PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor :08-K / PM.III-14 / AD / II / 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MUHAMMAD IKHSAN AMIN
Sertu / 607358.
Ba Kodim 1615/Lotim.
Kodim 1615/Lotim.
Lombok Timur, 01 Januari 1966.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dasan Tangak, Desa Penjaring, Kec. Sakra Barat, Kab.
Lombok Timur, NTB.

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

: Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-28/A17/XI/2016 tanggal 22Nopember 2016 atas nama Sertu M.Ikhsan
Amin NRP.607358.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor:
Kep/05/I/2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14Denpasar
Nomor: Sdak/06/I/2017 tanggal 20Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: Tapkim/08/PM.III14/AD/II/2017 tanggal 01Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/08/PM.III-14/AD/II/2017
tanggal 02Februari 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14Denpasar tentang Panggilan
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;

untuk

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor: Sdak/06/I/2017 tanggal 20Januari 2017di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar yang dibacakan tanggal 31 Maret 2017, yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
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a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Sakra
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :
240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli 1992 atas nama M Ikhsan Amin
dengan Munah;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Muhamad Ikhsan Amin
Nomor 5203190901100003 yang beralamat di Desa Tengak
Kelurahan Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Register :
T-121/III/1993 tanggal 31 Maret 1992 atas nama Munah;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening 4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ikhsan Amin;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening 4736-01-011728-53-9 atas nama Munah;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan
Pembelaan Tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan
bahwa Terdakwa merasa sudah memberikan sebagian gajinya
kepada Sdri.Munah setiap bulan, termasuk bulan Mei, Juni, dan Juli
2016.Sedangkan mengenai nafkah bathin, Terdakwa memang tidak
memberikan, karena Terdakwa merasa sudah menceraikan
Sdri.Munah. Oleh karena itu Terdakwa merasa bersalah, menyesal,
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan karenanya
Terdakwa memohon agar dihukum yang seringan-ringannya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri
persidangan perkara ini.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000
enam belas sampai dengan bulan Agustus 2000 enam belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas, bertempat di Dasan
Tengak Desa Penjaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok
Timur, NTB, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
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“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya”,
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, pada saat kejadian
yang mennjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan
Kodim 1615/Lotim dengan Pangkat Sertu NRP 607358 menjabat
sebagai Ba Kodim 1615/Lotim.
2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Munah, S.Pd (Saksi-1) pada tahun
1990/1991 dan selanjutnya menikah pada tanggal 26 Juni 1992
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kecamatan Sakra Kabupaten
Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 240/K/3/PW01/1992 tanggal 10 Juli 1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
atas nama Sdr. Dodik Arsika Wira Setiadi (Saksi-6), Sdr. M. Rido Ali
Syahbana (Saksi-3) dan Sdr. Firman Baihaqi.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai
tidak harmonis sejak Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri.
Mustikawati (Saksi-5) pada tahun 2011 dan telah menikah siri pada
tahun 2013, sehingga Terdakwa hanya memberikan gaji kepada
Saksi-1 istri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan, sedangkan uang remonerasi tidak diberikan kepada
Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menjalani proses
persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kasus Kawin
Ganda dan KDRT serta telah dijatuhi pidana selama penjara 4
(empat) bulan sesuai dengan putusan Pegadilan Militer Nomor 38K/PM.III-14/AD/IX/2015 tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya
Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya pada bulan
Desember 2015. Dalam persidangan Terdakwak telah berjanji tidak
akan berhubungan lagi dengan istri sirinya dan akan melaksanakan
tanggung jawab sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir batin,
hidup rukun dengn Saksi-1 apabila melanggar perjanjian tersebut
Terdakwa bersedia dipecat dari kedinasan TNI AD.
5. Bahwa pada sekira bulan April 2016 stelah Terdakwa keluar dari
Masmil Surabaya, terdakwa mengajukan pinjaman bank sebesar Rp.
50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi-1
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada
bulan Mei 2016 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan
bathin kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak memberikan uang gaji
dan remonerasi kepada Saksi-1. Selama Terdakwa menjalani pidana
di Masmil Surabaya sampai dengan sekarang, Saksi-1 tinggal di
rumah orang tua Saksi-1 dan setelah Terdakwa kembali, terdakwa
tidak mau menjemput Saksi-1 serta tidak mengijinkan Saksi-1 untuk
kembali ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi-1 beserta anak ketiga
harus tinggal di rumah orang tua Saksi-1. Dan pada hari Rabu
tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menjatuhkan
talak 3 kepada Saksi-1 di Ds. Sikur, Kec. Sikur Lotim yang disaksikan
oleh keluarga Saksi-1.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan agustus 2016
Terdakwa tidak pernah meberikan naffkah lahir kepada Saksi-1
selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2
Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2016/Idik
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tanggal 20 Agustus 2016 agar dip roses sesuai dengan hukum yang
berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalamPasal 49
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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 sebagai berikut :
- Bahwa sejak Mei sampai dengan Agustus 2016 Terdakwa tetap
memberi nafkah lahir sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
atau separo dari sisa gaji Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta
rupiah), dengan cara dititipkan melalui juru bayar, karena sisanya
sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk beaya hidup
Terdakwa dan satu orang anak Terdakwa yang ikut Terdakwa.
- Isteri Terdakwa pulang atau meninggalkan rumah Terdakwa atas
kemauannya sendiri, bukan karena diusir Terdakwa.
- Sejak Tahun 1993 Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah kurang
harmonis.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian Dakwaan
Oditur Militer tersebut di atas, namun Terdakwa tidak mengajukan
keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar persidangan
dilanjutkan.

