PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor: 03-K/PM.III-14/AD / I /2017
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I KETUT KARTA.
Pelda / 589098.
Ba Kima Korem 163/Wira Satya.
Korem 163/Wira Satya.
Klungkung,01 Januari 1967.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14Denpasar tersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkaradari Denpom IX/3Denpasar Nomor: BP-30/A-30/XI/2016
tanggal 07 Nopember 2016 atas nama I Ketut Karta, Pelda
NRP.589098.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor:
Kep/20/XII/2016 tanggal 30Desember2016tentangPenyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/02/I/2017tanggal 06Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: Tapkim/03/PM.III14/AD/I/2017 tanggal 11Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/03/PM.III-14/AD/I/2017
tanggal 12Januari 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap
persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14Denpasar Nomor:Sdak/02/I/2017tanggal 06Januari 2017 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasaryang diajukan kepada Majelis Hakimpada tanggal 16 Mei
2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
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sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan)bulan.
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan beberapa puntungnya;
- 1 (satu) buah kotak arloji/jam merk Lasika;
- 1 (satu) potong kaos hijau PDH TNI-AD;
Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebani
Terdakwa
untuk
membayar
sebesarRp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

biaya

perkara

2. Pledoi atau Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila yang
didakwakan Oditur Militer, sehingga Penasehat Hukum berpendapat
bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur
Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.
Menimbang

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Mayor Chk Intwiaji,
S.H.,NRP.547970;
2.
Kapten
Chk
Dodi
Herdiana,
S.H.
NRP.21950150330376; 3. Letda Chk Riswan Ependi, S.H.
NRP.11130028260889; dan 4. PNS Ni Wayan Sariati, S.H.
NIP.196311051996032001; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/48/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan
Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum
tanggal 28 Februari 2017.
: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 Lima belas, atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 Lima belas di Perum BTN Puskopad III
No.02 Sanggulan, Kediri, Tabanan, Bali, atau setidak-tidaknya ditempat
lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam IX/Udayana,setelah
mengikuti pendidikan dasar lalu mengikuti kevabangan Perhubungan
Angkatan Darat di Surabaya, setelah lulus dan berpangkat Prada
kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikutu
pendidikan Secaba Reg tahun 1992-1993 yaitu Secaba Reg Infanteri di
Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian
ditugaskan kembali di Rindam IX/Udayana. Selanjutnya pada bulan
Desember tahun 2016 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan
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Korem 163/Wira Satya sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda
NRP 589098.
2. Bahwa Terdakwa adalah duda sejak bulan Juni tahun 2015, dari
pernikahan Terdakwa dengan Almarhum istrinya tidak memiliki anak
namun mengangkat seorang anak laki-laki serta tinggal bersama
dengan Terdakwa di Banjar Batan Poh, desa Pandak Gede, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Aisyah (Saksi-2) sejak
tahun 1998 di Rindam IX/Udayana> Saksi-2 adalah istri sah dari Sdr.
Umar Sanusi (Saksi-1) yang menikah pada taggal 11 Februari 1990 di
KUA Balung Jember-Jatim sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
684/40/II/1990 tertanggal 12 Pebruari 1990.Dari pernikahan tersebut
dikaruniai Lima orang anak yaitu pertama bernama Sdri. Lisa Juni
Antari, kedua Sdri. Ludyana Pratiwi, ketiga Sdri. Lenna Tri Yuliana
(Saksi-3), keempat Sdri.Lenny Tri Yuliani (Saksi-4) dan kelima Sdr.
Laufid Arsiy Romadhon.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 merupakan istri sah Saksi-1
sejak tahun 1998 di Rindam IX/Udayana, kerena Terdakwa dan Saksi-1
dulunya sama-sama berdinas di Rindam IX/Udayana namun sejak
tahun 2011 Saksi-1 sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena
melakukan tindak pidana Desersi. Sesungguhnya Terdakwa sudah lama
tidak mengetahui keberadaan Saksi-1 namun sekira bulan Juli 2015
setelah istri Terdakw meninggal, Saksi-2 menelepon Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan pada
tanggal 18 Juli 2015 pada saat hari raya Lebaran Terdakwa diundang
oleh Saksi-2 untuk silaturahmi dan makan bersama di rumah Saksi-2 di
Rerum BTN Puskopad III No.02 Sanggulan Kediri, Tabanan- Bali.
5. Bahwa setelah pertemuan pertama di rumah Saksi-2 selanjutnya
Terdakwa sering dating ke rumah Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi1, kerena Saksi-1 bekerja sebagai pengirim buah ke pedagang buah
keliling di daerah Cargo Ubung- Denpasar sehingga jarang ke rumah.
Terdakwa sering dating membawa makanan untuk Saksi-2 dan anakanak Saksi-2 dan Terdakwa pernah memberikan bantuan beras kepada
Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) Kilo gram, Terdakwa juga pernah
memberikan uang bekal sekolah kepada ketiga anak-anak Saksi-2 yang
Jumlahnya berkisar dari Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.
50.000,- (Lima ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga pernah
memberikan jam tangan merk Lasika kepada Saksi-2, bahkan Terdakwa
juga pernah meninggalkan pakaian Terdakwa berupa baju kaos PDH
TNI-AD di rumah Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 24.00 wita Saksi-2
menelepon Terdakwa agar dating ke rumah Saksi-2 karena menurut
Saksi-2 ada orang gila yang melempari rumah Saksi-2. Atas permintaan
Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa dating ke rumah Saksi-2, karena
sudah larut malam dan alasan malas pulang ke rumah, karena
dirumahTerdakwa sepi, akhirnya Terdakwa menginap di rumah Saksi-2
pada sat itu Saksi-1 suami Saksi-2 sedang tidak ada di rumah.
7. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 25 Juli 2015 pada sat
Terdakwa dating ke rumah Saksi-2 untuk memberikan jam tangan
kepada Saksi-2 bertempat di ruangan belakang rumah, Terdakwa
memeluk Saksi-2 yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 anak Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 Wita
Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 untuk menengok dan menghadiri
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acara sunatan cucu Saksi-2 di di Jember- Jatim selama lima hari. Saksi2 berangkat tidak kembali ke rumah sampai dengan sekarang.
9. Bahwa karena Saksi-2 tidak kembali ke rumah, kemudian Saksi-1,
Saksi-3 dan Sasi-4 mencari Saksi-2 di rumah keluarga Saksi-2 di
Jember- Jatim sebanyak tujuh kali dan berusaha mencari Saksi-2 ke
Daerah Gianyar dan Wilayah Bali yang ada keluarga dari dari Saksi-2,
namun Saksi-2 tidak ditemukan dan nomor HP Saksi-2 sudah tidak
dapat dihubungi lagi.
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi-1 melaporkan
Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di Rindam IX/Udayana yang diterima
oleh Wadan Dodikjur Rindam IX/Udayana Mayor Inf Haryono dan pada
tanggal 28 September 2015 Saksi-1 menghadap Dandodikjur Rindam
IX/Udayana Saksi-1 melaporkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1
dipertemukan, Terdakwa mengakui bahwa pernah menginap dengan
Saksi-2 istri Saksi-1 di rumah Saksi-1 selama Dua hari pada saat Saksi1 sedang tidak berada di rumah.
11.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering ke rumah dan
menginap tanpa sepengetahuan Saksi-1 serta bernesraan dengan
Saksi-2 yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 anak Saksi-1, selanjutnya
Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesusi
dengan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16/X/2015/Idik tertanggal 8
Oktober 2015 dan menuntut agar oerbuatan Terdakwa diselesaikan
sesuai hukum yang berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian uraian
dakwaan Oditur Militer. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa
adalah bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk, mencium, ataupun
bermesraan dengan Sdri.Saksi-2 Siti Aisyah.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian dakwaan
Oditur Militer, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan
(Eksepsi)terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang

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

Saksi- I

: Nama lengkap : LENNA TRI YULIANA; Tempat, tanggal lahir: Tabanan,
26Juni 1995; Pekerjaan: Security; Jeniskelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum
BTN Puskopad 3 Blok I No.2 Sanggulan, Tabanan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli
2015 ketika Terdakwa datang bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri Tahun
2015 di rumah orangtua Saksi di BTN Puskopad 3 Sanggulan, Tabanan,
dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya Ibu Saksi yang bernama Sdri. Siti Aisyah
mendapat informasi dari Serda Kardi, anggota Rindam IX/Udy yang juga
suami kakak Saksi, bahwa isteri Terdakwa telah meninggal dunia pada
tanggal 24 Juni 2015. Oleh karena Ibu Saksi sudah kenal dan pernah
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bertetangga dengan Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udy ketika Ayah
Saksi masih berdinas di Rindam IX/Udy, maka pada tanggal 02 Juli
2015 Ibu Saksi menelepon Terdakwa untuk mengucapkan turut berduka
cita atas meninggalnya isteri Terdakwa.
3. Bahwa Ayah Saksi bernama Sdr. Umar Sanusi adalah mantan
prajurit TNI berpangkat Serda yang pernah berdinas di Rindam IX/Udy
dan pernah bersama-sama Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udy
Tabanan, sehingga Ayah dan Ibu Saksi sudah lama kenal dengan
Terdakwa. Namun pada tahun 2011 Ayah Saksi dipecat dari dinas
militer karena Ayah Saksi sering tidak masuk dinas, jarang pulang ke
rumah, hingga kemudian Ayah Saksi dinyatakan desersi dan dipecat
dari dinas militer.
4. Bahwa sejak Ayah Saksi jarang pulang ke rumah dan kemudian
dipecat dari dinas militer, kehidupan rumah tangga Ibu Saksi dan Ayah
Saksi menjadi tidak harmonis dan mengalami banyak masalah, antara
lain ayah Saksi jarang pulang ke rumah, kesulitan keuangan, dan
mereka sering bertengkar di HP.
5. Bahwapada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa
yang waktu itu berstatus duda datang bersilaturahmi Hari Raya Idhul
Fitri Tahun 2015 ke rumah Ibu Saksi di BTN Puskopad 3 Sanggulan,
Tabanan, dan selanjutnya Terdakwa dan Ibu Saksi berbincang-bincang
sebagai teman atau bekas tetangga yang sama-sama sedang sendiri,
karena isteri Terdakwa baru meninggal, dan Ayah Saksi sangat jarang
pulang ke rumah. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa
pulang.
6. Bahwa setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada hari-hari
berikutnya Terdakwa menjadi sering datang ke rumah Saksi untuk
menemui Ibu Saksi, yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang
menemui Ibu Saksi, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira pukul
18.00 Wita.
- Pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang
menemui Ibu Saksi, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira pukul
15.00 Wita.
- Pada tanggal 23 Juli 2015 malam, oleh karena ada orang gila yang
melempari rumah Saksi dari arah belakang rumah Saksi, maka pada
malam itu juga Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta tolong
Terdakwa menangani orang gila tersebut, hingga kemudian pada sekira
pukul 01.00 Wita Terdakwa dating ke rumah Saksi untuk menangani
orang gila tersebut. Setelah selesai dan kemudian berbincang-bincang
dengan Ibu Saksi, selanjutnya pada sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa
pulang dari rumah Saksi.
- Kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa
datang lagi ke rumah Saksi sambil membawa gula dan kopi untuk Ibu
Saksi, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira pukul 17.00 Wita.
- Pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa makanan
gorengan, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya sekira pukul
05.00 Wita.
- Pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa makanan
Capcay dan mie goring, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya
sekira pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
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- Pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 03.00 Wita.
- Pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa pisang
goring, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan
berpakaian dinas loreng dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu
Saksi, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 11.00 Wita.
- Pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi dengan membawa/
membelikan jam tangan untuk Ibu Saksi, kemudian Terdakwa
memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah untuk menginap di
rumah Saksi, dan Terdakwa baru pulang pada besok harinya tanggal 03
Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa
martabak, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
- Pada tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang
besok paginya sekira pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, lalu Terdakwa makan
dan minum di rumah Saksi, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul
02.00 Wita.
- Pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 21.00 Wita.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa datang, yang ada di rumah adalah Ibu
Saksi, Saksi, Sdr. Kembar Saksi yang bernama Lenny Tri Yuliani, dan
adik bungsu Saksi yang bernama Lauffid Arsi, sedangkan Ayah Saksi
tidak ada di rumah karena bekerja di areal kargo Denpasar dan sangat
jarang pulang ke rumah.
8. Kalau Terdakwa datang ke rumah, biasanya Terdakwa hanya
berbincang-bincang dengan Ibu Saksi, dan kalau Terdakwa menginap di
rumah Saksi, biasanya Terdakwa tidur di kamar belakang bersama
dengan adik bungsu Saksi. Namun pada waktu kedatangan Terdakwa
tanggal 02 Agustus 2017 malam, pada sekira pukul 23.00 Wita Saksi
melihat Terdakwa membawa jam tangan yang baru dibelinya, kemudian
sambil memasangkan jam tangan tersebut ke tangan Ibu Saksi,
Terdakwa memeluk bahu Ibu Saksi.
9. Bahwa melihat kejadian Terdakwa memeluk bahu Ibu Saksi
tersebut, Saksi merasa malu dan kemudian Saksi menghindar dengan
masuk ke dalam kamar Saksi, karena Terdakwa dan Ibu Saksi bukan
suami-isteri, dan Ibu Saksi masih mempunyai suami, sehingga menurut
Saksi perbuatan tersebut tidak pantas.
10. Bahwa Terdakwa sering datang dan kemudian menginap di rumah
Saksi, karena katanya sudah larut malam dan Terdakwa malas pulang
ke rumah Terdakwa karena katanya di rumah Terdakwa terasa sepi
sendirian setelah isterinya meninggal dunia.
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11. Bahwa pada sekira tanggal 11 Agustus 2015 Ayah Saksi pulang ke
rumah, sedangkan Ibu Saksi lalu berangkat pulang ke Jember, Jatim.
Pada waktu Ibu Saksi mau pulang ke Jember, Saksi melihat Ibu Saksi
bertemu dengan Terdakwa di Jl. Raya Grokgak, Tabanan, lalu
Terdakwa memberikan jajanan dan kopi pada Ibu Saksi, dan
selanjutnya Ibu Saksi naik bus ke Jember, Jatim.
12. Pada waktu Ibu Saksi sedang pulang ke Jember, Ayah Saksi
menanyakan kepada Saksi tentang bagaimana perilaku Ibu Saksi
selama Ayah Saksi tidak pulang, apakah ada laki-laki yang suka dating.
Pada awalnya Saksi tidak mau menceritakan mengenai perilaku Ibu
Saksi. Namun setelah Ibu Saksi sering pergi meninggalkan Saksi tanpa
sepengetahuan Saksi, maka Saksi lalu menceritakan apa adanya
kepada Ayah Saksi mengenai perilaku Ibu Saksi, kecuali Terdakwa
yang memberi hadiah jam tangan dan memeluk Ibu Saksi tidak Saksi
ceritakan. Atas cerita Saksi tersebut Ayah Saksi marah dan kemudian
menampar Saksi, karena Saksi dinilai tidak menceritakan perilaku Ibu
Saksi sejak awal.
13. Bahwa sekarang Ayah dan Ibu Saksi sudah berkumpul lagi dan
mereka tinggal di Jember, Jatim.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk Ibu Saksi.
Pada tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa tidak membelikan jam
tangan untuk Ibu Saksi, tetapi Terdakwa hanya memperbaiki atau
mengganti jam tangan Ibu Saksi yang sudah rusak ditukar tambah
dengan yang baru.
Pada waktu itu Terdakwa hanya memegang tangan Ibu Saksi
untuk memasangkan jam tangan ke tangan Ibu Saksi.
Atas sangkalan
keterangannya.
Saksi– II

