa
coklat kepada Saksi-1 dan ketika Terdakwa sedang pergi berdinas,
Saksi-1 belajar renang dengan Sertu Alwi.
17. Bahwa atas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1
tersebut, Terdakwa tidak ingin bercerai dengan Saksi-1 karena dari
pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang
anak, namun karena Saksi-1 sudah tidak dapat menerima keadaan
Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak mau menjalin komunikasi lagi
dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi Terdakwa dengan Saksi-1.
18. Bahwa atas peristiwa yang dialami oleh Terdakwa dengan
Saksi-1, setelah persidangan berlangsung Terdakwa dengan Saksi1 telah berdamai dan hidup rukun kembali dan berjanji membina
kehidupan rumah tangga.
Menimbang

:

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

2.

Surat-surat :
-

1 (Satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Ni Luh
Sri Astini tanggal 27 September 2016.

-

1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama I Gusti
Made Ngurah Wandira dan Luh Sri Astini.

-

1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI)
No. Reg :T-125/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

-

1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
5104032805090049 tanggal 18 Desember 2012 atas
nama Kepala Keluarga I Gusti Made Geria.

-

7 (Tujuh) lembar foto copy Laporan Pemeriksaan Psikiatri
dari PPBP AD Daerah Denpasar, Kesdam IX/Udayana
tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. Ni Luh Astini.

Barang-barang :
-

Nihil .