Menimbang

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

Saksi– I

: Nama lengkap:MUNAH, S.Pd.; Pangkat/NIP: PNS Golongan III
A/19701231200701170; Pekerjaan:Guru TK Dharma Wanita;
Tempat, tanggal lahir:Sikur, Lotim,31 Desember1970; Jenis
kelamin:Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Desa Sikur,Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri
sah Terdakwa, yang menikah pada tanggal 10 Juli 1992 sesuai
Kutipan Akta Nikah Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal
10 Juli 19992, dan dari pernikahan tersebut sekarang Saksi telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Dodik Arsika Wira
Setiadi, Sdr. M. Rido Ali Syahbana, dan Sdr. Firman Baihaqi.
2. Bahwa rumah tangga Terdakwa bersama Saksi harmonis sampai
dengan tahun 2004, setelah itu Terdakwa banyak tergoda oleh wanita
lain, diantaranya ada 2 orang janda dan 1 orang gadis, serta pada
tahun 2011 Terdakwa mulai berhubungan dengan Sdri. Mustikawati
yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri orang lain yang
sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, sehingga Terdakwa dan
Sdri. Mustikawati pernah digrebeg oleh masyarakat.Setelah Sdr.
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Mustikawati bercerai dengan suaminya, selanjutnya pada tanggal 23
Januari 2013 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri.Mustikawati.
3. Bahwa Saksi sudah beberapa kali menemui dan menegur Sdr.
Mustikawati agar tidak menggoda Terdakwa sebagai suami sah
Saksi, tetapi tanggapan Sdri.Mustikawati hanya senyum-senyum saja
seolah merasa menang karena berhasil memikat Terdakwa. Bahkan
Sdr. Mustikawati pernah mengirim SMS kepada Saksi yang isinya
mengejek Saksi dengan kata-kata “Kasihan deh Loe tidur ditemani
bantal dan guling saja”.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri dengan Sdri.
Mustikawati tersebut, pada tahun 2015 perkaranya mulai disidangkan
di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan Terdakwa dijatuhi pidana
penjara selama 4 (empat) bulan, dan pidana penjara tersebut dijalani
Terdakwa di Masmil Surabaya sejak Desember 2015 sampai dengan
tanggal 8 April 2016.
5. Bahwa pada waktu pelaksanaan sidang di DIlmil III-14 Denpasar,
Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri.
Mustikawati, dan Terdakwa menanda-tangani surat perjanjian yang
isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya untuk
berhubungan lagi dengan Sdri. Mustikawati, baik bertemu secara
langsung maupun dengan perantara ataupun dengan menggunakan
alat komunikasi yang lainnya, serta akan tetap memberikan nafkah
kepada Saksi dan anak-anak sesuai kewajibannya sebagai suami
kepada istri dan ayah terhadap anak, dan apabila Terdakwa
mengulangi perbuatannya Terdakwa siap untuk dipecat.
6. Bahwa setelah selesai pelaksanaan sidang di Dilmil III-14
Denpasar untuk perkara kawin ganda, ketika menunggu panggilan
untuk pelaksanaan pidana,hubungan Terdakwa dengan Saksi
membaik/harmonis lagi,hingga kemudianSaksi dan Terdakwa
beberapa kali melakukan hubungan suami-istri.
7. Bahwa ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Masmil
Surabaya mulai bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016,
Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi yang isinya mengenai
keluhan-keluhan Terdakwa, dan Terdakwa sering marah-marah
menyalahkan Saksi, karena Terdakwa merasa Saksilah yang
memasukan Terdakwa ke penjara.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjaranya di
Masmil Surabaya, Terdakwa marah-marah lagi pada Saksi dan
Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi hingga
saat persidangan sekarangini. Terdakwa tidak mau memberikan
nafkah bathin dengan alasan Terdakwa belum siap, belum stabil
pikirannya sehingga memerlukan waktu untuk menenangkan pikiran,
dan katanya saat di Masmil Terdakwa pernah mengatakan
menceraikan Saksi.
9. Bahwa oleh karena saat di Masmil Surabaya Terdakwa pernah
mengatakan menceraikan Saksi, sehingga secara keseluruhan
selama menikah dengan Saksi Terdakwa sudah tiga kali mengatakan
cerai kepada Saksi, maka Saksi dan Terdakwa merasa sudah
bercerai secara agama. Oleh karena itu walaupun Saksi masih ingin
membina rumah tangga dengan Terdakwa, tetapi karena Saksi
merasa sudah ditalak tiga, makaSaksi dan Terdakwa tidak berani
berhubungan suami isteri, sebelum menikah lagi dengan orang lain.
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Hal itu menyebabkan hubungan perkawinan Saksi dan Terdakwa
sekarang ini serba sulit dan menggantung.
10. Bahwa Saksi merasa yakin bahwa sejak Terdakwa keluar dari
Masmil Surabaya hingga saat ini, Terdakwa masih berhubungan lagi
dengan Sdri.Misnawati.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Sdri.Misnawati
masih berhubungan dengan Terdakwa.Keyakinan Saksi bahwa
Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri.Misnawati didasarkan
pada informasi dari Sdri. Hasni yang rumahnya berdekatan dengan
rumah Terdakwa, yang pernah menceritakan kepada Saksi bahwa
setelah Terdakwa keluar dari penjara, Sdri.Mustikawati sering datang
ke rumah Terdakwa pada sekira pukul 19.00 Wita dan pulangnya
waktu subuh. Jika Sdri. Mustikawati datang ke rumah Terdakwa,
biasanya ketikaanak Saksi atas nama Sdr. M. Ridho Alisyahbana
sedang pergi ke Mataram. Jika Sdr. M. Ridho ada di rumah,
Sdri.Mustikawati tidak berani datang ke rumah Terdakwa.
12. Bahwa pada bulan April 2016, yaitu setelah keluar dari Masmil
Surabaya, Terdakwamengajukan pinjaman ke Bank BRI Lotim
sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Oleh karena secara
hukum Saksi masih sebagai isteri Terdakwa, sehingga Saksi masih
berhak atas pinjaman tersebut, dan karenanya Saksi harus ikut
menanda-tangani persetujuan pinjaman yang diajukan Terdakwa,
maka Saksi juga meminta bagian dari pinjaman tersebut. Setelah
uang pinjaman cair, Terdakwa memberi Saksi sebagian dari uang
pinjaman tersebut sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
13. Bahwa setelah pada bulan April 2016 Terdakwa memberikan
uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),
selanjutnya pada bulan Mei-Juni-Juli 2016 Terdakwa tidak lagi
memberikan gaji kepada Saksi, dan kemudian pada bulan Agustus
2016, yaitu setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom,
Terdakwa lalu kembali lagi memberikan sebagian gajinya kepada
Saksi dengan cara mentransfer kepada Saksi sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) hingga sekarang, namun sejak Terdakwa
keluar dari Masmil Surabaya hingga sekarang Terdakwa tidak pernah
lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi.Saksi dan Terdakwa
terakhir kali melakukan hubungan suami isteri pada bulan Desember
2015, yaitu sebelum Terdakwa melaksanakan pidana penjara di
Masmil Surabaya.
14. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah pisah rumah sejak tahun
2012, yaitu setelah Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran lagi
dengan Sdri. Mustikawati.Terdakwa tinggal bersama anak kedua
Saksiatas namaM. Ridho Ali Syahbana,sedangkan Saksi tinggal
bersama anak ketiga Saksi atas nama Sdr. Firman Baihaqi di rumah
orang tua Saksi. Sedangkan anak pertama Saksi yang bernama Sdr.
Dodik Arsika sudah menikah dan hidup terpisah dengan Saksi
maupun Terdakwa.
15. Bahwa selama masa pernikahan dengan Saksi, Terdakwa telah 4
(empat) kali mengatakancerai (menjatuhkan Talaq)kepada Saksi,
yaitu: pada tahun 1993, tahun 2004, tahun 2016 ketika Terdakwa
menjalani hukuman di Masmil Surabaya, dan yang terakhir pada hari
Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang
ke rumah kakak Saksi atas nama H. Abdul Mu’in di Lombok Timur,
lalu Terdakwa menjatuhkan talaq tigakepada Saksi yang diucapkan
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secara lisan disaksikan oleh Sdr. Dodik Arsika Wira Setiadi (anak
Saksi dan Terdakwa), Sdr. Sahram, Sdr. Marhamah, Sdr. Nikmah.
Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menjatuhkan talaq tiga
kepada Saksi.
16. Bahwa Saksi adalah guru PNS yang mempunyai penghasilan
sendiri, yaitu antara lain gaji bulanan sebesar sekira Rp.3.400.000,(tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tanpa diberi
nafkah lahir (gaji) oleh Terdakwa, Saksi masih bisa bertahan hidup
dan tidak kelaparan.
17. Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa yang
paling tidak dapat diterima oleh Saksi adalah karena Terdakwa
kembali lagi behubungan dengan Sdri. Mustikawati.Hal tersebut
Saksi ketahui berdasarkan Informasi Sdri.Hasni Nuraini yang
menyatakan bahwa Sdri. Mustikawati sering datang ke rumah
Terdakwa ketika anak Terdakwa atas nama Sdr. M. Ridho
Alisyahbana sedang les bahasa Inggris di Mataram. Biasanya Sdri.
Mustikawati datang sekira pukul 17.30 sore dan pulang pukul 05.30
Wita secara sembunyi-sembunyi.
18. Bahwa Saksi merasa sakit hati karena Terdakwa masih
berhubungan lagi dengan Sdri.Misnawati, sehingga Saksi
menghendaki Terdakwa memutuskan hubungannya dengan
Sdri.Misnawati, dan kalau Terdakwa tidak mau memutuskan
hubungannya dengan Sdri. Misnawati, Saksi ingin agar Terdakwa
dipecat dari dinas militer sesuai yang dijanjikan saat persidangan
pertama.
Terhadap keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa
menyangkal sebagian, yaitu :
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan
Sdri.Mustikawati, dan Sdri.Mustikawatitidak pernah datang ke rumah
Terdakwa. Persangkaan Saksi tersebut karena Saksi pencemburu
dan terlalu percaya pada omongan orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah batin kepada
Saksi, karena sejak menjalani hukuman di Masmil Surabaya sampai
dengan sekarang Terdakwa menderita lemah syahwat.Terdakwa
sudah berobat ke alternatif, namun belum juga sembuh.
- Bahwa pada bulan Mei-Juni-Juli 2016 Terdakwa tetap
memberikan nafkah lahir kepada Saksi yang diserahkan melalui juru
bayar.
Atas sangkalan
keterangannya.
Saksi– II