Terdakwa

tersebut,

Saksi-I

tetap

pada

: Nama lengkap: LENNY TRI YULIANI; Tempat, tanggal lahir: Tabanan,
26 Juni 1995; Pekerjaan: Security; Jeniskelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum
BTN Puskopad 3 Blok I No.2 Sanggulan, Tabanan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di
Tabanan, Bali, sedangkan dengan Sdri.Siti Aisyah kenal sejak kecil,
karena Sdri.Siti Aisyah adalah Ibu kandung Saksi, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli
2015 ketika Terdakwa datang bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri Tahun
2015 di rumah orangtua Saksi di BTN Puskopad 3 Sanggulan, Tabanan,
dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Ayah Saksi bernama Sdr. Umar Sanusi adalah mantan
prajurit TNI berpangkat Serda yang pernah berdinas di Rindam IX/Udy
dan pernah bersama-sama Terdakwa tinggal di Asrama Rindam IX/Udy
Tabanan, sehingga Ayah dan Ibu Saksi sudah lama kenal dengan
Terdakwa. Namun pada tahun 2011 Ayah Saksi dipecat dari dinas
militer karena Ayah Saksi sering tidak masuk dinas, jarang pulang ke
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rumah, hingga kemudian Ayah Saksi dinyatakan desersi dan dipecat
dari dinas militer.
4. Bahwapada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa
yang waktu itu berstatus duda datang bersilaturahmi Hari Raya Idhul
Fitri Tahun 2015 ke rumah Ibu Saksi di BTN Puskopad 3 Blok I No.2
Sanggulan, Tabanan, dan selanjutnya Terdakwa dan Ibu Saksi
berbincang-bincang sebagai teman atau bekas tetangga yang samasama sedang sendiri, karena isteri Terdakwa baru meninggal, dan Ayah
Saksi sangat jarang pulang ke rumah. Selanjutnya pada sekira pukul
20.00 Wita Terdakwa pulang.
5. Bahwa setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada hari-hari
berikutnya Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk
menemui Ibu Saksi, yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Ibu Saksi, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira pukul
22.00 Wita.
- Pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dengan
memakai jaket datang menemui Ibu Saksi sambil memberikan satu
plastic baju kotor untuk dicucikan Ibu Saksi, dan kemudian Terdakwa
pulang pada sekira pukul 15.00 Wita.
- Pada tanggal 23 Juli 2015 malam, oleh karena ada orang gila yang
melempari rumah Saksi dari arah belakang rumah Saksi, maka pada
malam itu juga Sdr. Lena menelepon Terdakwa untuk meminta tolong
Terdakwa agar menegur orang gila tersebut, hingga kemudian pada
sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk
menangani orang gila tersebut.
Setelah selesai dan kemudian
berbincang-bincang dengan Ibu Saksi, selanjutnya pada sekira pukul
03.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi.
- Kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa
datang lagi ke rumah Saksi sambil membawa gula, kopi, dan beras
untuk Ibu Saksi, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira pukul
17.00 Wita.
- Pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa makanan
gorengan, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya sekira pukul
05.00 Wita.
- Pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa makanan
Capcay dan mie goring, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya
sekira pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 01.00 Wita.
- Pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 03.00 Wita.
- Pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dating
ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa pisang
goreng, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan
berpakaian dinas loreng datang ke rumah Saksi untuk menemui Ibu
Saksi, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 11.00 Wita.
- Pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dengan
berpakaian PDL Loreng datang ke rumah Saksi untuk menemui Ibu
Saksi, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi dengan membawa/
membelikan jam tangan untuk Ibu Saksi, kemudian Terdakwa
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memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah untuk menginap di
rumah Saksi tidur dengan adik Saksi yang bernama Laufid Arsyi, dan
Terdakwa baru pulang pada besok harinya tanggal 03 Agustus 2015
sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi sambil membawa
martabak, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
- Pada tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
dating ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang ke rumah Saksi lalu berbincang-bincang dengan Ibu Saksi
hingga pukul 01.00 Wita, dan Terdakwa pulang besok paginya sekira
pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang ke rumah Saksi untuk menemui Ibu Saksi, lalu Terdakwa makan
dan minum di rumah Saksi, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul
02.00 Wita.
- Pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Saksi
baru pulang dari bekerja, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di rumah
Saksi sedang berbincang-bincang dengan Ibu Saksi, dan Terdakwa
pulang pada sekira pukul 21.00 Wita.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa datang, yang ada di rumah adalah Ibu
Saksi, Saksi, Sdr. Kembar Saksi yang bernama Lenna Tri Yuliana, dan
adik bungsu Saksi yang bernama Lauffid Arsi, sedangkan Ayah Saksi
tidak ada di rumah karena bekerja di areal kargo Denpasar dan sangat
jarang pulang ke rumah.
8. Kalau Terdakwa datang ke rumah, biasanya Terdakwa hanya
berbincang-bincang dengan Ibu Saksi sampai larut malam dan kadangkadang menginap.Kalau Terdakwa menginap di rumah Saksi, biasanya
Terdakwa tidur di kamar belakang bersama dengan adik bungsu Saksi
yang bernama Laufid Arsy.Sedangkan alas an Terdakwa menginap di
rumah Saksi karena sudah larut malam dan malas untuk pulang karena
di rumah Terdakwa terasa sepi setelah ditinggal wafat isterinya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Ibu Saksi sering
teleponan, dan setelah bertemu mereka sering bercanda, lalu ngobrol
membicarakan tentang iming-iming tanah, rumah, dan hasil sawah yang
semuanya akan diberikan kepada Ibu Saksi.
10. Bahwa dari beberapa kali kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi
tersebut, pada kedatangan Terdakwa tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul
19.00 Wita, ketika Ibu Saksi sedang sakit dan tiduran di dipan belakang
rumah dekat dapur, Saksi pernah melihat Terdakwa mengelus-elus
kepala dan memijat-mijat kaki Ibu Saksi, dengan posisi Ibu Saksi tiduran
di dipan dan Terdakwa duduk di kursi di samping dipan. Kemudian
pada kedatangan Terdakwa tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00
Wita, Saksi melihat Terdakwa memeluk Ibu Saksi diluar ruangan
belakang rumah Saksi.
11. Bahwa melihat kejadian Terdakwa yang mengelus-elus kepala dan
memijat-mijat kaki serta memeluk Ibu Saksi tersebut, Saksi merasa
malu dan tidak suka, namun Saksi tidak berani menegur Ibu Saksi,
sehingga Saksi menghindar dengan pergi ke bagian depan rumah
Saksi, karena Terdakwa dan Ibu Saksi bukan suami-isteri, Terdakwa
duda, dan Ibu Saksi masih mempunyai suami, sehingga menurut Saksi
perbuatan tersebut tidak pantas.
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12. Bahwa pada sekira tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wita
Ibu Saksi berangkat pulang ke Jember, Jatim, dengan naik bus.Sejak
saat itu hingga sekarang Ibu Saksi tidak pernah pulang lagi ke rumah di
BTN Sanggulan, Tabanan.
13. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 23.00 Wita,
Ibu Saksi menelepon ke HP Saksi dan mengatakan bahwa Ibu Saksi
tidak mau pulang ke rumah di BTN Sanggulan, Tabanan, dan saat itu
Ibu Saksi mengatakan sedang berada di Kediri, Jatim.
14. Bahwa kemudian Saksi mencari Ibu Saksi ke rumah keluarga Ibu
Saksi di Jawa Timur, namun setelah sampai di Jawa Timur Saksi tidak
menemukan Ibu Saksi, dan menurut penjelasan keluarga Ibu Saksi,
katanya Ibu Saksi sudah pergi bersama tentara yang isterinya sudah
meninggal dunia.
15. Bahwa sekarang Ayah dan Ibu Saksi sudah berkumpul lagi dan
mereka tinggal di Jember, Jatim.
Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu :
- Terdakwa mengelus atau memegang kepala dan memijit-mijit kaki
Ibu Saksi karena atas permintaan Ibu Saksi yang saat itu sedang sakit.
- Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi harta pada Ibu Saksi.
- Terdakwa tidak pernah pergi ke Jawa untuk menemui Ibu Saksi di
Jawa.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-II tetap pada
keterangannya.
Menimbang

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan
yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan
dengan alasan yang sah, yaitu Saksi-III tidak diketahui secara pasti
tempat tinggalnya, dan Saksi yang lain jauh tempat tinggalnya, sehingga
berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan
Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang
telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya,
yaitu sebagai berikut:

Saksi - III

: Nama lengkap:UMAR SANUSI; Tempat, tanggal lahir: Denpasar, 08
Agustus 1966; Pekerjaan:Wiraswasta; Jenis kelamin:Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum
BTN Puskopad III No.02 Sanggulan, Kediri, Tabanan, Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi adalah mantan prajurit TNI-AD yang berdinas terakhir
di Kodim 1610/Klungkung, dan kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
berpangkat Prada sekitar tahun 1987/1988 di Rindam IX/Udayana
sebagai teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Siti Aisyahpada tanggal 11
Februari 1990 di KUA Balung, Jember, Jatim,sesuai Surat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 684/40/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990.
Dari
pernikahan tersebut Saksi dan Sdri. Siti Aisyah telah dikaruniai 5 (Lima)
orang anak, yaitu: Sdri. Lisa Juni Antari (tinggal di daerah Renon
Denpasar), Ludyana Pratiwi (tinggal di daerah Sanggulan-Tabanan) dan
sudah berkeluarga dengan Anggota Rindam IX/Udayana,anak kembar
masing-masing bernama Lenna Tri Yuliana dan Lenny Tri Yuliani, dan
terakhir anak laki-laki yang bernama Laufid Arsiy Romadhan.
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3. Bahwa Saksi tinggal mengontrak rumah di Perum BTN Puskopad III
No.02 Sanggulan, Kediri, Tabanan, Bali, bersama dengan isteri atas
nama Sdri. Siti Aisyah, dan tiga orang anak, yaitu: Lenna Tri Yuliana
dan Lenny Tri Yuliani, dan anak laki-laki bungsu yang bernama Laufid
Arsiy Romadhan. Setiap hari Saksi bekerja di Pasar Buah Kargo
Ubung, Denpasar, dan Saksi sangat jarang pulang ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 Wita,
ketika Saksi pulang ke rumah kontrakan di BTN Puskopad III
Sanggulan, Kediri, Tabanan, Sdri. Siti Aisyah berpamitan kepada Saksi
bahwa Ia akan pergi ke Jember-Jatim kurang lebih lima hari untuk
menengok cucu sunatan. Kemudian Sdri. Siti Aisyah yang waktu itu
hanya membawa tas gendong warna hitam milik Saksi lalu diantar oleh
Sdri. Lena Tri Yuliana pergi berangkat ke Jalan Raya untuk naik Bis
menuju Jember.
5. Bahwa setelah lewat lima haripergi ke Jember, ternyata Sdri. Siti
Aisyah tidak kembali hingga sekarang.Saksi sudah hampir tujuh kali
mencari Sdri.Siti Aisyah ke Jember, Gianyar, dan di beberapa tempat di
Wilayah Bali yang ada family Sdri.Aisyah, namun Saksi tidak dapat
menemukan Sdri. Siti Aisyah.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah
Saksi, namun setelah Sdri. Siti Aisyah tidak pulang ke rumah mulai
tanggal 11 Agustus 2015,kemudian setelah dilakukan pencarian tidak
dapatditemukan,maka Saksi mulai curiga, hingga kemudian Saksi
mencoba menanyakan kepada anak-anak Saksi, yaitu: Sdri. Lena Tri
Yuliana, Sdri. Lenny Tri Yuliani, dan Sdr.Laufid Arsiy Romadhan, namun
mereka takut menceritakan kepada Saksi, karena mereka pernah
diancam oleh Terdakwa bahwa jika anak-anak Saksi menceritakan
perilaku Terdakwa terhadap isteri Saksi kepada Saksi, maka Terdakwa
akanmendatangkan Ormas Laskar Bali ke rumah Saksi, sehingga anakanak Saksi takut bercerita kepada Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi mendesak dan menanyakan terus kepada
Sdri. Lena Tri Yuliana, Sdri. Leny Tri Yuliany, dan Sdr. Laufid Arsiy
Romadhan, kemudian pada tanggal 23 September 2015 anak-anak
Saksi baru berani menceritakan kepada Saksi, antara lain sebagai
berikut :
- Pada sekira Hari Raya Lebaran tanggal 17 Juli 2015 Terdakwa
datang bersilaturahmi ke rumah kontrakan Saksi di BTN Sanggulan,
Tabanan, Bali.Pada waktu itu Saksitidak ada dirumah, karena Saksi
menjaga rumah bos Saksi di Kargo Ubung, Denpasar.Setelah
kedatangan yang pertama tersebut, pada hari-hari berikutnya Terdakwa
sering datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Sdri. Siti Aisyah.
- Anak-anak Saksi juga menceritakan kalau Sdri. Siti Aisyah pernah
diberikan hadiah berupa jam tangan oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga
pernah mencuci pakaiannya di rumah Saksi.
- Anak-anak Saksi juga pernah melihat Terdakwa merokok jenis
Sampoerna yang puntungnya pernah ditemukan Saksi di dekat Dapur
belakang rumah kontrakan Saksi.
- Anak-anak Saksi juga pernah melihat Sdri.Siti Aisyah dicium oleh
Terdakwa di rumah kontrakan Saksi.
8. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari Sdri. Siti Aisyah ke
Jember, dan berdasarkan informasi yang Saksi terima selama Saksi
melakukan pencarian,Saksi mendapat informasi bahwa Sdri.Siti Aisyah
dibawa pergi oleh Terdakwa.Karena ketika anak Saksi yang bernama
Sdri.Lenny Tri Yuliani pergi mencari Sdri.Siti Aisyah ke Jember, Jatim,
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Sdri. Lenny memberitahu Saksi melalui telephone bahwa ada Anggota
TNI yang datang menjemput Sdri. Siti Aisyah di Dusun Rowo Tamtu,
Desa Nogo Sari, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jatim, dan
selanjutnya Sdri.Siti Aisyah di bawa pergi oleh Anggota Tentara yang
istrinya baru meninggal.
9. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kemudian pada
tanggal 25 September 2015 Saksi datang ke Mako Rindam IX/Udayana
dan menghadap Wadan Dodikjur Rindam IX/Udayana Mayor Inf
Haryono untuk melaporkan permasalahhan yang terjadi pada keluarga
Saksi.Setelah Saksi menceritakan semua permasalahan yang terjadi
pada keluarga Saksi, kemudian Saksi diperintahkan menghadap
langsung kepada Komandan Dodikjur Rindam IX/Udayana pada tanggal
28 September 2015.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2015 Saksi dan
Terdakwa dipertemukan dihadapan Dan Dodikjur dan Wadan Dodikjur
Rindam IX/Udy, dan selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Dan Dodikjur
tentang kebenaran Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi.Setelah
didesak, Terdakwa mengaku pernah menginap di rumah Saksi selama
dua hari. Berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Dan
Dodikjur dan Wadan Dodikjur Rindam IX/Udayana menanyakan kepada
Saksi tentang apa keinginan Saksi, dan Saksi jawab bahwa Saksi akan
melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib, karena Terdakwa telah
melakukan perbuatan merusak rumah tangga orang lain.
11. Bahwa sebelum terjadinya permasalahan tersebut, hubungan
rumah tangga Saksi dan Sdri. Siti Aisyah baik-baik saja, tidak pernah
ada pertengkaran, Saksi juga selalu memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Sdri. Siti Aisyah.
12. Bahwa Saksi akan menuntut secara hukum atas perbuatan
Terdakwa tentang perbuatannya yang merusak keutuhan rumah tangga
Saksi dan dengan adanya Sdri. Siti Aisyah tidak kembali sampai
sekarang, Saksi merasa dirugikan dan dikorbankan, masalah pekerjaan
untuk menghidupi keluarga menjadi terbengkalai, Sdri.Lena dan Sdri.
Lenny telah dikeluarkan dari pekerjaannya di Bandara Ngurah Rai Bali
kerena sering tidak masuk kerja untuk mencari ibu kandungnya, anak
Saksi yang paling kecil Sdr. Laufid merasa terpukul karena masih
memerlukan kasih sayang Saksi-2 sebagai ibunya.
Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah memeluk ataupun mencium Sdri. Siti Aisyah.
- Terdakwa tidak pernah melarang anak-anak Saksi mengadu kepada
Saksi, dan Terdakwa juga tidak pernah mengancam anak-anak Saksi
dengan akan mendatangkanOrmas Laskar Bali ke rumah Saksi jika
anak-anak Saksi mengadukan kedatangan Terdakwa kepada Saksi.
- Sdri. Siti Aisyah pergi ke Jember tanggal 16 September 2015,
bukan tanggal 11 Agustus 2015.Hal itu menunjukkan Saksi tidak tahu
keadaan keluarganya.Terdakwa lebih tahu, karena Terdakwa yang
membantu memberikan bekal uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta
rupiah) kepada Sdri.Siti Aisyah atas permintaan Sdri. Siti Aisyah.
- Terdakwa tidak pernah pergi ke Jember.
- Pada waktu di hadapan Dan Dodikjur bersama Saksi, Terdakwa
memang mengatakan pernah datang ke rumah Saksi, namun Terdakwa
mengatakan tidak pernah menginap di rumah Saksi, dan kedatangan
Terdakwa ke rumah Saksi tersebut karena diminta oleh anak dan isteri
Saksi.
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Saksi- IV

: Nama lengkap:SITI AISYAH; Tempat, tanggal lahir: Jember, 16 Oktober
1970; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Jenis kelamin:Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:Islam; Tempat tinggal:Perum
BTN Puskopad III No.02 Sanggulan, Tabanan (sekarang tinggal di Desa
Karang Duren, Kec. Balung, Kab. Jember, Jatim).
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena
Terdakwa dan suami Saksi (Sdr. Umar Sanusi) pernah sama-sama
berdinas di Rindam-IX/Udy dan sama-sama tinggal di Asrama RindamIX/Udy, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Umar Sanusipada tanggal 11
Februari 1990 di KUAKec.Balung, Jember, Jatim, sesuaiBuku Kutipan
Akta Nikah Nomor: 668/40/II/1990 tanggal 12 Februari 1990. Dari
pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
yang pertama bernama Sdri. Lisa Juni Antari (tinggal di Renon
Denpasar), yang kedua bernama Ludyana Pratiwi (Sudah menikah
dengan Serda Kardi anggota Rindam-IX/Udy dan tinggal di daerah
Sanggulan), yang ketiga adalah anak kembar masing-masing bernama
Lenna Tri Yuliana dan Lenny Tri Yuliani, dan yang kelima anak laki-laki
bernama Laufid Arsiy Romadhan.Anak ketiga kembar dan anak kelima
tinggal bersama Saksi di BTN Sanggulan, Tabanan. Sejak tanggal 12
atau 13 Agustus 2015 Saksi meninggalkan rumah BTN Sanggulan,
Tabanan, dan sekarang Saksi tinggal di Desa Karang Duren, Kec.
Balung, Kab. Jember, Jatim.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdr.
Umar Sanusi yang waktu itu berdinas di Rindam-IX/Udy dan tinggal di
Asrama Rindam-IX/Udy berjalan harmonis. Kemudian Sdr. Umar
Sanusi berpindah dinas ke Kodim Klungkung, dan Saksi mengikuti Sdr.
Umar Sanusi tinggal di Asdrama Kodim Klungkung.
4. Bahwa beberapa waktu setelah Sdr. Umar Sanusi berdinas di
Kodim Klungkung, Sdr. Umar Sanusi meninggalkan dinas hingga
kemudian Sdr. Umar Sanusi dipecat dari dinas militer, dan sejak tahun
2010 Sdr. Umar Sanusi tidak pernah pulang/menemui Saksi di Asrama
Kodim Klungkung, sehingga Saksi membesarkan dan menafkahi anakanak sendirian. Oleh karena Sdr. Umar Sanusi telah dipecat dari dinas
militer, maka Saksi lalu keluar dari Asrama Kodim Klungkung, dan
selanjutnya Saksi mengontrak tempat untuk berjualan/membuka warung
di daerah Gianyar, Bali, untuk mendapatkan uang guna menafkahi diri
Saksi dan anak-anak Saksi.
5. Bahwa pada tahun 2013 Saksipindah mengontrak rumah di Perum
BTN Puskkopad III Nomor 2 Sanggulan, Tabanan, sambil mendekati
rumah anak Saksi atas nama Sdri.Ludyana Pratiwi yang telah menikah
dengan Sersan Kardi yang sedang menunggu kelahiran anak
pertamanya.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan sejak tahun 2010 lalu
kemudian dipecat dari dinas militerhingga dilakukan pemeriksaan oleh
Penyidik pada bulan Oktober 2015, Sdr. Umar Sanusi tidak pernah
pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anakanak Saksi.
Sdr. Umar Sanusi hanya sekali-sekali saja datang
menemui Saksi dan anak-anak, yaitu pada Hari Raya Idhul Fitri ketika
Saksi masih tinggal di Gianyar, dan ketika Saksi akan pergi ke Jember
pada bulan Agustus 2015 ketika Saksi tinggal di BTN Sanggulan,
Tabanan.
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7. Bahwa oleh karena suami (Sdr. Umar Sanusi) tidak pernah pulang
dan juga tidak menafkahi lahir dan bathin pada Saksi, sehingga kalau
berbicara di telepon sering terjadi pertengkaran, maka pada tanggal 08
Desember 2014, Sdr. Umar Sanusi pernah menceraikan Saksi dengan
membuat Surat Pernyataan yang isinya Sdr. Umar Sanusi dan Saksi
bersepakat untuk bercerai secara hukum dan secara agama untuk
selama-lamanya.
8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa
datang sendirian ke rumah kontrakan Saksi di BTN Puskopad III No.2
Sanggulan, Tabanan, untuk bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri tahun
2015. Pada waktu itu yang ada di rumah BTN adalah Saksi, anak-anak
Saksi, yaitu: Sdri. Lena Tri Yuliana, Sdri. Lenny Tri Yuliani, dan Sdr.
Laufid Arsy Ramadhan.
9. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa beberapa kali datang ke
rumah Saksi di BTN Puskopad III No.2 Sanggulan, Tabanan, yaitu
antara lain:
- Dua hari setelah kedatangan yang pertama, yaitu sekira tanggal 20
Juli 2015sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi
atas permintaan Saksi yang menelpon Terdakwa atas permintaan anakanak Saksi, karena sat itu Saksi dan anak-anak Saksi merasa ketakutan
ada orang gila yang melempari rumah Saksi. Setelah Terdakwa datang
dan kemudian menegur orang gila tersebut, kemudian atas permintaan
anak-anak Saksi yang masih takut, kemudian Terdakwa menginap di
rumah Saksi.
- Pada keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi
dengan alasan untuk mengecek apakah orang gila tersebut masih
melempari rumah Saksi atau tidak.
10. Bahwa selamaTerdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa pernah
memberikan uang bekal sekolah kepada anak-anak Saksi sebesar
Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) hingga 50.000,-(lima puluh ribu
rupiah, dan Terdakwa juga pernah membantu memberikan beras
sebanyak 10 Kg kepada Saksi untuk kebutuhan memasak.
11. Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk
menukarkan jam tangan Saksi yang telah rusak, sedangkan masalah
kaos hijau PDH TNI yang ada di rumah Saksi, Saksi tidak
mengetahuinya, kemungkinan itu milik Terdakwa yang tertinggal
dirumah Saksi dan kaos tersebut sehari-hari dipakai oleh anak
Saksiyang bernama Lenna Tri Yuliana.
12. Bahwa selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya
berteman biasa saja, dan tidak pernah melakukan perbuatan atau
hubungan mesra, apalagi melakukan hubungan badan. Saksi tidak
pernah menaruh hati pada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah
mengungkapkan perasaannya kepada Saksi.
13. Bahwa pada sekira tanggal 12 atau 13 Agustus 2015, ketika Sdr.
Umar Sanusi datang ke rumah Saksi di BTN Puskopad III Sanggulan,
Tabanan, Saksi berpamitan pergi ke Jember, Jatim, untuk menghadiri
acara sunatan family Saksi di Jember, dan sekaligus menjenguk Kakak
kandung laki-laki Saksi yang sedang sakit keras di Jember. Kemudian
Saksi berangkat ke Jember dengan menumpang angkutan Bus Umum
dari Jalan Bypass Kediri, Tabanan, dengan diantar oleh Sdri.Lena Tri
Yuliana.
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14. Bahwa setelah sekira lima hari Saksi berada di Jember, Sdr. Umar
Sanusi menelepon Saksi, lalu terjadi cekcok mulut di telepon, Sdr.
Umar Sanusi memaki-maki Saksi dengan mengatakan Bangsat, Anjing,
dsb. Oleh karena Saksi mengetahui Sdr. Umar Sanusi orangnya kasar,
temperamental, dan pernah menceraikan Saksi dengan membuat Surat
Pernyataan, maka Saksi menjadi takut dan Saksi memutuskan tidak
akan pulang kembali ke Tabanan, dan Saksi ingin menetap di rumah
orangtua Saksi yang telah meninggal dunia di Desa Karang Duren, Kec.
Balung, Kab. Jember.
15. Bahwa selama Saksi berada dan menetap di Jember, Jatim, Saksi
tinggal bersama kakak Saksi yang bernama Sdri. Minatun, dan selama
berada di Jember, Jatim, Saksi pernah didatangi oleh anak Saksi yang
bernama Sdri. Leny Tri Yuliani, namun Terdakwa tidak pernah datang
ke Jember.
16. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Sdr. Umar Sanusi tersebut adalah
tidak benar, dan Sdr. Imam Sanusi telah memfitnah orang yang tidak
bersalah.
Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi- V