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan
Saksi yang hadir dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa dan
Saksi-1 sebagai bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
/ berwenang ........
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berwenang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya barang bukti tersebut
ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga
dapat
memperkuat pembuktian.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan
para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di
persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
melalui Pendidikan Secata di Singaraja, kemudian pada tahun 1998
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun
1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada
tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Paldam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Korem
163/Wira Satya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang II TU di Kodim
1610/Klungkung dengan Pangkat Koptu NRP 31980682680978.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Luh Sri Astini
(Saksi-1) pada tanggal 23 November 2009 sesuai dengan Kutipan
Akta Perkawinan No. 268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010, dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang
bernama I Gusti Ngurah Pendi Indrawan yang berumur 5 (Lima)
tahun dan setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1
tinggal di rumah keluarga besar Terdakwa yang beralamat di Banjar
Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar-Bali.
3. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa, Saksi-1 diminta untuk
bekerja agar bisa membantu masalah keuangan dalam keluarga,
sehingga pada tahun 2014 Saksi-1 mulai bekerja disebuah
restorant yang bernama Restorant Bali Wood Kuno Kini yang
bertempat di Ubud, Kab. Gianyar.
4. Bahwa benar dalam tahun 2016 ibu Saksi-1 yang bernama
Sdri. Ni Made Murni (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk
meminta ijin kepada Terdakwa agar mengijinkan Saksi-1 untuk
merawat kakek Saksi-1 (Mertua Saksi-3) yang sedang dirawat di
Rumah Sakit Umum Klungkung (RSU Klungkung) dan Terdakwa
mengijinkan Saksi-1 untuk merawat kakek Saksi-1 di rumah sakit.
Kemudian sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang
menunggui kakek Saksi-1 di RSU Klungkung, tiba-tiba Terdakwa
datang untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menendang
kaki kanan Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan
kaki kanan Terdakwa dan berkata kepada Saksi-1 :”Kenapa tidak
pulang” dan semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga
Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis.
5. Bahwa benar selama menjalin hubungan rumah tangga,
antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran/cekcok mulut, Terdakwa sering marah-marah dan berkata-kata kasar
terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 sering pulang malam saat
pulang dari bekerja.
/ 6. Bahwa ……
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6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 malam hari terjadi
pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah keluarga
besar Terdakwa di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar
yang disebabkan oleh masalah keuangan dimana Saksi-1 meminta
Terdakwa untuk meminjam uang, namun Terdakwa tidak mau
sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut
Terdakwa berkata-kata kasar kepada Saksi-1 dengan mengatakan
:”Kamu sudah tidak berarti di rumah ini”, selanjutnya Terdakwa
menendang kaki Saksi-1 dan menjambak rambut Saksi-1 dan atas
perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan, sakit hati
dan tertekan.
7. Bahwa benar merasa tidak tahan atas perbuatan kasar
Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul
08.00 Wita Saksi-1 berniat untuk pergi meninggalkan rumah
keluarga besar Terdakwa dengan mengajak anak Saksi-1, namun
Saksi-1 dilarang membawa anak Saksi-1 oleh Terdakwa dan
keluarga besar Terdakwa dengan alasan anak Saksi-1 baru
sembuh dari sakit, akhirnya Saksi-1 pergi seorang diri
meninggalkan rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa,
Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di
Dusun Kangin, Desa Tusan Kangin, Kec. Banjarangkan, Kab.
Klungkung, dan keberadaan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1