Terdakwa

tersebut,

Saksi-I

tetap

pada

: Nama
lengkap:SAHRAM;
Pangkat/NIP:PNS
Golongan
III
D/196512311986051115; Pekerjaan:Guru SDN Montong Baan, Kec.
Sikur, Kab. Lombok Timur; Tempat, tanggal lahir :Sikur,
Lotim,
31Desember
1965;
Jenis
kelamin:
Laki-laki;
Kewarganegaraan:Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:Desa
Sikur,Kec.Sikur, Kab. Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 1991,
yaitu ketika Terdakwa mulai berpacaran dengan adik Saksi yang
bernama Sdri. Munah S. Pd., yang kemudian mereka menikah pada
tahun 1992,dan selanjutnya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang
anak.yang bernama Sdr. Dodi Ariska Wirasetiadi, Sdr. M. Rido
Alisyahbana dan Sdr. M. Firman Bahihaqi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan
Sdri. Munah berjalan harmonis, dan Terdakwa seorang suami yang
bertanggung jawab.Namun setelah Terdakwa menikah siri dengan
Sdri.Mustikawati pada tahun 2011,kehidupan rumah tangga
Terdakwa dengan Sdri.Munah menjadi bermasalah, hingga kemudian
Sdri.Munah pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Sikur, Lombok
Timur, sehingga Sdri.Munah dan Terdakwaberpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama Sdri. Munah tinggal di rumah orang tua Saksi,
Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir
dan nafkah batin kepada Sdri.Munah.
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari,Sdri. Munah mempunyai
sifat yang keras dan pencemburu.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira pukul 19.00
Wita, Terdakwa datang ke rumah kakak Saksi yang bernama Sdr.
Abdul Mu’in, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kejelasan
Status Sdri. Munah, jika masih sebagai isteri Terdakwa, agar
Sdri.Munah dibawa pulang ke rumah Terdakwa.Namun pada waktu
itu Terdakwa menyatakan menjatuhkan talaq tiga kepada Sdri.Munah
di hadapan Saksi, Sdr. Abdul Muin, Sdr. Nikmah, Sdr. Marhamah,
anak-anak Terdakwa dan Sdri.Sdri.Munah, yaitu Sdr. Ridho
Alisyahbana dan Sdr. Firman Baihaqi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan
Terdakwa menjatuhkan talaq tiga kepada Sdri. Munah.
7. Bahwa harapan dari keluarga besar Saksi adalah agarrumah
tangga Terdakwa dan Sdri. Munah dapat bersatu kembali.Namun
masalahnya Terdakwa telah menjatuhkan Talaq tiga kepada
Sdri.Munah, sehingga sesuai ketentuan agama Islam yang diyakini
Saksi, Terdakwa dan Sdri.Munah tidak bisa lagi bersatu kembali
sebagai suami-isteri, sebelum Terdakwa atau Sdri. Munah menikah
dulu dengan orang lain, dan kemudian mereka bercerai dengan
pasangannya tersebut, dan selanjutnya menikah lagi dengan
Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi-III

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap:M. RIDHO ALISYAHBANA; Pekerjaan:Mahasiswa;
Tempat, tanggal lahir:Mataram, 16 Desember 1997; Jenis
kelamin:Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempattinggal:Desa Pejaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur,
NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdi. Munah,
S.Pd.,karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan Sdri. Munah.
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2. Bahwa selama Terdakwa dan Ibu Saksi (Sdri. Munah) menjalani
kehidupan berumah tangga,mereka sering bertengkar mulut, hingga
Saksi sering menangis pada malam hari.
3. Bahwa sejak sekira tahun 2012, yaitu sebelum Terdakwa
disidangkan dan kemudian menjalani pidana penjara di Masmil
Surabaya,Ibu Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah
bersama Terdakwa.
4. Terdakwa dipenjara di Masmil Surabaya karena Terdakwa
menikah lagi dengan Sdri. Mustikawati tanpa sepengetahuan Ibu
Saksi, sehingga Ibu Saksi mengadukan Terdakwa ke Pom.
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara di
Masmil Surabayapada sekira bulan April 2016, hubungan Ibu
Saksidengan Terdakwa tidak ada perubahan, yaitu tetap pisah
rumah,Ibu Saksi bersama adik Saksi yang bernama Sdr. Firman
Baihaqi tinggal bersama orang tua Ibu Saksi (Kakek Saksi),
sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di rumah
Terdakwa yang jaraknya sekira 10 Km dari rumah Kakek Saksi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi meninggalkan rumah
dan kemudian tinggal di rumah Kakek Saksi atas kemauannya
sendiri, dan tidak diusir oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara di
Masmil Surabaya, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih
meberikan nafkah lahir batin kepada Ibu Saksi atau tidak, namun
Saksi mengetahui jika Ibu Saksi mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya sendiri, karena Ibu Saksi bekerja sebagai guru.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira pukul 19.00
wita, Terdakwa datang kerumah Kakek Saksi di Kecamatan Sikur,
Lombok Timur, dan pada waktu itu Terdakwa menjatuhkan talak tiga
kepada Ibu Saksi yang disaksikan oleh Saksi, Abang Saksi atas
nama Sdr. Dodi Ariska Wirasetiadi, Sdri. Mar, Sdri. Ni’mah, Sdr.
Mu’in, dan Sdr. Sahram.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan
Terdakwa manjatuhkan talak tiga kepada Ibu Saksi, namun
sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi memang orangnya keras.
10. Bahwa selama ini yang menafkahi dan memberi biaya kuliah
kepada Saksi adalah Terdakwa.
11. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Terdakwa sampai
kemudian setelah Terdakwa keluar dari Masmil Surabaya hingga
sekarang, Saksi tidak pernah melihat Sdri. Mustikawati ataupun
perempuan lain datang dan menginap di rumah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi ingin kedua orangtua Saksi hidup bersama lagi
dengan anak-anak, dan kalaupun mereka tetap ingin berpisah, Saksi
berharap mereka berpisah secara baik-baik dan tidak ada dendam,
sehingga silaturahmi tetap terjalin.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.

tersebut

di

atas,

Terdakwa
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Saksi- IV

: Nama lengkap: DODI ARISKA WIRASETIADI; Pekerjaan:
Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Kupang, 28 Desember 1992;
Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal : Desa Pejaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok
Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Munah, S.Pd,
karena Terdakwa dan Sdri. Munah adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri. Munah berumah-tangga
selalu ada permasalahan yang tidak terselesaikan, hubungan mereka
tidak harmonis,hingga kemudian pada tahun 2013 Terdakwa menikah
sirih dengan Sdri.Mustikawati, sehingga kehidupan rumah tangga
Terdakwa dan Sdri.Munah menjadi semakin tidak harmonis dan
sering terjadi pertengkaran mulut, hingga kemudian Sdri.Munah
pindah ke rumah orang tua Sdri. Munah (kakek Saksi) dengan
membawa adik Saksi yang paling kecil, dan Terdakwa tetap tinggal di
Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, bersama dengan adik Saksi atas nama M. Ridho Alisyahbana,
sedangkan Saksi sendiri sudah berkeluarga dan tinggal bersama
isteri dan anak Saksi.
3. Bahwa akibat menikah siri dengan Sdri. Mustikawati, Terdakwa
disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar, dan kemudian pada
akhir bulan Desember 2015 Terdakwa melaksanakan pidana penjara
di Masmil Surabaya.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana penjara
di Masmil Surabaya pada awal April 2016, kehidupan rumah tangga
Terdakwa dan Sdri. Munah tetap tidak harmonis, dan Sdri.Munah
tetap tinggal di rumah Kakek Saksi hingga sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah
Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin kepada
Sdri.Munah.
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2016, Terdakwa telah menjatuhkan
talak tiga kepada Ibu Saksi (Sdri. Munah), yang disaksikan oleh Saksi
bersama dengan keluarga Ibu Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apa
yang menyebabkan Terdakwa menjatuhkan talak tiga terhadap Ibu
Saksi.
Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