: Nama lengkap:SRI SULISTYOWATI; Tempat, tanggal lahir: Jember, 25
Mei 1958; Pekerjaan: Wiraswasta; Jenis kelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun
Krajan, Desa Nogosari, Kec.Rambipuji, Kab. Jember, Jatim.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Siti Aisyah sejak kecil karena ada
hubungan keluarga satu kakek dan sama-sama dari Jember.Sedangkan
dengan Sdr. Umar Sanusi maupun dengan Terdakwa Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan melanggar
kesusilaan yang dituduhkan kepada Terdakwa.Saksi hanya mengetahui
bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2015 Saksi melihat Sdri.Siti Aisyah
berada di Kampung halamannya di Jember, dan tinggal di Desa Karang
Duren, Kec. Balung, Kab. Jember, Jatim, bersama dengan kakaknya
yang bernama Sdri. Atun.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Sdri. Siti Aisyah tinggal di
Bali bersama dengan suami dan anak-anaknya, Saksi hanya
mengetahui nama suami Sdri. Siti Aisyah bernama Sanusi, dan
keberadaan Sdri. Siti Aisyah di Jember, Jatim, Saksi tidak mengetahui
apakah ada permasalahan atau tidak, karena Saksi tidak pernah
menanyakan tentang itu.
Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa tidak dapat menanggapi, karena Terdakwa tidak tahu.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagaiberikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam IX/Udayana.Setelah lulus
dan dilantik dengan pangkat PradaNRP.589098, Terdakwa mengikuti
pendidikan kecabangan Perhubungan di Sekolah Perhubungan
Angkatan Darat di Surabaya.Setelah selesai Dik kecabangan, Terdakwa
berdinas di Rindam IX/Udayana.Pada tahun 1992-1993 Terdakwa
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mengikuti
pendidikan
Secaba
RegInfantri
di
Rindam
IX/Udayana.Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
selanjutnya Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udayana.Pada
saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Pelda masih berdinas di Rindam IX/Udy hingga sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar Sanusi sejak tahun 1986
ketika Terdakwa mulai berdinas di Rindam-IX/Udy dan Sdr. Umar
Sanusi pada waktu itu sudah lebih dulu berdinas di Rindam IX/Udy dan
sama-sama tinggal di Asrama Rindam IX/Udy Tabanan.Terdakwa juga
kenal dengan Sdri.Siti Aisyah sejak sekira tahun 1998 sebagai isteri
Sdr. Umar Sanusi yang kemudian sama-sama tinggal bertetangga di
Asrama Rindam-IX/Udy.Terdakwa sudah menikah dan awalnya
Terdakwa bersama isteri tinggal di Asrama Rindam IX/Udy.Namun
kemudian Terdakwa keluar dari Asrama dan pindah tinggal di Banjar
Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kec.Kediri, Tabanan.
3. Bahwa walaupun pada waktu itu Terdakwa dan isteri tinggal di
Asrama Rindam IX/Udy, namun sampai dengan tahun 2000 Terdakwa
sehari-hari berdinas di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja, dan hanya hari
sabtu-minggu saja Terdakwa pulang ke rumah Asrama Rindam IX/Udy.
Pada tahun 2000 Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udy
Tabanan, namun pada waktu itu Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Imam
Sanusi dan keluarganya ada di Rindam IX/Udy, karena pada waktu
Terdakwa kembali mereka sudah pindah ke satuan Kodim Klungkung
dan sejak saat itu Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Sdr. Umar
Sanusi dan keluarganya.
4. Bahwa walaupun Terdakwa sudah lama menikah, namun Terdakwa
tidak juga dikaruniai anak, sehingga Terdakwa mengangkat seorang
anak laki-laki sebagai anak angkat Terdakwa dan kemudian tinggal
bersama dengan Terdakwa di Banjar Batan Poh, Desa Pandaan Gede,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Pada tanggal 25 Juni 2015 istri
Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa tinggal berdua dengan
anak angkat Terdakwa.
5. Bahwa setelah lama tidak mengetahui keberadaan Sdr. Umar
Sanusi, padabulan Juli 2015, yaitu beberapa hari setelah isteri
Terdakwa meninggal dunia, tiba-tiba isteri Sdr. Umar Sanusi yang
bernama Siti Aisyah menelepon Terdakwa mengucapkan belasungkawa
atas meninggalnya isteri Terdakwa. Setelah telepon yang pertama
tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Siti Aisyah menjadi sering
berkomunikasi melalui HP.
6. Bahwa pada saat Hari Raya Idhul Fitri tanggal 18 Juli 2015,
Terdakwa diundang oleh Sdri. Siti Aisyah untuk bersilaturahmi dan
makan bersama di rumah Sdri.Siti Aisyah di BTN Puskopad III No.02
sanggulan, Kediri, Tabanan.Setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri.
Siti Aisyah, Terdakwa tidak melihat Sdr. Umar Sanusi, sehingga
Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Sdr. Umar Sanusi, yang
dijawab oleh Sdri. Siti Aisyah bahwa Sdr. Umar Sanusijarang pulang
menemui Sdri. Siti Aisyah, dan keberadaan Sdr. Umar Sanusi tidak jelas
karenasudah dipecat dari dinas TNI, dan Sdr. Umar Sanusi jarang
menafkahi keluarga, sehingga katanya Sdri. Siti Aisyah mau bercerai
dengan Sdr. Umar Sanusi.
7. Bahwa setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada hari-hari
berikutnya Terdakwa menjadi sering datang ke rumah Sdri. Siti Aisyah
di BTN Puskopad III No.02 Sanggulan, Kediri, Tabanan, yaitu antara
lain:
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- Padasekira tanggal 22 Juli 2015 pukul 01.00 Wita (tengah malam)
Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Siti Aisyah yang meminta tolong agar
Terdakwa segera ke rumah Sdri.Siti Aisyah karena ada orang yang
melempari rumah Sdri. Siti Aisyah, kemudian Terdakwa datang dan
mendamaikan masalah tersebut.Selanjutnya atas saran Sdri. Siti
Aisyahyang masih ketakutan, pada malam itu Terdakwa menginap di
rumah Sdri. Siti Aisyah.
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 Terdakwa datang lagi ke
rumah Sdri. Siti Aisyah hanya main-main saja.
- Terdakwa datang ke rumah Sdri. Siti Aisyah kurang lebih sebanyak
sepuluh kali, dan terakhir Terdakwa datang ke rumah Sdri.Siti Aisyah
pada sekira tanggal 15 Agustus 2015 malam hari untuk memberikan
uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena Sdri.
Siti Aisyah mengatakan akan pulang ke Jember, Jatim.
8. Bahwa pada mulanya Terdakwa yang baru ditinggal wafat isterinya
merasa kasihan pada Sdri. Siti Aisyah yang tidak diurus oleh suaminya,
sehingga Ia harus membesarkan ketiga anaknya sendirian. Apalagi
Sdri. Siti Aisyah sering mengeluh (curhat) kepada Terdakwa tentang
suaminya yang tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah, dan
bahkan sudah menceraikan Sdri. Siti Aisyah dengan Surat Pernyataan,
sehingga Terdakwa merasa kasihan, dan oleh karena Terdakwa juga
sedang kesepian ditinggal wafat isterinya, Terdakwa lalu timbul rasa
suka dan berencana akan menjadikan Sdri. Siti Aisyah sebagai isteri
Terdakwa, namun Terdakwa belum berani mengungkapkan
perasaannya tersebut pada Sdri. Siti Aisyah, karena Terdakwa tahu
Sdri. Siti Aisyah belum bercerai resmi dengan suaminya.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Siti
Aisyah, Terdakwa pernah memberikan bantuan berupa uang sekolah
kepada anak bungsu Sdri. Siti Aisyah, dan juga beras kepada Sdri. Siti
Aisyah.
10. Bahwa walaupun Terdakwa sering berkunjung ke rumah Sdri. Siti
Aisyah, namun Terdakwa tidak pernah memeluk ataupun berhubungan
mesra ataupun persetubuhan dengan Sdri. Siti Aisyah.
Kalau
berkunjung, Terdakwa hanya datang ngobrol dan mendengarkan curhat
dari Sdri.Siti Aisyah tentang masalah keluarganya.
11. Bahwa Terdakwa pernah ketinggalan pakaian baju kaos hijau di
rumah Sdri. Siti Aisyah, dan Sdri. Siti Aisyah juga pernah meminta
tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki jam tangan milik Sdri. Siti
Aisyah yang rusak. Oleh karena jam tangan Sdri. Siti Aisyah sudah
rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka Terdakwa lalu
menukarkannya menjadi jam tangan yang baru.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Sdri. Siti Aisyah di Jember,
Jatim, dan sejak kepergian Sdri. Siti Aisyah ke Jember pada sekira
bulan Agustus 2015 hingga sekarang, Terdakwa juga sudah tidak
pernah berkomunikasi lagi dengan Sdri. Siti Aisyah, karena nomor HP
Sdri. Sitii Aisyah sudah tidak aktif lagi.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri. Siti Aisyah
saat ini, Terdakwa juga tidak mengetahui apa alasan Sdri. Siti Aisyah
tidak kembali kepada keluarganya di Sanggulan, Tabanan.Namun
ketika Terdakwa dan Sdri.Siti Aisyah masih sering curhatan, Sdri.Siti
Aisyah pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa hubungan Sdri.Siti
Aisyah dengan suaminya (Sdr. Umar Sanusi) sudah tidak ada
kecocokan, dan Terdakwa pernah melihat mereka telah membuat Surat
perjanjian atau kesepakatan bercerai, dan Sdri.Siti Aisyah juga
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mengatakan pernah menikah siri pada tahun 2014 dengan orang yang
bernama Ipung yang berasal dari Malang, Jatim.
14. Bahwa ketika perkara Terdakwa mulai disidangkan di Dilmil III-14
Denpasar, pada tanggal 21 Februari 2017 anak angkat (laki-laki)
Terdakwa meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, sehingga
sekarang Terdakwa hidup sendiri tanpa isteri dan anak.
Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer
ke persidangan yang berupa:
1. Barang-barang :
a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan beberapa
puntungnya milik Terdakwa yang ditemukan di bagian belakang
rumah dekat dapur rumah Sdfri. Siti Aisyah, yang menunjukkan
bahwa Terdakwa pernah berada di belakang dekat dapur rumah
Sdri. Siti Aisyah;
b. 1 (satu) buah kotak arloji/jam merk Lasika rusak milik Sdri.Siti
Aisyah yang dibawa Terdakwa untuk diperbaiki;
c. 1 (satu) potong kaos hijau PDH TNI-AD milik Terdakwa yang
tertinggal di rumah Sdri. siti Aisyah.
2. Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kec. Balung, Jember, Nomor: 684/40/II/1990 tanggal 12 Februari
1990 atas nama Umar Sanusi dan Siti Aisyah;
b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan
ditanda-tangani oleh Umar Sanusi dan Siti Aisyah di Denpasar
tanggal 08 Desember 2014, yang disaksikan oleh tiga orang Saksi,
yang intinya menyatakan bahwa Sdr. Umar Sanusi dan Sdri. Siti
Aisyah telah bersepakat untuk berpisah (bercerai) secara hukum
dan agama untuk selama-lamanya, karena sudah tidak ada
kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga.
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan
kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir,
sehingga oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatanyang didakwakan kepada
Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi
Umar Sanusi selaku Pelapor yang sebagian besar disangkal oleh
Terdakwa dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Aisyah,
dan juga keterangan para Saksi lain yang tidak bersesuaian dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi Umar Sanusi mengetahui perbuatan asusila yang
dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Siti Aisyah (isteri Umar Sanusi)
pada sekira bulan Agustus 2015 berdasarkan informasi dari anak
perempuan Saksi Umar Sanusi atas nama Saksi Lena Tri Yuliana. Atas
informasi tersebut, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 Saksi Umar
Sanusi melaporkan perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh
Terdakwa tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar, dan selanjutnya pada
hari itu juga sekira pukul 11.30 Wita Saksi Umar Sanusi langsung
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diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik
Denpom IX/3 Denpasar.
Namun ketika perkara yang diadukannya mulai dilakukan
pemeriksaan di persidangan Dilmil III-14 Denpasar pada bulan Februari
2017, Saksi Umar Sanusi tidak hadir di persidangan.Saksi Umar Sanusi
sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku hingga
sebanyak tujuh kali, dan bahkan Oditur Militer telah diperintahkan untuk
memanggil Saksi Umar Sanusi dan Saksi Siti Aisyah secara paksa,
namun Oditur Militer tetap tidak mampu menghadirkan para Saksi
tersebut ke persidangan, padahal sesuai informasi Saksi Umar Sanusi
bekerja dan tinggal di daerah Ubung, Denpasar. Sedangkan Saksi Siti
Aisyah sudah tinggal di Jember sejak Agustus 2015. Hal itu
menunjukkan bahwa Saksi Umar Sanusi selaku pelapor/pengadu tidak
mempunyai rasa tanggungjawab atas laporan pengaduan yang telah
disampaikannya kepada Penyidik.
- Bahwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan, Saksi
Umar Sanusi menerangkan bahwa sebelum terjadinya permasalahan
tersebut, hubungan rumah tangga Saksi Umar Sanusi dan Saksi Siti
Aisyah baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran, Saksi Umar
Sanusi juga selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Siti
Aisyah. Oleh karena itu Saksi Umar Sanusi akan menuntut secara
hukum atas perbuatan Terdakwa tentang perbuatannya yang merusak
keutuhan rumah tangga Saksi Umar Sanusi, dan dengan adanya Saksi
Siti Aisyah tidak kembali sampai sekarang, Saksi Umar Sanusi merasa
dirugikan dan dikorbankan, dan masalah pekerjaan untuk menghidupi
keluarga menjadi terbengkalai.
Keterangan Saksi Umar Sanusi tersebut tidak sesuai dengan
keterangan Saksi Siti Aisyah yang menerangkan antara lain bahwa
setelah Saksi Umar Sanusi berdinas di Kodim Klungkung, Saksi Umar
Sanusi meninggalkan dinas hingga kemudian dipecat dari dinas militer.
Sejak tahun 2010 Saksi Umar Sanusi tidak pernah pulang menemui
Saksi Siti Aisyah di Asrama Kodim Klungkung, sehingga Saksi Siti
Aisyah membesarkan dan menafkahi anak-anak sendirian, lalu Saksi
Siti Aisyah keluar dari Asrama Kodim Klungkung, dan selanjutnya
mengontrak warung di daerah Gianyar, Bali, untuk mendapatkan uang
guna menafkahi diri Saksi Siti Aisyah dan anak-anaknya. Kemudian
pada tahun 2013 Saksi Siti Aisyah pindah mengontrak rumah di Perum
BTN Puskkopad III Nomor 2 Sanggulan, Tabanan.
Selama
meninggalkan kesatuan sejak tahun 2010 lalu kemudian dipecat dari
dinas militer hingga dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada bulan
Oktober 2015, Saksi Umar Sanusi hanya beberapa kali pulang ke
rumah, yaitu pada Hari Raya Idhul Fitri ketika Saksi Siti Aisyah masih
tinggal di Gianyar, dan ketika Saksi Siti Aisyah akan pergi ke Jember
pada bulan Agustus 2015 ketika Saksi Siti Aisyahsudah tinggal di BTN
Sanggulan, Tabanan,dan sejak meningggalkan dinas tersebut Saksi
Umar Sanusi tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Siti Aisyah
dan anak-anaknya. Kemudian oleh karena Saksi Umar Sanusi tidak
pernah pulang dan juga tidak menafkahi lahir dan bathin isteri dan anakanaknya, dan kalau berbicara di telepon sering terjadi pertengkaran,
maka pada tanggal 08 Desember 2014, Saksi Siti Aisyah dan Saksi
Umar Sanusi bersepakat bercerai secara hukum dan secara agama
untuk selama-lamanya.
- Bahwa sesuai barang bukti berupa1 (satu) lembar fotocopy Surat
Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Umar Sanusi dan Siti
Aisyah di Denpasar tanggal 08 Desember 2014, yang disaksikan oleh
tiga orang Saksi, dinyatakan bahwa Sdr. Umar Sanusi dan Sdri. Siti
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Aisyah telah bersepakat untuk berpisah (bercerai) secara hukum dan
agama untuk selama-lamanya, karena sudah tidak ada kecocokan lagi
dalam hidup berumah tangga.
Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa keterangan Saksi Umar
Sanusi yang menerangkan bahwa “hubungan rumah tangga Saksi Umar
Sanusi dengan Saksi Siti Aisyah baik-baik saja, tidak pernah ada
pertengkaran, dan Saksi Umar Sanusi juga selalu memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Saksi Siti Aisyah” adalah tidak benar. Oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain tidak bertanggung
jawab atas pengaduan yang telah disampaikan ke Penyidik Denpom
IX/3 Denpasarpada tanggal 08 Oktober 2015, keterangan Saksi Umar
Sanusi dalam BAP Penyidik juga tidak dapat dipedomani.
2. Bahwa Saksi-I Lenna Tri Yuliana menerangkan antara lain bahwa
jika Terdakwa datang ke rumah Saksi, biasanya Terdakwa hanya
berbincang-bincang dengan Ibu Saksi, dan kalau Terdakwa menginap di
rumah Saksi, biasanya Terdakwa tidur di kamar belakang bersama
dengan adik bungsu Saksi. Namun pada waktu kedatangan Terdakwa
tanggal 02 Agustus 2015 malam, pada sekira pukul 23.00 Wita Saksi
melihat Terdakwa membawa jam tangan yang baru dibelinya, kemudian
sambil memasangkan jam tangan tersebut ke tangan Ibu Saksi,
Terdakwa memeluk atau merangkul bahu Ibu Saksi.Melihat kejadian
Terdakwa memeluk atau merangkul bahu Ibu Saksi tersebut, Saksi
merasa malu dan kemudian Saksi menghindar dengan masuk ke dalam
kamar Saksi, karena Terdakwa dan Ibu Saksi bukan suami-isteri,
sehingga menurut Saksi perbuatan tersebut tidak pantas.
Bahwa keterangan Saksi-I tersebut disangkal oleh Terdakwa yang
mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk Ibu Saksi, namun
Terdakwa hanya memegang tangan Ibu Saksi untuk memasangkan jam
tangan ke tangan Ibu Saksi.
- Bahwa Saksi-II Lenny Tri Yuliani menerangkan antara lain bahwa
pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Ibu Saksi
sedang sakit dan tiduran di dipan belakang rumah dekat dapur, Saksi
melihat Terdakwa datang dan kemudian mengelus-elus kepala dan
memijat-mijat kaki Ibu Saksi, dengan posisi Ibu Saksi tiduran di dipan
dan Terdakwa duduk di kursi di samping dipan. Kemudian ketika
Terdakwa datang pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita,
Saksi melihat Terdakwa memeluk Ibu Saksi diluar ruangan belakang
rumah Saksi. Melihat kejadian Terdakwa yang mengelus-elus kepala
dan memijat-mijat kaki serta memeluk Ibu Saksi tersebut, Saksi merasa
malu dan tidak suka, namun Saksi tidak berani menegur Ibu Saksi,
sehingga Saksi menghindar dengan pergi ke bagian depan rumah
Saksi, karena Terdakwa dan Ibu Saksi bukan suami-isteri, Terdakwa
duda, dan Ibu Saksi masih mempunyai suami, sehingga menurut Saksi
perbuatan tersebut tidak pantas.
Keterangan Saksi-II tersebut di atas tidak disangkal oleh Terdakwa,
namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Terdakwa mengelus atau
memegang kepala dan memijit-mijit kaki Ibu Saksi tersebut karena
diminta oleh Ibu Saksi yang saat itu sedang sakit.
Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan Saksi Siti
Aisyah karena Terdakwa menaruh hati pada Saksi Siti Aisyah dan
Terdakwa berharap ingin menjadikan Saksi Siti Aisyah sebagai
pengganti isteri Terdakwa yang sudah meninggal dunia, dan sebagai
wujud keinginannya untuk menjadikan Saksi Siti Aisyah sebagai isteri
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tersebut Terdakwa sering memberi oleh-oleh berupa makanan, barang,
ataupun uang kepada Saksi Siti Aisyah dan anak-anaknya, dengan
harapan agar Saksi Siti Aisyah dan anak-anaknya merasa senang.
Sebagai wujud ketertarikan Terdakwa pada Saksi Siti Aisyah, Terdakwa
juga pernah memeluk Saksi Siti Aisyah yang dilihat oleh anak-anak
Saksi Siti Aisyah hingga mereka merasa malu dan kurang suka.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum
yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam
IX/Udayana.Setelah
lulus
dan
dilantik
dengan
pangkat
PradaNRP.589098, Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan
Perhubungan di Sekolah Perhubungan Angkatan Darat di
Surabaya.Setelah selesai Dik kecabangan, Terdakwa berdinas di
Rindam IX/Udayana.Pada tahun 1992-1993 Terdakwa mengikuti
pendidikan Secaba RegInfantri di Rindam IX/Udayana.Setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa kembali berdinas
di Rindam IX/Udayana.Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pelda masih berdinas di Rindam
IX/Udy hingga sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar Sanusi (Saksi-I)
sejak tahun 1986 ketika Terdakwa mulai berdinas di Rindam-IX/Udy dan
Saksi Umar Sanusi pada waktu itu sudah lebih dulu berdinas di Rindam
IX/Udy, kemudian sama-sama tinggal di Asrama Rindam IX/Udy
Tabanan.Terdakwa juga kenal dengan Sdri.Siti Aisyah (Saksi-II) sejak
sekira tahun 1998 sebagai isteri Saksi Umar Sanusi yang kemudian
sama-sama tinggal bertetangga di Asrama Rindam-IX/Udy.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah, dan awalnya Terdakwa
bersama isteri tinggal di Asrama Rindam IX/Udy. Walaupun pada waktu
itu Terdakwa dan isteri tinggal di Asrama Rindam IX/Udy, namun
sampai dengan tahun 2000 Terdakwa sehari-hari berdinas di
Dodiklatpur Pulaki, Singaraja, dan hanya hari Sabtu-Minggu saja
Terdakwa pulang ke rumah Asrama Rindam IX/Udy. Pada tahun 2000
Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udy Tabanan, namun pada
waktu Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udy,Saksi Umar
Sanusidan Saksi Siti Aisyah sudah pindah ke satuan Kodim Klungkung,
sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Saksi
Umar Sanusi dan keluarganya.
4. Bahwa benar Saksi Umar Sanusi menikah dengan Saksi Siti Aisyah
pada tanggal 11 Februari 1990 di KUA Kec. Balung, Jember, Jatim,
sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/40/II/1990 tanggal 12
Februari 1990. Dari pernikahan tersebut Saksi Umar Sanusi dan Saksi
Siti Aisyah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Sdri. Lisa Juni Antari
(tinggal di Renon Denpasar), Sdri. Ludyana Pratiwi (sudah menikah
dengan Serda Kardi anggota Rindam-IX/Udy dan tinggal di daerah
Sanggulan), anak kembar atas nama Sdri. Lenna Tri Yuliana (Saksi-I)
dan Sdri. Lenny Tri Yuliani (Saksi-II), dan terakhirSdr. Laufid Arsiy
Romadhan.
5. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi Siti
Aisyah dengan Saksi Umar Sanusi yang waktu itu berdinas di RindamIX/Udy dan tinggal di Asrama Rindam-IX/Udy berjalan harmonis.
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Kemudian Saksi Umar Sanusi berpindah dinas ke Kodim Klungkung,
dan Saksi Siti Aisyah mengikuti Saksi Umar Sanusi tinggal di Asrama
Kodim Klungkung.
Beberapa waktu setelah Saksi Umar Sanusi
berdinas di Kodim Klungkung, Saksi Umar Sanusi meninggalkan dinas
hingga kemudian Saksi Umar Sanusi dipecat dari dinas militer, dan
sejak tahun 2010 SaksiUmar Sanusi tidak pernah pulang menemui
Saksi Siti Aisyah di Asrama Kodim Klungkung, sehingga Saksi Siti
Aisyah membesarkan dan menafkahi anak-anak sendirian. Oleh karena
Saksi Umar Sanusi selaku suami telah dipecat dari dinas militer, maka
Saksi Siti Aisyah lalu keluar dari Asrama Kodim Klungkung, dan
selanjutnya Saksi Siti Aisyah mengontrak tempat untukmembuka
warung di daerah Gianyar, Bali, agar mendapatkan uang guna
menafkahi diri dan anak-anak Saksi Siti Aisyah. Kemudian pada tahun
2013 Saksi Siti Aisyah pindah mengontrak rumah di Perum BTN
Puskopad III Nomor 2 Sanggulan, Tabanan, Bali.
6. Bahwa benar sejak Saksi Umar Sanusi meninggalkan kesatuan
tahun 2010 lalu kemudian dipecat dari dinas militerhingga dilakukan
pemeriksaan oleh Penyidik pada bulan Oktober 2015, Saksi Umar
Sanusi sangat jarangmemberikan nafkah kepada isteri dan anakanaknya, dan Saksi Umar Sanusi hanya sekali-sekali saja datang
menemui isteri (Saksi Siti Aisyah) dan anak-anaknya, yaitu pada Hari
Raya Idhul Fitri ketika Saksi Siti Aisyah masih tinggal di Gianyar, dan
ketika Saksi Siti Aisyah akan pergi ke Jember pada bulan Agustus 2015
setelah Saksi Siti Aisyah sudah tinggal di BTN Sanggulan, Tabanan.
7. Bahwa benar oleh karena suami (Saksi Umar Sanusi) sangat jarang
pulang dan juga tidak menafkahi lahir dan bathin, dan kalau berbicara di
telepon sering kasar hingga terjadi pertengkaran, maka pada tanggal 08
Desember 2014, Saksi Umar Sanusi dan Saksi Siti Aisyah membuat
Surat Pernyataan yang isinya Saksi Umar Sanusi dan Saksi Siti Aisyah
bersepakat untuk bercerai secara hukum dan secara agama untuk
selama-lamanya, seperti tertulis dalam 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Umar Sanusi dan Siti
Aisyah di Denpasar tanggal 08 Desember 2014, dengan alasankarena
sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga.
8. Bahwa benar sedangkan Terdakwa, walaupun sudah lama
menikah, namun Terdakwa tidak juga dikaruniai anak, sehingga
Terdakwa mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anak angkat
Terdakwa dan kemudian tinggal bersama dengan Terdakwa dan isteri
Terdakwa di Banjar Batan Poh, Desa Pandaan Gede, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 istri
Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa lalu tinggal berdua
dengan anak angkat Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah mendengar informasi dari Serda Kardi bahwa
isteri Terdakwa telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Juli 2015 Saksi
Siti Aisyah yang sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan
Terdakwa lalu menelepon Terdakwa untuk mengucapkan turut berduka
cita atas meninggalnya isteri Terdakwa. Setelah telepon yang pertama
tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Aisyah menjadi sering
berkomunikasi melalui HP, hingga kemudian Terdakwa mengetahui
bahwa Saksi Siti Aisyah juga sedang sendiri, karena suaminya (Saksi
Umar Sanusi) sudah dipecat dari dinas militer hingga Saksi Umar
Sanusi tidak pernah pulang, dan Saksi Siti Aisyah sudah bersepakat
cerai dari Saksi Umar Sanusi.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul
12.00 Wita, Terdakwa yang waktu itu sudah berstatus duda datang
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bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri Tahun 2015 ke rumah kontrakan
Saksi Siti Aisyah di Perum BTN Puskopad III No.02 Sanggulan,
Tabanan, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Aisyah berbincangbincang sebagai teman atau bekas tetangga yang sama-sama sedang
sendiri, dan Terdakwa baru pulang pada sekira pukul 17.00 Wita.
11. Bahwa benar setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Terdakwa menjadi sering datang ke rumah kontrakan
Saksi Siti Aisyah di Perum BTN Puskopad III No.02 Sanggulan,
Tabanan, untuk menemui Saksi Siti Aisyah, yaitu sebagai berikut :
a. Pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 18.00 Wita.
b. Pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 15.00 Wita.
c. Pada tanggal 23 Juli 2015 malam, oleh karena ada orang gila yang
melempari rumah Saksi Siti Aisyah dari arah belakang rumah, maka
pada malam itu juga Saksi Siti Aisyah menelepon Terdakwa untuk
meminta tolong Terdakwa menangani orang gila tersebut, hingga
kemudian pada sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah
Saksi Siti Aisyah untuk menangani orang gila tersebut. Setelah selesai
dan kemudian berbincang-bincang dengan Saksi Siti Aisyah,
selanjutnya pada sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang.
d. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa
datang lagi ke rumah Saksi Siti Aisyah sambil membawa gula dan kopi
untuk Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 17.00 Wita.
e. Pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa makanan
gorengan, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya sekira pukul
05.00 Wita.
f. Pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa makanan
Capcay dan mie goreng, dan Terdakwa baru pulang pada besok
paginya sekira pukul 05.00 Wita.
g. Pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
h. Pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 03.00 Wita.
i. Pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa pisang
goreng, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 02.00 Wita.
j. Pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan
berpakaian dinas loreng datang menemui Saksi Siti Aisyah di
rumahnya, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 11.00 Wita.
k. Pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 10.00 Wita.
l. Pada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya dengan membawa jam
tangan baru untuk Saksi Siti Aisyah guna menggantikan jam tangan
Saksi Siti Aisyah yang rusak, kemudian Terdakwa memasukkan sepeda
motornya ke dalam rumah untuk menginap di rumah Saksi Siti Aisyah,
dan Terdakwa baru pulang pada besok harinya tanggal 03 Agustus
2015 sekira pukul 10.00 Wita.
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m. Pada tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang lagi menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa
martabak, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
n. Pada tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 02.00 Wita.
o. Pada tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
besok paginya sekira pukul 05.00 Wita.
p. Pada tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, lalu Terdakwa makan
dan minum di rumah Saksi Siti Aisyah, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 02.00 Wita.
q. Pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 21.00 Wita.
12. Bahwa benar jika Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Aisyah,
biasanya Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saksi Siti
Aisyah, dan kalau Terdakwa menginap di rumah Saksi Siti Aisyah,
biasanya Terdakwa tidur di kamar belakang bersama dengan anak
bungsu Saksi Siti Aisyah atas namaSdr. Laufid Arsiy Romadhan.Namun
pada waktu kedatangan Terdakwa tanggal 20 juli 2015 dan tanggal 02
Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa melakukan perbuatan
yang tidak pantas terhadap Saksi Siti Aisyah, yaitu sebagai berikut :
a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Ibu
Saksi sedang sakit dan tiduran di dipan belakang rumah dekat dapur,
Terdakwa datang dan kemudian mengelus-elus kepala dan memijatmijat kaki Saksi Siti Aisyah, dengan posisi Saksi Siti Aisyah tiduran di
dipan dan Terdakwa duduk di kursi di samping dipan. Kemudian ketika
Terdakwa datang lagi pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00
Wita, Terdakwa memeluk Saksi Siti Aisyah diluar ruangan belakang.
Perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus kepala dan memijat-mijat kaki
serta memeluk Saksi Siti Aisyah tersebut dilihat oleh Saksi Leny Tri
Yuliani (anak Saksi Siti Aisyah) yangkemudian merasa malu dan tidak
suka, namun Saksi LennyTri Yuliani tidak berani menegur Ibunya,
sehingga Saksi Lenny Tri Yuliani hanya menghindar pergi ke bagian
depan rumah Saksi Siti Aisyah.
b. Bahwapada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita
Terdakwa datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya dengan
membawa jam tangan baru untuk Saksi Siti Aisyah guna menggantikan
jam tangan Saksi Siti Aisyah yang rusak. Kemudian pada sekira pukul
23.00 Wita Terdakwa memasangkan jam tangan yang baru dibelinya
tersebut ke tangan Saksi Siti Aisyah, dan selanjutnya sambil
memasangkan jam tangan tersebut ke tangan Saksi Siti Aisyah,
Terdakwa memeluk bahu Saksi Siti Aisyah. Perbuatan Terdakwa yang
memeluk bahu Saksi Siti Aisyah tersebut dilihat oleh Saksi Lena Tri
Yuliana (anak Saksi Siti Aisyah) yang merasa malu dan kemudian
menghindar dengan masuk ke dalam kamar Saksi Lena Tri Yuliana.
13. Bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan
Saksi Siti Aisyah karena Terdakwa menaruh hati pada Saksi Siti Aisyah
dan Terdakwa berharap ingin menjadikan Saksi Siti Aisyah sebagai
pengganti isteri Terdakwa yang sudah meninggal dunia, dan sebagai
wujud keinginannya untuk menjadikan Saksi Siti Aisyah sebagai isteri
tersebut, Terdakwa sering memberikan makanan, barang, ataupun uang
kepada Saksi Siti Aisyah dan anak-anaknya dengan harapan agar Saksi
Siti Aisyah dan anak-anaknya merasa senang. Namun sebelum
keinginan Terdakwa tercapai, tiba-tiba Saksi Umar Sanusi pulang ke
rumah Saksi Siti Aisyah, hingga kemudian Saksi Umar Sanusi
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mengetahui keinginan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Imam Sanusi
mengadukan perbuatan Terdakwa yang sering datang ke rumah Saksi
Siti Aisyah yang saat itu belum bercerai resmi dengan Saksi Umar
Sanusi, hingga kemudian perbuatan Terdakwa diproses hukum yang
menjadi perkara ini, dan selanjutnya sejak bulan Agustus 2015 Saksi
Siti Aisyah pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Umar Sanusi di Bali
untuk kemudian Saksi Siti Aisyah kembali ke kampung halaman Saksi
Siti Aisyah di Desa Karang Duren, Kec. Balung, Kab. Jember,
Jatim,tinggal bersama dengan kakak Saksi Siti Aisyah yang bernama
Sdri. Atunhingga sekarang.
14. Bahwa benar ketika perkara Terdakwa mulai disidangkan di Dilmil
III-14 Denpasar, pada tanggal 21 Februari 2017 anak angkat (laki-laki)
Terdakwa meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, sehingga
sekarang Terdakwa hidup sendiri tanpa isteri dan anak.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakansebagai berikut :
1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kedua dan unsur ketigadari
Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal, dengan alasan
sebagai berikut :
- Dari fakta persidangan yang diuraikan dalam surat Tuntutan Pidana,
Oditur Militer telah mengkonstatasi sejumlah fakta hukum yang sejalan
atau mendukung dakwaan dan tuntutannya yang menurut hemat kami
merupakan wujud kesimpulan Oditur yang terlampau subyektif,
meskipun fakta hukum yang disetir Oditur Militer tersebut sejalan atau
mendukung dakwaan dan tuntutannya. Hal ini dapat kami pahami oleh
karena Oditur Militer menganilis fakta persidangan yang ada dari
perspektifnya sebagai Oditur, sehingga fakta persidangan diupayakan
sejalan atau mendukung tuntutannya, dengan demikian dakwaan
ataupun tuntutan Oditur Militer menjadi logis.Tetapi dalam konteks
perkara pidana, pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk
menemukan kebenaran materiil, oleh karena itu uraian yang logis
semata tidak identik dengan benar secara materiil. Dengan demikian
unsur ke-2 “Dengan sengajadan terbuka“ tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan.
- Unsur ke-3 “Melanggar kesusilaan“, bahwa Oditur Militer dalam
dalilnya menyatakan yang dimaksud dengan ”kesusilaan” adalah
kesopanan, sopan santun, keadaban.Melanggar kesopanan dalam delik
ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan
santun, keberadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan
dengan kelamin dan atau badan tertentu lainnya yang pada umumnya
dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya
nafsu birahi orang lain (misalnya: meraba buah dada seorang
perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat
kemaluan wanita/prianya).
- Terkait delik pembuktian unsur “melanggar kesusilaan “ yang
diuraikan Oditur Militer di atas,Penasehat Hukum tidak sependapat
dengan Oditur Militer yang berkesimpulan bahwa unsur “dengan
sengaja dan terbuka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Karena fakta sesungguhnya ”melanggar kesusilaan” yangdiduga
dilakukan Terdakwa dan Sdri. Siti Aisyahtidak pernah ada,
justrusebaliknyayang terjadi adalah Sdri. Siti Aisyah atas permintaan
anaknya menghubungi Terdakwa melalui HP untuk meminta tolong agar
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Terdakwa datang kerumah (Sanggulan Tabanan) karena Sdri. Siti
Aisyah merasa ketakutan ada orang gila yang melempari rumahnya
dengan batu, dan pada waktu itu Terdawa datang untuk membantu dan
menolong para saksi yang ketakutan dirumahnya dengan cara
Terdakwa mendatangi menyuruh pergi orang gila tersebut dan atas
kehadiran Terdakwa para saksi merasa terlindungi, tenang dan aman
serta pada saat itu para saksi menghendaki untuk tetap dirumahnya,
dan pada dini hari Terdakwa pulang, serta keesokan harinya Terdakwa
datang lagi untuk mengecek apa masih ada orang yang melempari batu
dirumah Sdri. Siti Aisyah.
- Bahwa kedatangan Terdakwa kerumah Sdri. Siti Aisyah sematamata bukan atas niatnya sendiri, melainkan karena dimintai tolong oleh
Sdri. Siti Aisyah.
- Bahwa Sdri. Siti Aisyah mengatakan bahwa ”semua laporan dari
suami saya (Umar Sanusi) tentang perbuatan Pelda Karta adalah tidak
benar, suami saya telah memfitnah orang yang tidak bersalah”.
Dari fakta tersebut telah jelas terlihat, dimana letak tanggungjawab
sebagai seorang kepala rumah tangga (Umar Sanusi) ? Kenapa atas
kejadian tersebut para saksi justerumeminta tolong kepada orang lain
(Terdakwa), bukannya meminta tolong kepada Saksi Umar Sanusi
selaku suami/ayah Saksi-1 dan Saksi-2 (Lenna dan Lenny). Mengapa
orang yang menolong justeru dipersalahkan?
Apakah menolong
seseorang yang memerlukan pertolongan merupakan tindakan
bersalah? Dimana letak sebagai melanggar kesusialaan itu, dan
apakah sebagai rasa malu SaksiUmar Sanusi tidak bisa berbuat
sesuatu atas masalah yang terjadi di keluarga dan meninggalkan
kewajiban keluarga dan untuk menutupi rasa malu dengan cara cipta
kondisi menyalahkan orang lain yang telah menolong keluarganya?
Dari fakta yang terungkap di atas menunjukkan bahwa fakta sebagai
”melanggar kesusilaan” yang berhubungan dengan kelamin dan atau
badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan
perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang
lain (misalnya: meraba buah dada seorang perempuan, meraba
kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan
wanita/prianya) yang ditujukan kepada Terdakwa terhadap diri Sdri.
Siti Aisyah tidak pernah ada dan tidakpernah terjadi karena Saksi Siti
Aisyah mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa ”semua laporan dari
suami saya (Umar Sanusi) tentang perbuatan Pelda Karta adalah tidak
benar, suami saya telah memfitnah orang yang tidak bersalah”. Dengan
demikian dalil pembuktian unsur ”melanggar kesusilaan” yang diajukan
oleh Oditur Militer telah terpatahkan, dan atau tidak terbukti menurut
hukum secara sah dan meyakinkan yang oleh karenanya haruslah
ditolak dan setidak-tidaknya dikesampingkan.
2. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, pada akhir pembelaannya
Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar
berkenan memutuskan :
a. Menyatakan Terdakwa Pelda I KETUT KARTA tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila
sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP.
b. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak).
c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya Oditur