tersebut telah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. I Made Pageh
Yasa (Saksi-5) selaku Kepala Dusun Kangin, Desa Tusan, Kec.
Banjarangkan, Kab. Klungkung, sedangkan anak Saksi-1 tetap
tinggal bersama Terdakwa di rumah Tersangka di Gianyar.
9. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua
Saksi-1, Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah orang
tua Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa,
namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 masih merasa trauma dan
tertekan serta takut tinggal bersama dengan Terdakwa dan
semenjak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa
tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada
Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar kejadian tersebut, Saksi-1 melaporkan
Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai Laporan Polisi Nomor :
LP-22/A-22/IX/2016/Idik tanggal 27 September 2016 dilengkapi
dengan Surat Pengaduan tanggal 27 September 2016 yang
menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku.
11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1
di Kesdam IX/Udayana, diketahui Saksi-1 mengalami :
Dari hasil wawancara dan pemeriksaan psikiatrik pada
terperiksa saat ini tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala
gangguan jiwa berat (psikotik).
Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat
adiktif pada terperiksa.
Saat ini terperiksa mengalami stressor dalam rumah
/ tangga ……..
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tangga berupa masalah dengan pasangan (suami) berupa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masalah psikososial
lainnya dengan keluarga suami serta perebutan hak asuh
anak yang menyebabkan timbulnya Faktor Psikologis dan
Perilaku Yang Berhubungan dengan Gangguan atau Penyakit
(keluhan fisik).
Sehingga terhadap Saksi-1 disarankan :
- Agar yang bersangkutan mendapatkan konseling
psikoterapi/pendampingan Psikiater untuk memperkuat koping
mekanisme menghadapi stressor yang dialami.
Perlu
adanya
Couple
Therapy
(Terapi
Pasangan)/Marietal Counselling (Terapi Perkawinan) terhadap
pasien dan suami oleh Psikiater.
Perlu adanya Family Therapy (terapi keluarga) sebagai
sistem support bagi Pasien.
Sesuai Laporan Pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah
Denpasar, Kesdam IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm (K) dr. Rinie Indah
Chandra Wirasati, Sp.KJ NRP 11050030140179.
12. Bahwa benar pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah
tidak dingat lagi oleh Terdakwa bertempat di Asrama Kodim
1610/Klungkung di Jl. Gunung Rinjani No. 2 Terdakwa pernah
berbicara dengan Saksi-1 terkait permasalahan tentang Saksi-1
yang pernah berciuman dengan Sertu Alwi, yang mana atas
kejadian tersebut Sertu Alwi telah dipecat dari dinas, dan saat
Terdakwa menanyakan permasalahan ciuman tersebut kepada
Saksi-1, Saksi-1 marah dan hendak menyiram Terdakwa dengan
kuah bakso tetapi Terdakwa langsung menarik rambut Saksi-1, dan
atas kejadian tersebut Kasdim 1610/Klungkung atas nama Mayor
Inf Sowoto mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1 di Kantor
Kodim 1610/Klungkung dan atas permasalahan tersebut Saksi-1
meminta maaf kepada Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui ada hubungan apa
Sertu Alwi dengan Saksi-1, hanya saja Terdakwa merasa ada yang
janggal terhadap hubungan Saksi-1 dan Sertu Alwi karena pada
saat Saksi-1 berulang tahun, Sertu Alwi memberikan hadiah berupa
coklat kepada Saksi-1 dan ketika Terdakwa sedang pergi berdinas,
Saksi-1 belajar renang dengan Sertu Alwi.
14. Bahwa benar atas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1
tersebut, Terdakwa tidak ingin bercerai dengan Saksi-1 karena dari
pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang
anak, dan tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1begitu juga
dengan keluarga besar Saksi-1 maupun keluarga besar Terdakwa
terhadap keluarga besar Saksi-1.
15. Bahwa benar atas peristiwa yang dialami oleh Terdakwa
dengan Saksi-1, setelah persidangan berlangsung Terdakwa
dengan Saksi-1 telah berdamai dan hidup rukun kembali dan
berjanji membina kehidupan rumah tangga.
/ Menimbang ……..
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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 diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai
berikut :
Alternatif Pertama : Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur kesatu