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 karena jauh tempat
tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan 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- V

: Nama lengkap:HASNI NUR’AINI; Pekerjaan: Guru SD Honorer;
Tempat, tanggal lahir: Lombok Timur: 12 Nopember 1972; Jenis
kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia;Agama: Islam;
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Tempat tinggal: Dasan Tengak, Desa Pejaring, Kec. Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena
Terdakwa masih sepupu Saksi, dan rumah Saksi ada di belakang
rumah Terdakwa di Dasan Tengak, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra
Barat, Lombok Timur.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi,Terdakwa telah menikah secara
resmi dengan Sdri. Munah, S.Pd. dan kemudian Terdakwa menikah
lagi secara siri dengan Sdri.Mustikawati.
3. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi, pada hari Kamis
bulan April 2016 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi pernah melihat Sdri.
Mustikawati datang kerumah Terdakwa di Desa Penjaring, Kec.
Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, NTB, dan Sdri.Mustikawati kembali
pada pukul 05.30 Wita dalam keadaan rapih.
4. Bahwa pada waktu Sdr. Mustikawatidatang kerumah Terdakwa,
tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui kedatangan Sdri.
Mustikawati selain Saksi, dan saat itu Saksi tidak melihat isteri
Terdakwa (Sdri.Munah) maupun anak-anaknya ada di rumah
Terdakwa.
Bahwa atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu setelah selesai menjalani
pidana di Masmil Surabaya Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi
dengan Sdri.Mustikawati, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau
Sdri.Mustikawati pernah datang ke rumah Terdakwa.
Saksi-VI