27
Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkanPenasehat
Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, malahan
dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan
adalah meyakinkan.
Oleh karena itu Oditur Militerberpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat bukti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tidak
tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Oditur Militer
mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pledooi/Pembelaan
Penasehat Hukum.
Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang isinya mengulangi
atau sama persis dengan Pledoi yang telah dibacakan pada sidang
sebelumnya, yang berartiPenasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa, dan Replik Oditur Militer tersebut di atas, Majelis
Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa oleh karena isi Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum
Terdakwa pada dasarnya bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur
Pasal yang didakwakan, yaitu Penasehat Hukum tidak sependapat
dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan,sehingga Terdakwa harus dibebaskan
dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus
dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan
dalam putusan ini.
Sedangkan terhadap satu lembar fotocopy Akta Cerai dari
Pengadilan Agama Jember Nomor: 1318/AC/2016/PA/Jr tanggal 23
Maret 2016 atas nama Siti Aisyah binti Suparman dan Umar Sanusi bin
M. Soeroto, yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya,
oleh karena tidak dilegalisir dan diajukan setelah tahap pemeriksaan
selesai, sehingga tidak dapat di cek kebenaran fotocopy akta cerai
tersebut, Majelis Hakim berpendapat fotocopy Akta Cerai tersebut tidak
dapat dipedomani.
2. Kemudian setelah menelaah dengan seksama Tuntutan Oditur
Militer tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat
dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal.
Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer
untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih
lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang

: Bahwamengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
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1. Unsur kesatu :”Barang siapa”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah
‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam IX/Udayana.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.589098,
Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sekolah
Perhubungan Angkatan Darat di Surabaya.
Setelah selesai Dik
kecabangan, Terdakwa berdinas di Rindam IX/Udayana. Pada tahun
1992-1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di
Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
selanjutnya Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udayana. Pada
saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Pelda masih berdinas di Rindam IX/Udy hingga sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus
Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
c. Bahwa benar sesuaiKeputusan Danrem 163/Wira Satya selaku
Papera
Nomor:
Kep/20/XII/2016
tanggal
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Desember
2016tentangPenyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa
dalam perkara ini adalah I Ketut Karta, Pelda NRP.589098, dan
Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu
“barang siapa” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa
seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki
serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat
umum, atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya
dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang dapat
dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat yang
bukan tempat umum, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, di depan
rumah kebun, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh
orang lain yang ada di sekitar tempat itu.
- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan
yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi
orang lain.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :
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a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Umar Sanusi sejak
tahun 1986 ketika Terdakwa mulai berdinas di Rindam-IX/Udy dan
Saksi Umar Sanusi pada waktu itu sudah lebih dulu berdinas di Rindam
IX/Udy, kemudian sama-sama tinggal di Asrama Rindam IX/Udy
Tabanan. Terdakwa juga kenal dengan Saksi Siti Aisyah sejak sekira
tahun 1998 sebagai isteri Saksi Umar Sanusi yang kemudian samasama tinggal bertetangga di Asrama Rindam-IX/Udy.
b. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah, dan awalnya Terdakwa
bersama isteri tinggal di Asrama Rindam IX/Udy. Walaupun pada waktu
itu Terdakwa dan isteri tinggal di Asrama Rindam IX/Udy, namun
sampai dengan tahun 2000 Terdakwa sehari-hari berdinas di
Dodiklatpur Pulaki, Singaraja, dan hanya hari Sabtu-Minggu saja
Terdakwa pulang ke rumah Asrama Rindam IX/Udy. Pada tahun 2000
Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udy Tabanan, namun pada
waktu Terdakwa kembali berdinas di Rindam IX/Udy, Saksi Umar
Sanusi dan Saksi Siti Aisyah sudah pindah ke satuan Kodim Klungkung,
sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Saksi
Umar Sanusi dan keluarganya.
c. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi Umar Sanusi
meninggalkan kesatuan Kodim Klungkung hingga kemudian Saksi Umar
Sanusi dipecat dari dinas militer, dan Saksi Umar Sanusi sangat jarang
pulang ke rumah untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anakanaknya, dan Saksi Umar Sanusi hanya sekali-sekali saja datang
menemui isteri (Saksi Siti Aisyah) dan anak-anaknya, yaitu pada Hari
Raya Idhul Fitri ketika Saksi Siti Aisyah masih tinggal di Gianyar, dan
ketika Saksi Siti Aisyah akan pergi ke Jember pada bulan Agustus 2015
setelah Saksi Siti Aisyah sudah tinggal di BTN Sanggulan, Tabanan.
d. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah lama menikah, namun
Terdakwa tidak juga dikaruniai anak, sehingga Terdakwa mengangkat
seorang anak laki-laki sebagai anak angkat Terdakwa dan kemudian
tinggal bersama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa di Banjar Batan
Poh, Desa Pandaan Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
e. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 istri Terdakwa meninggal
dunia, sehingga Terdakwa lalu tinggal berdua dengan anak angkat
Terdakwa.
f. Bahwa benar setelah mendengar informasi dari Serda Kardi bahwa
isteri Terdakwa telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Juli 2015 Saksi
Siti Aisyah yang sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan
Terdakwa lalu menelepon Terdakwa untuk mengucapkan turut berduka
cita atas meninggalnya isteri Terdakwa. Setelah telepon yang pertama
tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Aisyah menjadi sering
berkomunikasi melalui HP, hingga kemudian Terdakwa mengetahui
bahwa Saksi Siti Aisyah juga sedang sendiri, karena suaminya (Saksi
Umar Sanusi) sudah dipecat dari dinas militer hingga Saksi Umar
Sanusi tidak pernah pulang, dan Saksi Siti Aisyah sudah bersepakat
cerai dari Saksi Umar Sanusi.
g. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul
12.00 Wita, Terdakwa yang waktu itu sudah berstatus duda datang
bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri Tahun 2015 ke rumah kontrakan
Saksi Siti Aisyah di Perum BTN Puskopad III No.02 Sanggulan,
Tabanan, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Aisyah berbincangbincang sebagai teman atau bekas tetangga yang sama-sama sedang
sendiri, dan Terdakwa baru pulang pada sekira pukul 17.00 Wita.
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h. Bahwa benar setelah kedatangan yang pertama tersebut, pada harihari berikutnya Terdakwa menjadi sering (hampir setiap hari) datang ke
rumah kontrakan Saksi Siti Aisyah di Perum BTN Puskopad III No.02
Sanggulan, Tabanan, untuk menemui Saksi Siti Aisyah, yaitu sebagai
berikut :
- Pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 18.00 Wita.
- Pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 15.00 Wita.
- Pada tanggal 23 Juli 2015 malam, oleh karena ada orang gila yang
melempari rumah Saksi Siti Aisyah dari arah belakang rumah, maka
pada malam itu juga Saksi Siti Aisyah menelepon Terdakwa untuk
meminta tolong Terdakwa menangani orang gila tersebut, hingga
kemudian pada sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah
Saksi Siti Aisyah untuk menangani orang gila tersebut. Setelah selesai
dan kemudian berbincang-bincang dengan Saksi Siti Aisyah,
selanjutnya pada sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang.
- Kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa
datang lagi ke rumah Saksi Siti Aisyah sambil membawa gula dan kopi
untuk Saksi Siti Aisyah, dan kemudian Terdakwa pulang pada sekira
pukul 17.00 Wita.
- Pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa makanan
gorengan, dan Terdakwa baru pulang pada besok paginya sekira pukul
05.00 Wita.
- Pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa makanan
Capcay dan mie goreng, dan Terdakwa baru pulang pada besok
paginya sekira pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
- Pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 03.00 Wita.
- Pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa pisang
goreng, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan
berpakaian dinas loreng datang menemui Saksi Siti Aisyah di
rumahnya, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 11.00 Wita.
- Pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang
menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya dengan membawa jam
tangan baru untuk Saksi Siti Aisyah guna menggantikan jam tangan
Saksi Siti Aisyah yang rusak, kemudian Terdakwa memasukkan sepeda
motornya ke dalam rumah untuk menginap di rumah Saksi Siti Aisyah,
dan Terdakwa baru pulang pada besok harinya tanggal 03 Agustus
2015 sekira pukul 10.00 Wita.
- Pada tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang lagi menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya sambil membawa
martabak, dan Terdakwa pulang pada sekira pukul 01.00 Wita dinihari.
- Pada tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 02.00 Wita.
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- Pada tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
besok paginya sekira pukul 05.00 Wita.
- Pada tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, lalu Terdakwa makan
dan minum di rumah Saksi Siti Aisyah, dan Terdakwa pulang pada
sekira pukul 02.00 Wita.
- Pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya, dan Terdakwa pulang
pada sekira pukul 21.00 Wita.
i. Bahwa benar jika Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Aisyah,
biasanya Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saksi Siti
Aisyah, dan kalau Terdakwa menginap di rumah Saksi Siti Aisyah,
biasanya Terdakwa tidur di kamar belakang bersama dengan anak
bungsu Saksi Siti Aisyah atas namaSdr. Laufid Arsiy Romadhan.
Namun pada waktu kedatangan Terdakwa tanggal 20 Juli 2015 dan
tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa melakukan
perbuatan yang tidak pantas terhadap Saksi Siti Aisyah, yaitu sebagai
berikut :
1) Pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Ibu Saksi
sedang sakit dan tiduran di dipan belakang rumah dekat dapur,
Terdakwa datang dan kemudian mengelus-elus kepala dan memijatmijat kaki Saksi Siti Aisyah, dengan posisi Saksi Siti Aisyah tiduran di
dipan dan Terdakwa duduk di kursi di samping dipan. Kemudian ketika
Terdakwa datang lagi pada tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00
Wita, Terdakwa memeluk Saksi Siti Aisyah di luar ruangan belakang.
Perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus kepala dan memijat-mijat kaki
serta memeluk Saksi Siti Aisyah tersebut dilihat oleh Saksi Leny Tri
Yuliani (anak Saksi Siti Aisyah) yang kemudian merasa malu dan tidak
suka, namun Saksi Lenny Tri Yuliani tidak berani menegur Ibunya,
sehingga Saksi Lenny Tri Yuliani hanya menghindar pergi ke bagian
depan rumah Saksi Siti Aisyah.
2) Pada tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa
datang menemui Saksi Siti Aisyah di rumahnya dengan membawa jam
tangan baru untuk Saksi Siti Aisyah guna menggantikan jam tangan
Saksi Siti Aisyah yang rusak. Kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita
Terdakwa memasangkan jam tangan yang baru dibelinya tersebut ke
tangan Saksi Siti Aisyah, dan selanjutnya sambil memasangkan jam
tangan tersebut ke tangan Saksi Siti Aisyah, Terdakwa memeluk bahu
Saksi Siti Aisyah. Perbuatan Terdakwa yang memeluk bahu Saksi Siti
Aisyah tersebut dilihat oleh Saksi Lena Tri Yuliana (anak Saksi Siti
Aisyah) yang merasa malu dan kemudian menghindar dengan masuk
ke dalam kamar Saksi Lena Tri Yuliana.
j. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus kepala dan
memijat-mijat kaki serta memeluk Saksi Siti Aisyah yang dilakukan di
ruang belakang rumah Saksi Siti Aisyah yang terbuka sehingga dilihat
oleh Saksi Leny Tri Yuliani (anak Saksi Siti Aisyah) yang kemudian
merasa malu dan tidak suka karena Terdakwa dan Saksi Siti Aisyah
bukan suami-isteri, sehingga Saksi Lenny Tri Yuliani menghindar pergi
ke bagian depan rumah Saksi Siti Aisyah; dan juga perbuatan Terdakwa
yang sambil memasangkan jam tangan ke tangan Saksi Siti Aisyah
memeluk atau merangkul bahu Saksi Siti Aisyah di dekat ruang dapur
yang terbuka hingga dilihat oleh Saksi Lena Tri Yuliana (anak Saksi Siti
Aisyah) yang merasa malu dan kemudian menghindar dengan masuk
ke dalam kamar Saksi Lena Tri Yuliana,perbuatan Terdakwa tersebut
dapat merangsang nafsu sexual orang lain yang melihatnya, yang
berarti perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kesusilaan.
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k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau
perbuatannya yang sering datang dan kemudian menginap di rumah
Saksi Siti Aisyah yang masih menjadi isteri orang lain atau belum
bercerai secara resmi dengan suaminya tersebut adalah salah, tidak
pantas, dan tidak sesuai dengan rasa kesusilaan masyarakat setempat.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1
KUHP.