: “Setiap orang”.

2. Unsur kedua

: “Yang melakukan perbuatan
psikis”.

3. Unsur ketiga

: “Dalam lingkup rumah tangga”.

Alternatif Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1.

Unsur ke-1

: “Setiap orang”.

2.

Unsur ke-2

: “Yang melakukan perbuatan fisik”.

3.
Unsur ke-3 : “Dalam lingkup rumah tangga yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari”.
Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur Tindak
Pidana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu
Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23
Tahun 2004 sebagai berikut.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sesuai dengan
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34 / IX/ 2016 tanggal
5 September 2016 yaitu dakwaan Alternatif yaitu Alternatif pertama
Pasal 45 ayat (1) UURI nomor 23 tahun 2004 , Alternatif ke dua
Pasal 44 ayat ( 4) UURI no. 23 tahun 2004 , Majelis Hakim
berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif pertama dapat
dilanjutkan pemeriksaan dan dakwaan Alternatif ke dua yang
merupakan delik aduan ( clark delic ) tidak dapat dilanjutkan
pemeriksaanya karena tidak memnuhi syarat formal / kedaluwarsa.
/ Menimbang ……..
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Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari
keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa
serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjukpetunjuk lain maka terungkap fakta-fakta hokum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
melalui Pendidikan Secata di Singaraja, kemudian pada tahun 1998
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya pada tahun
1997 Terdakwa ditugaskan di yonif 741/SBW, kemudian pada
tahun 2006 Terdaka di tugaskan di Paldam IX/Udayana,
selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Korem
163/Wira Satya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini
Terdakwa menjabat sebagai Ta Gudang II TU di Kodim
1610/Klungkung dengan Pangkat Koptu NRP 1980682680978.
2.Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara
ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinas di Korem
163/Wira Satya sampai sekarang dengan Pangkat Koptu NRP
1980682680978
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 …….
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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 “ setiap orang ” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Yang melakukan Perbuatan
Psikis” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
:
Unsur ke-2 : “ Yang melakukan Perbuatan Psikis “
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1
Kekerasan Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis
dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di
persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa suratsurat dan petunjuk-petunjuk lain maka terungkap fakta-fakta hukum
sebagai berikut :
1. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa, Saksi-1 diminta untuk
bekerja agar bisa membantu masalah keuangan dalam keluarga,
sehingga pada tahun 2014 Saksi-1 mulai bekerja disebuah
restorant yang bernama Restorant Bali Wood Kuno Kini yang
bertempat di Ubud, Kab. Gianyar.
2. Bahwa benar dalam tahun 2016 ibu Saksi-1 yang bernama
Sdri. Ni Made Murni (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk
meminta ijin kepada Terdakwa agar mengijinkan Saksi-1 untuk
merawat kakek Saksi-1 (Mertua Saksi-3) yang sedang dirawat di
Rumah Sakit Umum Klungkung (RSU Klungkung) dan Terdakwa
mengijinkan Saksi-1 untuk merawat kakek Saksi-1 di rumah sakit.
Kemudian sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang
menunggui kakek Saksi-1 di RSU Klungkung, tiba-tiba Terdakwa
datang untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menendang
kaki kanan Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan
kaki kanan Terdakwa dan berkata kepada Saksi-1 :”Kenapa tidak
pulang” dan semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga
Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis.
3. Bahwa benar selama menjalin hubungan rumah tangga,
antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran/cekcok mulut, Terdakwa sering marah-marah dan berkata-kata kasar
/ terhadap …….
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terhadap Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 sering pulang malam saat
pulang dari bekerja.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 malam hari terjadi
pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah keluarga
besar Terdakwa di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar
yang disebabkan oleh masalah keuangan dimana Saksi-1 meminta
Terdakwa untuk meminjam uang, namun Terdakwa tidak mau
sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut
Terdakwa berkata-kata kasar kepada Saksi-1 dengan mengatakan
:”Kamu sudah tidak berarti di rumah ini”, selanjutnya Terdakwa
menendang kaki Saksi-1 dan menjambak rambut Saksi-1 dan atas
perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan, sakit hati
dan tertekan.
5. Bahwa benar merasa tidak tahan atas perbuatan kasar
Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul
08.00 Wita Saksi-1 berniat untuk pergi meninggalkan rumah
keluarga besar Terdakwa dengan mengajak anak Saksi-1, namun
Saksi-1 dilarang membawa anak Saksi-1 oleh Terdakwa dan
keluarga besar Terdakwa dengan alasan anak Saksi-1 baru
sembuh dari sakit, akhirnya Saksi-1 pergi seorang diri
meninggalkan rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa,
Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di
Dusun Kangin, Desa Tusan Kangin, Kec. Banjarangkan, Kab.
Klungkung, dan keberadaan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1
tersebut telah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. I Made Pageh
Yasa (Saksi-5) selaku Kepala Dusun Kangin, Desa Tusan, Kec.
Banjarangkan, Kab. Klungkung, sedangkan anak Saksi-1 tetap
tinggal bersama Terdakwa di rumah Tersangka di Gianyar.
7. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua
Saksi-1, Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah orang
tua Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa,
namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 masih merasa trauma dan
tertekan serta takut tinggal bersama dengan Terdakwa dan
semenjak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa
tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada
Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1
di Kesdam IX/Udayana, diketahui Saksi-1 mengalami :
Dari hasil wawancara dan pemeriksaan psikiatrik pada
terperiksa saat ini tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala
gangguan jiwa berat (psikotik).
Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat
adiktif pada terperiksa.
Saat ini terperiksa mengalami stressor dalam rumah
tangga berupa masalah dengan pasangan (suami) berupa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masalah psikososial
lainnya dengan keluarga suami serta perebutan hak asuh
anak yang menyebabkan timbulnya Faktor Psikologis dan
/ Perilaku …..
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Perilaku Yang Berhubungan dengan Gangguan atau Penyakit
(keluhan fisik).
Sehingga terhadap Saksi-1 disarankan :
- Agar yang bersangkutan mendapatkan konseling
psikoterapi/pendampingan Psikiater untuk memperkuat koping
mekanisme menghadapi stressor yang dialami.
Perlu
adanya
Couple
Therapy
(Terapi
Pasangan)/Marietal Counselling (Terapi Perkawinan) terhadap
pasien dan suami oleh Psikiater.
Perlu adanya Family Therapy (terapi keluarga) sebagai
sistem support bagi Pasien.
Sesuai Laporan Pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah
Denpasar, Kesdam IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm (K) dr. Rinie Indah
Chandra Wirasati, Sp.KJ NRP 11050030140179.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
dua “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis” telah terpenuhi.
Menimbang

:

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

: “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud
dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
- Suami, istri dan anak.
- Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan,
persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam
rumah tangga dan/atau.
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut.
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah
tangga tersebut.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di
persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa suratsurat dan petunjuk-petunjuk lain maka terungkap hal-hal sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Luh Sri Astini
(Saksi-1) pada tanggal 23 November 2009 sesuai dengan Kutipan
Akta Perkawinan No. 268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010, dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang
/ bernama ……….
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bernama I Gusti Ngurah Pendi Indrawan yang berumur 5 (Lima)
tahun dan setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1
tinggal di rumah keluarga besar Terdakwa yang beralamat di Banjar
Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar-Bali.
2.
Bahwa benar sampai dengan kejadian perkara ini Saksi- I
(Luh Sri Astini) masih istri Sah dari Terdakwa dan belum ada
Putusan pengadilan yang menetapkan lain atau memisahkan
Terdakwa dengan Saksi- I (Sdri. Luh Sri Astini) sebagai suami istri.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
tiga “ dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“ Setiap orang yang melakukan kekrasan psikis dalam lingkup
rumah tangga”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45
(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
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat
dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
kekerasan fisik tehadap Saksi-1 (Luh Sri Astini) menunjukkan
sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan
cenderung bersifat arogan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana
karena antara Terdakwa dan Sdri Luh Sri Astini terjadi percekcokan
tentang masalah ekonomi sehingga Terdakwa emosi dan marah
kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan menjambak
rambut Saksi-1 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1
merasa ketakutan, sakit hati dan tertekan.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak
perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang kepala keluarga, tentunya
harus bisa membimbing, melindungi, mengayomi keluarganya dan
sebagai seorang prajurit harus mempunyai sifat menjunjung tinggi
kehormatan wanita.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan
emosinya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang
dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dapat berdampak
terhadap keutuhan rumah tangganya yang sudah dibina.
/ Menimbang ……..
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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 halhal 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.
Kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 telah
bersatu kembali dan Saksi-1 telah memaafkan Tedakwa.

Hal-hal yang memberatkan :
-

Menimbang

:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga
yang ke 5 dan 8 Wajib TNI yang ke 3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , majelis Hakim
berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu
berat sehingga Majelis Hakim akan memberikan pidana yang
sepadan dengan perbuatan Terdakwa dengan tidak menyimpangi
yang terkandung dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

Menimbang

:

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri
Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan
memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa
pidana bersyarat akan lebih baik dan lebih bijak dijatuhkan pada diri
Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga
Pemasyarakatan, jenis pidana bersyarat tersebut adalah merupakan
juga jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau
pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu
dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih bisa bersabar
untuk memperbaiki diri
serta dapat menjaga anaknya yang
membutuhkan perhatian Terdakwa . Demikian pula Atasan dan
Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku
Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, hal ini juga tidak
bertentangan dengan kepentingan militer.

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 ……..
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Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1.

Surat-surat :
1 (Satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Ni
Luh Sri Astini tanggal 27 September 2016.
1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama I Gusti Made
Ngurah Wandira dan Luh Sri Astini.
1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI)
No. Reg :T-125/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
5104032805090049 tanggal 18 Desember 2012 atas nama
Kepala Keluarga I Gusti Made Geria.
7 (Tujuh) lembar foto copy Laporan Pemeriksaan
Psikiatri dari PPBP AD Daerah Denpasar, Kesdam
IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. Ni Luh
Astini.

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

:

45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jo Pasal 14 a KUHP 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 I Gusti Made
Ngurah Wandra, Koptu NRP 31980682680978, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa
percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali
jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain
disebabkan karena Terpidana
melakukan suatu perbuatan
pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana
tercantum dalam. pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 tentang
Hukum disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
/ 3. Menetapkan …..
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3. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat-surat :
1 (Satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Ni
Luh Sri Astini tanggal 27 September 2016.
1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.
268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama I Gusti Made
Ngurah Wandira dan Luh Sri Astini.
1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI)
No. Reg :T-125/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
5104032805090049 tanggal 18 Desember 2012 atas nama
Kepala Keluarga I Gusti Made Geria.
7 (Tujuh) lembar foto copy Laporan Pemeriksaan
Psikiatri dari PPBP AD Daerah Denpasar, Kesdam
IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. Ni Luh
Astini.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

/ Demikian ………
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 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 REMAN,
S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Terdakwa
SUGIARTO, S.H. LETTU CHK NRP 11120031710786 dan Panitera Pengganti DEDE
JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP. 21990050480178 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

DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP. 21990050480178