: Nama lengkap: MUSTIKAWATI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat,
tanggal lahir : Sakra, Lotim, 10 Agustus 1980; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Desa Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di depan
Bank Mandiri Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Dari
perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa menikah secara
siri, karena Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah.
2. Bahwapada waktu menikah siri dengan Terdakwa, status Saksi
saat itu adalah janda anak dua dari suami Saksi yang terdahulu, dan
selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa,Saksi tidak pernah
menerima uang tunai atau berupa barang apapun dari Terdakwa, dan
Saksi juga tidak mempunyai anak dari Terdakwa.
3. Bahwa akibat pernikahan siri dengan Tedakwa tersebut, Saksi
pernah diperiksa oleh Penyidik Pom Mataram dalam kasus kawin
dua.
4. Bahwa pada sekira tahun 2013 Saksi menandatangani Surat
Cerai dengan Terdakwa, dan sejak saat itu Saksi tidak pernah
berkomunikasi lagi dengan Terdakwa ataupun berkunjung ke rumah
Terdakwa.
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5. Bahwa walaupun Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan
Terdakwa, namun Saksi masih sering melihat Terdakwa lewat di
depan kios tempat Saksi berjualan makanan ringan, dan sepertinya
Terdakwa juga melihat Saksi.
6. Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah
berkunjung ke rumah Terdakwa, namun Saksi pernah dua kali
mengantar kue pesanan Sdri. Ani yang rumahnya bertetangga
dengan Terdakwa, yaitu yang pertama pada hari lupa sekira pukul
17.30 Wita dan yang kedua pada sekira pukul 05.30 Wita.
Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI ADpada tahun
1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana
Tabanan. Setelah lulus dan dilantik pangkat Prada NRP.607358,
Terdakwa berdinas di Yonif 743 Kupang, NTT sampai dengan
pangkat Praka. Pada tahun 1996 Terdakwa pindah dinas ke Korem
162/WB Mataram dan kemudian ditempatkan di Kodim Sumbawa.
Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim
1615/Lotim.Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Dik Secaba
Regsus Babinsa. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
Terdakwa kembali berdinas di Kodim 1615/Lotim.Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Sertu masih berdinas di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Munah, S.Pd. sejak tahun
1990/1991 kletika Terdakwa masih berdinas di Kompi A Yonif 743
Naibonat, NTT, dan selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa dan Sdri.
Munah menikah secara resmi di Sakra, Lombok Timur,sesuaiBuku
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sakra, Kab.
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Nomor: 240/K/3/PW-01/1992
tanggal 10 Juli 1992. Dari pernikahan tersebut Terdakwa telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Dodik ArsikaWira
Setiadi, Sdr. M. Rido Alisyahbana, dan Sdr. Firman Baihaqi.
3. Bahwa padatahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Mustikawati di depan Bank Mandiri Lombok Timur.Dari perkenalan
tersebut kemudian pada tahun itu jugaTerdakwa dan Sdri.
Mustikawati menikah secara siri di Sakra, Lombok Timur, dan
selanjutnya pada bulan Februari tahun 2013 itu juga Terdakwa
menyelesaikan permasalahan nikah siri tersebut dengan cara
Terdakwa membuat Surat Pernyataan cerai dengan Sdri. Mustikawati
di Koramil 1615-07/Sakra, Lombok Timur.Sejak saat itu Terdakwa
tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Mustikawati.
4. Bahwa akibat pernikahan siri Terdakwa tersebut, isteri sah
Terdakwa atas nama Sdri. Munah marah dan kemudian Sdri.Munah
meninggalkan rumah Terdakwa atas kemauan sendiri untuk
kemudian Sdri. Munah tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sikur,
Kecamatan Sikur, Lombok Timur bersama dengan anak ketiga
Terdakwa atas nama Sdr. Firman Baihaqi, sedangkan Terdakwa
tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama anak kedua Terdakwa atas
nama M. Ridho.
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5. Bahwa atas pernikahan siri Terdakwa tersebut, Sdri. Munah
mengadu ke Denpom Mataram, hingga kemudian perbuatan
Terdakwa diproses hukum, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2015
perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar, dan
Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana
penjara selama 4 (empat) bulan. Pidana penjara tersebut telah
dilaksanakan Terdakwa di Masmil Surabaya mulai awal Desember
2015 sampai dengan awal April 2016.
6. Bahwa pada akhir Desember 2015, ketika Terdakwa sedang
melaksanakan pidana penjara di Masmil Surabaya, oleh karena
Terdakwa merasa kesal pada isteri Terdakwa (Sdri. Munah) yang
telah memasukkan Terdakwa ke penjara, dan Terdakwa mendengar
informasi dari anak pertama Terdakwa atas nama Sdr. Dodi yang
memberitahukan bahwa Sdri. Munah berpacaran lagi dengan laki-laki
lain, maka Terdakwa mengucapkan talak tiga kepada Sdri. Munah di
hadapan rekan-rekan sesama Napi di Masmil Surabaya.
7. Bahwa walaupun Sdri. Munah selaku isteri telah meninggalkan
Terdakwa dan kemudian tinggal di rumah orangtuanya bersama
dengan anak ketiga Terdakwa atasnama Sdr. M. Firman Baihaqi,
namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Munah
berupa uang sisa gaji Terdakwa (setelah dipotong hutang dan
kewajiban Terdakwa yang lain) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu
rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Sdri.
Munah.Sedangkan uang renumerasi Terdakwa gunakan untuk beaya
hidup Terdakwa dan anak kedua Terdakwa yang masih kuliah di
STKIP Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur.
8. Bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil
Surabaya pada bulan April 2016, selanjutnya Terdakwa berdinas
seperti biasa di Kodim 1615/Lotim, dan Terdakwa tetap tinggal
bersama anak kedua Terdakwa di rumah Terdakwa, sedangkan Sdri.
Munah tetap tinggal bersama anak ketiga Terdakwa di rumah
orangtua Sdri.Munah.Terdakwa tidak berusaha menjemput
Sdri.Munah agar kembali ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa
masih merasa kesal pada Sdri.Munah sehingga perlu menenangkan
diri, dan sejak di Masmil Surrabaya Terdakwa menderita sakit lemah
syahwat.
9. Bahwa pada bulan April 2016, yaitu setelah Terdakwa mulai
berdinas kembali di Kodim 1615/Lotim, Terdakwa mengajukan
pinjaman ke Bank BRI Lotim sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta
rupiah). Setelah uang pinjaman cair, Terdakwa memberikan sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Munah, kemudian
untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk beaya kuliah anak kedua
Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan sisanya
Terdakwa simpan di Tabungan BRI atas nama Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2016, yaitu ketikaHari Raya Idhul
Fitri tahun 2016, Terdakwa berkunjung ke rumah orangtua Sdri.
Munah untuk bersilaturahmi.Oleh karena pada waktu itu kedua
orangtua Sdri.munah sudah wafat, Terdakwa lalu menyampaikan
kepada saudara-saudari Sdri. Munah, serta anak pertama dan anak
kedua Terdakwa yang sedang berkumpul di rumah keluarga Sdri.
Munah bahwa ketika sedang berada di Masmil Surabaya, Terdakwa
pernah mengatakan di hadapan teman-teman sesama Napi bahwa
Terdakwa menjatuhkan talaq tiga kepada isteri Terdakwa (Sdri.
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Munah).Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saudara-saudara
Sdri.Munah mengatakan bahwa Terdakwa sudah sah secara agama
Islam bercerai dengan Sdri.Munah.
Walaupun pada saat itu
Terdakwa mengatakan menyesal dan meminta maaf atas pernyataan
tersebut, karena saat di Masmil kondisi mental Terdakwa sedang
rapuh dan tidak stabil, akan tetapi mereka berpendapat bahwa
Terdakwa tidak boleh lagi berkumpul kembali dengan Sdri. Munah,
kecuali Terdakwa dan Sdri. Munah menikah lebih dulu dengan orang
lain, lalu bercerai, dan baru kemudian bisa berkumpul/rujuk kembali
dengan Sdri. Munah.
11. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Munah terakhir kali melakukan
hubungan suami isteri pada awal bulan Desember 2015, yaitu
sebelum Terdakwa melaksanakan pidana penjara di Masmil
Surabaya. Setelah masuk ke Masmil Surabaya sampai dengan saat
ini Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri
dengan Sdri.Munah.Walaupun Terdakwa dan Sdri. Munah berpisah
rumah dan tidak pernah berhubungan suami-isteri lagi, namun
Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa sisa uang gaji
sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Munah
dengan cara ditransfer ke rekeniing BRI atas nama Sdri. Munah.
12. Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang kehidupan rumah
tangga Terdakwa dengan Sdri. Munah berjalan kurang harmonis,
Terdakwa dan Sdri.Munah sering bertengkar, hingga Terdakwa
sudah tiga kali menyatakan cerai (talaq) pada Sdri. Munah, yang
disebabkan karena berbagai hal, yaitu antara lain Sdri. Munah terlalu
pencemburu dan sering menuduh Terdakwa berselingkuh, sehingga
Terdakwa menjadi kesal dan kemudian benar-benar berselingkuh
atau menikah siri dengan Sdri.Mustikawati.
13. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah menjatuhkan talaq tiga
kepada Sdri. Munah, sekarang ini Terdakwa tidak ingin lagi rujuk/
kembali pada Sdri.Munah, dan sesuai petunjuk Dandim 1615/Lotim,
sekarang ini Terdakwa sedang mengurus administrasi perceraian
Terdakwa dengan Sdri.Munah.
14. Bahwa Terdakwa tidak akan memilih/menjadikan Sdri.
Mustikawati sebagai isteri jika perceraian Terdakwa dengan
Sdri.Munah telah sah secara hukum.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yang berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli
1992 atas nama M. Ikhsan Amin dan Munah, yang menunjukkan
bahwa Sdr. M. Ikhsan Amin dan Sdri. Munah melangsungkan akad
nikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1992, dan Buku Kutipan Akad
Nikah dikeluarkan tanggal 10 Juli 1992.
2. 1
(satu)
lembar
fotocopy
Kartu
Keluarga
Nomor:
5203190901100003 tanggal 24 April 2016 atas nama Muhammad