Menimbang

:

Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri
Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
penyaluran hasrat sexual Terdakwa yang sedang‘kesepian’ karena baru
ditinggal wafat oleh isterinya kepada wanita lain yang telah dikenalnya
yang juga ‘kesepian’ karena ‘ditelantarkan’ oleh suaminya.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang ‘kesepian’ karena baru ditinggal
wafat oleh isteri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari
Sdri. Siti Aisyah yang sudah dikenalnya yang bersimpati pada Terdakwa
dan mengundang Terdakwa untuk datang bersilaturahmi lebaran ke
rumah Sdri. Siti Aisyah yang saat itu juga sedang ‘kesepian’ karena
ditelantarkan oleh suaminya (Saksi Umar Sanusi) yang pernah menjadi
teman satu kesatuan Terdakwa di Rindam IX/Udy yang telah dipecat
dari dinas militer karena melakukan tindak pidana Desersi dalam masa
damai, dan putusan pemidanaan terhadap Saksi Umar Sanusi tersebut
hingga sekarang belum dilaksanakan, sehingga Saksi Umar Sanusi
hingga sekarang berstatus ‘buron’.
- Bahwa setelah mengetahui kondisi ekonomi Sdri. Siti Aisyah yang
memprihatinkan dan kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan
Sdri. Siti Aisyah, maka timbul rasa suka dan kemudian ingin menjadikan
Sdri. Siti Aisyah sebagai isteri Terdakwa untuk menggantikan
kedudukan isteri Terdakwa yang sudah meninggal dunia. Namun oleh
karena saat itu Sdri. Siti Aisyah masih belum bercerai secara resmi
dengan Saksi Umar Sanusi, tetapi mereka baru membuat surat
pernyataan sepakat bercerai untuk selamanya, maka Terdakwa belum
berani menyampaikan keinginannya tersebut kepada Sdri. Siti Aisyah,
dan Terdakwa hanya berani menunjukkan sikap ‘sayangnya’ pada Sdri.
Siti Aisyah dengan memberikan perhatian lebih dan juga sekali-sekali
memegang tangan ataupun merangkul bahu Sdri. Siti Aisyah.
- Bahwa sebelum niat dan keinginan Terdakwa untuk menjadikan
Sdri. Siti Aisyah tercapai, tiba-tiba Saksi Umar Sanusi (yang belum
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bercerai secara resmi dengan Sdri. Siti Aisyah) pulang ke rumah Sdri.
Siti Aisyah, lalu Saksi Umar Sanusi mengetahui informasi mengenai
hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Aisyah, hingga kemudian Saksi
Umar Sanusi mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Penyidik
Denpom IX/3 Denpasar dan selanjutnya menjadi perkara ini.
- Bahwa walaupun niat awal Terdakwa adalah untuk membantu
kesulitan Sdri. Siti Aisyah yang sama-sama ‘kesepian’ seperti
Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa yang hampir setiap malam
datang berkunjung dan beberapa kali menginap di rumah Sdri. Siti
Aisyah, padahal Sdri. Siti Aisyah masih berstatus sebagai isteri orang
lain, walaupun suami Sdri. Siti Aisyah tersebut tidak pernah pulang,
karena berstatus‘buron’, perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dan
tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, serta melanggar rasa
kesusilaan yang hidup di masyarakat.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah menambah ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga
Saksi Umar Sanusi dan Sdri. Siti Aisyah yang memang sudah tidak
harmonis, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan citra
TNI di mata masyarakat.
Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa
dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Pada saat kejadian Terdakwa berstatus duda dan Sdri. Siti Aisyah
berstatus ditinggal/ditelantarkan oleh suaminya (Sdr. Umar Sanusi)
sejak tahun 2010;
- Padatahun 2014 Sdri. Siti Aisyah dan Sdr. Umar Sanusi telah
membuat surat pernyataan sepakat bercerai untuk selamanya, dan
pada tahun 2016 mereka telah bercerai secara resmi;
- Terdakwa merasa prihatin melihat kondisi ekonomi Sdri. Siti Aisyah
yang ditelantarkan oleh suaminya, sehingga Terdakwa sering memberi
bantuan beras maupun uang kepada Sdri. Siti Aisyah dan anakanaknya;
- Terdakwa dan Sdri. Siti Aisyah belum pernah bersetubuh, tetapi
hanya merangkul bahu, mengelus kepala, dan memijit-mijit kaki Sdri.
Siti Aisyah yang saat itu sedang sakit.
- Terdakwa sudah berdinas di lingkungan TNI AD selama sekira 31
tahun dan selama itu belum pernah melakukan pelanggaran hukum
pidana maupun disiplin.
b. Hal-hal yang memberatkan :
- Suami Sdri. Siti Aisyah adalah mantan anggota TNI AD yang pernah
berdinas di kesatuan yang sama dengan Terdakwa di Rindam
IX/Udyyang sudah dipecat dari dinas militer karena desersi;
- Perbuatan Terdakwa telah menambah ketidak-harmonisan
hubungan rumah tangga Sdr. Umar Sanusi dengan Sdri. Siti Aisyah.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
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Menimbang

:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang
diseimbangkan dengan kepentingan dinas militer,Majelis Hakim
berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat bagi
Terdakwa dan kesatuan Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani
pidananya di dalam penjara.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum
pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1.

Barang-barang :
a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan beberapa
puntungnya milik Terdakwa yang ditemukan di bagian belakang
rumah dekat dapur rumah Sdfri. Siti Aisyah, yang menunjukkan
bahwa Terdakwa pernah berada di belakang dekat dapur rumah
Sdri. Siti Aisyah;
b. 1 (satu) buah kotak arloji/jam merk Lasika rusak milik Sdri.Siti
Aisyah yang dibawa Terdakwa untuk diperbaiki, dan telah diganti
Terdakwa dengan jam yang baru;
c. 1 (satu) potong kaos hijau PDH TNI-AD milik Terdakwa yang
tertinggal di rumah Sdri. Siti Aisyah;
Masing-masing milik Terdakwa yang disita dari tangan Sdr. Umar
Sanusi, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.
2.

Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kec. Balung, jember, Nomor: 684/40/II/1990 tanggal 12 Februari
1990 atas nama Umar Sanusi dan Siti Aisyah;
b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan
ditanda-tangani oleh Umar Sanusi dan Siti Aisyah di Denpasar
tanggal 08 Desember 2014, yang disaksikan oleh tiga orang Saksi,
yang intinya menyatakan bahwa Sdr. Umar Sanusi dan Sdri. Siti
Aisyah telah bersepakat untuk berpisah (bercerai) secara hukum
dan agama untuk selama-lamanya, karena sudah tidak ada
kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga.
Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan
telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

: Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 16 KUHPM, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I KETUT KARTA, Pelda NRP.589098,
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan
sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan,
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dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada
putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu
tindak pidana yang lain; atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer
yang bersifat berat sebelum masa percobaannya habis.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan beberapa puntungnya milik
Terdakwa;
2) 1 (satu) buah kotak arloji/jam merk Lasika rusak;
3) 1 (satu) potong kaos hijau PDH TNI-AD;
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.
b. Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Balung, jember,
Nomor: 684/40/II/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Umar Sanusi dan Siti
Aisyah;
2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh
Umar Sanusi dan Siti Aisyah di Denpasar tanggal 08 Desember 2014;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 di dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan
Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H.,
M.Sc.Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Penasehat HukumASN Ni Wayan Sariati,
S.H. NIP.196311051996032001, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk
NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota - I

Cap/Ttd
MuhammadDjundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota – II

Ttd
Agus Budiman Surbakti, S.H.
Letkol Laut (KH)NRP.12365/P

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

Ttd
Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

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