Ihsan Amin yang beralamat di Dasan Tengak,Desa/Kelurahan
Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa pada saat
dikeluarkan Kartu Keluarga tersebut status Terdakwa adalah sebagai
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suami, Sdri. Munah sebagai isteri, Sdr. M. Ridho Alisyahbana dan
Sdr. M. Firman Baehaqie sebagai anak kandung;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Register:
T-121/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pratu M. Ihsan Amin
dan Munah;
4. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening: 4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ihsan Amin, yang
isinya menggambarkan keadaan uang masuk dan keluar dalam
tabungan BRI Terdakwa M. Ihsan Amin mulai tanggal 03 Oktober s/d
17 Oktoberb2016.
5 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening: 4736-01-011728-53-9 atas nama Munah, yang isinya
menggambar keadaan uang masuk dan keluar dalam tabungan BRI
Sdri. Munah mulai tanggal 15 Juni s/d 16 Oktober 2016.
Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan
dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan
Saksi-I Sdri. Munah, S.Pd. yang tidak bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi
yang lain, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi-I menerangkan bahwa setelah pada bulan April
2016 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan MeiJuni-Juli 2016 Terdakwa tidak lagi memberikan gaji kepada Saksi,
dan kemudian pada bulan Agustus 2016, yaitu setelah Saksi
melaporkan Terdakwa ke Denpom, Terdakwa lalu kembali lagi
memberikan sebagian gajinya kepada Saksi dengan cara
mentransfer kepada Saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu
rupiah) hingga sekarang, namun sejak Terdakwa keluar dari Masmil
Surabaya hingga sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan
nafkah bathin kepada Saksi.Saksi dan Terdakwa terakhir kali
melakukan hubungan suami isteri pada bulan Desember 2015, yaitu
sebelum Terdakwa melaksanakan pidana penjara di Masmil
Surabaya.
Saksi-I juga menerangkan bahwa Saksi-I merasa yakin bahwa
setelah selesai dari menjalani pidana penjara di Masmil
Surabaya.Terdakwa
masih
behubungan
lagi
dengan
Sdri.Mustikawati. Padahal pada waktu dalam persidangan Dilmil III14 Denpasar pada bulan Oktober 2015 dalam perkara kawin dua
tanpa izin, Terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian/Pernyataan
bahwa sejak saat sidang tersebut Terdakwa tidak akan
berhubungann lagi dengan Sdri. Mustikawati, dan jika Terdakwa
masih berhubungan lagi dengan Sdri.Mustikawati, maka Terdakwa
siap untuk dipecat dari kedinasan TNI.Keyakinan Saksi-I tersebut
didasarkan pada Informasi Sdri.Hasni Nuraini (Saksi-V) yang
memberitahu Saksi-I bahwa Sdri. Mustikawati sering datang ke
rumah Terdakwa ketika anak Terdakwa atas nama Sdr. M. Ridho
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Alisyahbana sedang les bahasa Inggris di Mataram. Biasanya Sdri.
Mustikawati datang sekira pukul 17.30 sore dan pulang pukul 05.30
Wita secara sembunyi-sembunyi.
Saksi menghendaki Terdakwa memutuskan hubungannya
dengan Sdri.Mustikawati, dan kalau Terdakwa tidak mau
memutuskan hubungannya dengan Sdri. Mustikawati, Saksi ingin
agar Terdakwa dipecat dari dinas militer sesuai yang dijanjikan saat
persidangan pertama.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa
menyangkal jika dikatakan pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2016
Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir pada Saksi. Walaupun
Terdakwa dan Saksi telah berpisah rumah sejak tahun 2012, namun
Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi,
termasukpada bulan Mei, Juni, dan Juli 2016 Terdakwa tetap
memberikan nafkah lahir kepada Saksi yang diserahkan melalui juru
bayar.
Terdakwa juga menyangkal jika dikatakan masih berhubungan
lagi dengan Sdri.Mustikawati.Yang benar Terdakwa sudah tidak
berhubungan lagi dengan Sdri.Mustikawati, dan Sdri.Mustikawati
tidak pernah datang ke rumah Terdakwa. Persangkaan Saksi-I
tersebut menurut Terdakwa karena Saksi-I terlalu pencemburu dan
terlalu percaya pada omongan orang lain.
Terdakwa juga
menerangkan bahwa sekarang ini Terdakwa sedang mengurus
proses perceraiannya secara hukum dengan Saksi-I Sdri. Munah,
dan Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa tidak
akan memilih Sdri. Mustikawati sebagai isteri jika perceraiannya
dengan Sdri.Munah telah sah secara hukum.
3. Bahwa Saksi-V Sdri. Hasni Nur’aini telah dipanggil secara sah
sesuai ketentuan, namun Saksi-V tidak hadir di ppersidangan,
sehingga keterangannya di BAP Pom dibacakan di persidangan.
Setelah BAP Pom dibacakan, ternyata Saksi-V hanya menerangkan
bahwapada hari Kamis bulan April 2016 sekira pukul 17.30 Wita,
Saksi pernah melihat Sdri.Mustikawati datang ke rumah Terdakwa di
Desa Penjaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, NTB, dan
Sdri.Mustikawati kembali pada pukul 05.30 Wita dalam keadaan
rapih.
4. Bahwa Saksi-VI Sdri. Mustikawati juga telah dipanggil secara
sah sesuai ketentuan, namun Saksi-VI tidak hadir, sehingga
keterangannya dalam BAP Pom dibacakan di persidangan. Setelah
BAP Pom dibacakan, ternyata Sdri.Mustikawati menerangkan
bahwasetelah bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah
berkunjung ke rumah Terdakwa, namun Saksi pernah dua kali
mengantar kue pesanan Sdri.Ani yang rumahnya bertetangga
dengan Terdakwa, yaitu yang pertama pada hari lupa sekira pukul
17.30 Wita dan yang kedua pada sekira pukul 05.30 Wita.
5. Bahwa keterangan Saksi-V dan Saksi-VI tersebut dari sisi waktu
ada kesesuaian, yaitu pukul 17.30 Wita dan pukul 05.30 Wita, namun
mengenai perbuatan yang dilakukan Sdri. Mustikawati terdapat
perbedaan yang prinsip antara pengetahuan Sdri.Hasni dengan
keterangan Saksi-VI, sehinggga seharusnya kedua Saksi tersebut
dipertemukan dan diajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai
perbedaan tersebut. Namun oleh karena kedua Saksi tersebut tidak
hadir di persidangan, sehingga keterangan kedua Saksi yang belum
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sesuai tersebut tidak dapat di ’krosschek’, maka keterangan kedua
Saksi yang tidak hadir dan belum bersesuaian, serta tidak didukung
dengan alat bukti yang lain tersebut, tidak dapat diambil kesimpulan
pasti, sehingga oleh karenanya keterangan tersebut belum bernilai
sebagai alat bukti yang bisa meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa
masih berhubungan lagi seperti suami-isteri dengan Sdri.
Mustikawati.
6. Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer yang berupa 2
(dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening: 4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ihsan Amin, yang
isinya menggambarkan keadaan uang masuk dan keluar dalam
tabungan BRI Terdakwa M. Ihsan Amin mulai tanggal 03 Oktober s/d
17 Oktoberb2016; dan 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI
Simpedes Nomor Rekening: 4736-01-011728-53-9 atas nama
Munah, yang isinya menggambarkan keadaan uang masuk dan
keluar dalam tabungan BRI Sdri. Munah mulai tanggal 15 Juni s/d 16
Oktober 2016, oleh karena barang bukti tersebut tidak
menggambarkan keadaan uang masuk dan keluar dalam tabungan
BRI Terdakwa dan Sdri. Munah pada periode bulan Mei s/d Juli 2016,
maka barang bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menguatkan
keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada bulan Mei, Juni,
dan Juli 2016 Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir (sebagian
gaji) yang ditransfer melalui Juru Bayar Kodim 1615/Lotim.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa :
1. Bahwa pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2016 Terdakwa tidak
memberikan nafkah lahir yang berupa sebagian gaji Terdakwa
kepada Sdri. Munah selaku isterinya.Hal itu dilakukan Terdakwa
karena Terdakwa merasa pada bulan April 2016 Terdakwa sudah
memberikan sebagian uang pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Sdri.Munah.
2. Bahwa setelah selesai melaksanakan pidana penjara di Masmil
Surabaya, Terdakwa tidak lagi berhubungan seperti layaknya suami
dan isteri dengan Sdri. Mustikawati.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana
Tabanan. Setelah lulus dan dilantik pangkat Prada NRP.607358,
Terdakwa berdinas di Yonif 743 Kupang, NTT sampai dengan
pangkat Praka. Pada tahun 1996 Terdakwa pindah dinas ke Korem
162/WB Mataram dan kemudian ditempatkan di Kodim Sumbawa.
Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim
1615/Lotim.Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Dik Secaba
Regsus Babinsa. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
Terdakwa kembali berdinas di Kodim 1615/Lotim.
Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Sertu masih berdinas di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Munah, S.Pd. (SaksiI) sejak tahun 1990/1991 kletika Terdakwa masih berdinas di Kompi
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A Yonif 743 Naibonat, Kupang, NTT, dan selanjutnya pada hari
Kamis tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa dan Saksi Munah menikah
secara resmi di Sakra, Lombok Timur, sesuai Buku Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli
1992. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Munah telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Dodik Arsika Wira
Setiadi (Saksi-IV), Sdr. M. Rido Alisyahbana (Saksi-III), dan Sdr.
Firman Baihaqi.
3. Bahwa benar Saksi Munah, S.Pd. adalah guru PNS yang
mempunyai penghasilan sendiri, yaitu antara lain gaji bulanan
sebesar sekira Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah)
setiap bulan, sehingga tanpa diberi nafkah (gaji) oleh Terdakwa,
Saksi Munah masih bisa mengurus kebutuhan hidupnya sendiri.
4. Bahwa benarsampai dengan tahun 2004 rumah tangga Terdakwa
dan Saksi Munah berjalan harmonis, namun setelah itu Terdakwa
banyak tergoda oleh wanita lain, yaitu antara lain pada tahun 2011
Terdakwa mulai berhubungan pacaran dengan Sdri. Mustikawati
(Saksi-VI) yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri orang lain
yang sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, sehingga Terdakwa
dan Saksi Mustikawati pernah digerebeg oleh masyarakat.
5. Bahwa benar setelah Saksi Munah mengetahui Terdakwa
berpacaran lagi dengan Saksi Mustikawati,Saksi Munah menjadi
marah, hingga kemudian pada tahun 2012 Saksi Munah
meninggalkan rumahTerdakwa atas kehendak sendiri dan kemudian
Saksi Munah tingggal di rumah orangtua Saksi Munah diDesa Sikur,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
Sejak saat itu
Terdakwa tinggal bersama anak kedua Terdakwaatas nama Saksi M.
Ridho Ali Syahbana di rumah Terdakwa diDesa Pejaring, Kec. Sakra
Barat, Kab. Lombok Timur, sedangkan Saksi Munah tinggal bersama
anak ketiga Terdakwa atas nama Sdr. Firman Baihaqi di rumah orang
tua Saksi MunahdiDesa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur. Sedangkan anak pertama Terdakwaatas nama Saksi Dodik
Arsika Wirasetiadi sudah menikah dan tinggal di rumah mertuanya di
Desa Pejaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, terpisah dari
Terdakwa dan Saksi Munah.
6. Bahwa benar Saksi Munah sudah beberapa kali menemui dan
menegur Saksi Mustikawati agar tidak menggoda Terdakwa sebagai
suami sah Saksi Munah, tetapi Saksi Mustikawati hanya senyumsenyum saja seolah merasa menang karena berhasil memikat
Terdakwa. Bahkan Saksi Mustikawati pernah mengirim SMS kepada
Saksi Munah yang isinya mengejek Saksi Munah dengan kata-kata
“Kasihan deh Loe, tidur ditemani bantal dan guling saja”.
7. Bahwa benar setelah Saksi Mustikawati bercerai dengan
suaminya, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa
menikah secara siridengan Saksi Mustikawatitanpa izin Saksi Munah
selaku isteri sah Terdakwa.
8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri
dengan Saksi Mustikawati tersebut, Saksi Munah lalu mengadukan
Terdakwa ke Pom agar perkara nikah siri Terdakwa di proses hukum.
Atas pengaduan Saksi Munah tersebut selanjutnya pada bulan
Februari 2013 Terdakwa menyelesaikan permasalahan nikah siri
Terdakwa dengan Saksi Mustikawati di Koramil1615-07/Sakra,
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Lombok Timur, dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan
cerai dengan Saksi Mustikawati. Sejak saat itu Terdakwa tidak
berhubungan lagi sebagai suami isteri dengan Saksi Mustikawati.
9. Bahwa benarpada bulan Oktober 2015 perkara nikah siri (kawin
dua tanpa izin)Terdakwa dengan Saksi Mustikawati mulai
disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.Dalam persidangan
tersebut Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa
pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pada waktu pelaksanaan
sidang di DIlmil III-14 Denpasar, Terdakwa berjanji tidak akan
berhubungan lagi dengan Saksi Mustikawati, dan Terdakwa
menanda-tangani surat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan
mengulangi perbuatannya untuk berhubungan lagi dengan Saksi
Mustikawati, baik bertemu secara langsung maupun dengan
perantara ataupun dengan menggunakan alat komunikasi yang
lainnya, serta akan tetap memberikan nafkah kepada Saksi Munah
dan anak-anak sesuai kewajibannya sebagai suami kepada istri dan
ayah terhadap anak, dan apabila Terdakwa mengulangi
perbuatannya Terdakwa siap untuk dipecat.
10. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan sidang di Dilmil III-14
Denpasar untuk perkara kawin ganda, ketika menunggu panggilan
untuk pelaksanaan hukuman, hubungan Terdakwa dengan Saksi
Munah membaik/harmonis lagi, hingga kemudian Terdakwa dan
Saksi Munah beberapa kali melakukan hubungan suami-istri.
11. Bahwa
benarpada
bulan
Desember
2015
Terdakwa
melaksanakan pidana penjara selama empat bulan di Masmil
Surabayasampai dengan selesai tanggal 08 April 2016. Pada waktu
menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya mulai bulan Desember
2015 sampai dengan tanggal 08 April 2016, Terdakwa sering
mengirim SMS kepada Saksi Munah yang isinya mengenai keluhankeluhan Terdakwa selama di penjara, dan Terdakwa sering marahmarah menyalahkan Saksi Munah, karena Terdakwa merasa Saksi
Munahlah yang memasukan Terdakwa ke penjara. Selain itu pada
akhir Desember 2015 Terdakwa pernah diberitahu anak Terdakwa
(SaksiDodik Arsika Wira Setiadi) yang memberitahu Terdakwa bahwa
Saksi Munah berpacaran lagi dengan laki-laki lain, sehingga
Terdakwa marah dan mengatakan kepada teman-teman sesamaNapi
di Masmil Surabaya bahwa Terdakwa menjatuhkan cerai talaq tiga
pada Saksi Munah.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara
di Masmil Surabaya, Terdakwa marah-marah lagi pada Saksi Munah
dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin (berhubungan
suami isteri) pada Saksi Munahsampai dengan saat persidangan
sekarang ini. Terdakwa tidak mau memberikan nafkah bathin pada
Saksi Munah dengan alasan Terdakwa belum siap, belum stabil
pikirannya sehingga memerlukan waktu untuk menenangkan pikiran,
dan saat di Masmil Surabaya Terdakwa pernah mengatakan pada
teman-teman sesama Napi bahwa Terdakwa menceraikanSaksi
Munah dengan talaq tiga.
13. Bahwa benar mengenai nafkah lahir, walaupun Saksi Munah
selaku isteri telah meninggalkan Terdakwa dan kemudian tinggal di
rumah orangtuanya bersama dengan anak ketiga Terdakwa atas
nama Sdr. M. Firman Baihaqi, namun Terdakwa tetap memberikan
nafkah lahir kepada Saksi Munah berupa uang sisa gaji Terdakwa
(setelah dipotong hutang dan kewajiban Terdakwa yang lain) sebesar
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Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara
ditransfer ke rekening BRI atas nama Saksi Munah. Sedangkan
uang renumerasi Terdakwa gunakan untuk beaya hidup Terdakwa
bersama anak kedua Terdakwa (SaksiM. Rido Alisyahbana) yang
masih kuliah di STKIP Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur.
14. Bahwa benarsetelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara
dankemudian Terdakwa berdinas kembali di Kodim 1615/Lotim, pada
bulan April 2016 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI Lotim
sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Setelah uang
pinjaman yang diajukan Terdakwa cair, Terdakwa lalu memberikan
sebagian uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah) kepada Saksi Munah, kemudian sisanya sebesar sekira
Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan
untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk beaya kuliah anak kedua
Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan sisanya
Terdakwa simpan di Tabungan BRI Lotim atas nama Terdakwa.Oleh
karenaTerdakwa merasa pada bulan April 2016 telah memberikan
sebagian pinjaman BRI Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah) kepada Sdri. Munah, maka pada bulan Mei, Juni, dan Juli
2016 Terdakwa tidak lagi memberikan separo sisa gaji Terdakwa
kepada Sdri. Munah.
15. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2016, yaitu ketika Hari Raya
Idhul Fitri tahun 2016, Terdakwa berkunjung ke rumah orangtua
Saksi Munah untuk bersilaturahmi. Oleh karena pada waktu itu
kedua orangtua Saksi Munah sudah wafat, Terdakwa lalu
menyampaikan kepada saudara-saudara Saksi Munah, serta anak
pertama dan anak kedua Terdakwa dan Saksi Munah yang sedang
berkumpul di rumah orangtua Saksi Munah bahwa ketika sedang
berada di Masmil Surabaya, Terdakwa pernah mengatakan di
hadapan teman-teman sesama Napi bahwa Terdakwa telah
menjatuhkan talaq tiga kepada isteri Terdakwa (Saksi Munah). Atas
pemberitahuan Terdakwa tersebut, saudara-saudara Saksi Munah
mengatakan bahwa Terdakwa sudah sah secara agama Islam
bercerai dengan Saksi Munah.Walaupun pada waktu itu Terdakwa
mengatakan menyesal dan meminta maaf atas perkataannya
tersebut, dengan alasan karena saat di Masmil kondisi mental
Terdakwa sedang rapuh dan tidak stabil, namun mereka berpendapat
bahwa Terdakwa tidak boleh lagi berkumpul kembali dengan Saksi
Munah sebagai suami isteri, kecuali Terdakwa dan Saksi Munah
menikah lebih dulu dengan orang lain, lalu bercerai, dan baru
kemudian bisa berkumpul atau rujuk kembali dengan Saksi Munah.
16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah menjatuhkan talaq
tiga pada Saksi Munah, sehingga Terdakwa dan Saksi Munah
merasa sangat sulit untuk bisa rujuk kembali, maka sekarang ini
Terdakwa tidak ingin rujuk kembali pada Saksi Munah, dan sesuai
petunjuk Dandim 1615/Lotim, sekarang ini Terdakwa sedang
mengurus administrasi perceraian Terdakwa dengan Saksi Munah.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada
pokoknyaTerdakwa menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa uraian dalam Tuntutan Oditur Militer adalah tidak benar,
karena nafkah lahir yang berupa gaji bulan Mei, Juni, Juli 2016 tetap
Terdakwa berikan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
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atau separo gaji yang Terdakwa terima setiap bulan sesuai surat
pernyataan yang disepakati Terdakwa dan Sdri. Munah di hadapan
Pasi Intel dan Juru Bayar Kodim 1615/Lotim, yang Terdakwa berikan
melalui transfer juru bayar. Sedangkan tunjangan renumerasi tidak
Terdakwa berikan, karena memang tidak diperjanjikan, dan saat itu
tunjangan renumerasi Terdakwa memang tidak Terdakwa terima,
karena Terdakwa masih dalam schorsing akibat tindak pidana kawin
ganda tanpa izin yang Terdakwa lakukan.
- Sedangkan mengenai nafkah bathin pada Sdri. Munah, Terdakwa
memang tidak memberikan, karena selainTerdakwa merasa sudah
menjatuhkan talak tiga pada Sdri. Munah, sehingga Terdakwa
merasa sudah tidak boleh lagi berhubunghan suami isteri dengan
Sdri. Munah, kondisi kesehatan Terdakwa juga tidak memungkinkan
berhubunghan suami isteri dengan Sdri. Munah. Oleh karena itu
Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf, karena Terdakwa
merasa telah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bahwa sesuai
petunjuk Dansat, saat ini Terdakwa sedang mengajukan proses
perceraian secara dinas di kesatuan Kodim 1615/Lotim guna
menjawab permohonan izin cerai yang diajukan Sdri. Munah pada
Bupati Lombok Timur tanggal 24 Januari 2014.
Menimbang

: Bahwa terhadapPembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Oditur Militer
mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan
tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pledoi) Tertulis
Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Terdakwa
tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai
berikut :
1. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis
Hakim menanggapi sebagi berikut :
- Bahwa Terdakwa merasa telah memberikan gaji bulan Mei, Juni,
Juli 2016 sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atau
separo sisa gaji Terdakwa setiap bulan yang Terdakwa berikan
melalui transfer juru bayar ke rekening BRI Sdri. Munah. Namun
keterangan Terdakwa tersebut disangkal oleh Sdri. Munah yang
merasa pada bulan Mei, Juni, Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan
separo sisa gaji Terdakwa yang telah disepakati bersama. Oleh
karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa buku
rekening koran tabungan BRI atas nama Sdri. Munah hanya
melampirkan rekening koran mulai tanggal 15 Juni 2016 s/d 16
Oktober 2016, shg dalam rekening koran buku tabungan BRI a.n.
Munah tersebut tidak terdata/tercatat penerimaan/pemasukan
sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)dalam bulan Juni
2016 seperti yang Terdakwa katakan, maka pengakuan Terdakwa
tersebut tidak dapat diterima.
- Sedangkan terhadap alasan yang mengatakan bahwa Terdakwa
tidak memberikan nafkah bathin pada Sdri. Munah karena Terdakwa
merasa sudah menjatuhkan talak tiga di depan saudara-saudara Sdri.
Munah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai UU Perkawinan
dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
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Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Kemudian dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam
ditentukan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat
dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama,
baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, kuluk atau
putusan taklik talak. Dengan demikian penjatuhan talak tiga yang
diucapkan Terdakwa di hadapan keluarga Sdri. Munah tidak
mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat memutuskan hubungan
perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Munah beserta hak dan
kewajiban masing-masing. Dengan demikian sebelum ada Putusan
Pengadilan Agama tentang perceraian Terdakwa dengan Sdri.
Munah, Terdakwa selaku suami masih berkewajiban memberikan
nafkahi lahir maupun bathin terhadap Sdri. Munah selaku isteri. `
2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer
dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah
menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer,pada dasarnya
Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Sedangkan mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang
dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa,
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. Setiap orang.
2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan
pendapat sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Setiap orang“.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undangundang Nomor 23 tahun 2004 adalah ‘setiap manusia’, yaitu siapa
saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana
Tabanan. Setelah lulus dan dilantik pangkat Prada NRP.607358,
Terdakwa berdinas di Yonif 743 Kupang, NTT sampai dengan
pangkat Praka. Pada tahun 1996 Terdakwa pindah dinas ke Korem
162/WB Mataram dan kemudian ditempatkan di Kodim Sumbawa.
Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim
1615/Lotim.Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Dik Secaba
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Regsus Babinsa. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
Terdakwa kembali berdinas di Kodim 1615/Lotim.
Pada saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan
pangkat Sertu masih berdinas di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia
yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang
dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.
2. Unsur kedua : “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” adalah membuat
seseorang menjadi terlantar, dalam arti menjadi sengsara karena
tidak diberikannya perhatian yang cukup oleh orang lain yang
mempunyai kewajiban untuk itu. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2)
UU Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran tersebut juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004,
yang dimaksud dengan “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi:
a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Munah, S.Pd. sejak
tahun 1990/1991 kletika Terdakwa masih berdinas di Kompi A Yonif
743 Naibonat, Kupang, NTT, dan selanjutnya pada hari Kamis
tanggal 25 Juni 1992 Terdakwa dan Saksi Munah menikah secara
resmi di Sakra, Lombok Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan KUA Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli 1992.
Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Munah telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak yang bernama Saksi Dodik Arsika Wira Setiadi,
Saksi M. Rido Alisyahbana, dan Sdr. Firman Baihaqi.
b. Bahwa benar Saksi Munah, S.Pd. adalah guru PNS yang
mempunyai penghasilan sendiri, yaitu antara lain gaji bulanan
sebesar sekira Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah)
setiap bulan, sehingga tanpa diberi nafkah (gaji) oleh Terdakwa,
Saksi Munah masih bisa mengurus kebutuhan hidupnya sendiri.
c. Bahwa benarsampai dengan tahun 2004 rumah tangga Terdakwa
dan Saksi Munah berjalan harmonis, namun setelah itu Terdakwa
banyak tergoda oleh wanita lain, yaitu antara lain pada tahun 2011
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Terdakwa mulai berhubungan pacaran dengan Saksi Mustikawati
yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri orang lain yang
sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, sehingga Terdakwa dan
Saksi Mustikawati pernah digerebeg oleh masyarakat.
d. Bahwa benar setelah Saksi Munah mengetahui Terdakwa
berpacaran lagi dengan Saksi Mustikawati,Saksi Munah menjadi
marah, hingga kemudian pada tahun 2012 Saksi Munah
meninggalkan rumah Terdakwa atas kehendak sendiri dan kemudian
Saksi Munah tingggal di rumah orangtua Saksi Munah diDesa Sikur,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
Sejak saat itu
Terdakwa tinggal bersama anak kedua Terdakwaatas nama Saksi M.
Ridho Ali Syahbana di rumah Terdakwa diDesa Pejaring, Kec. Sakra
Barat, Kab. Lombok Timur, sedangkan Saksi Munah tinggal bersama
anak ketiga Terdakwa atas nama Sdr. Firman Baihaqi di rumah orang
tua Saksi MunahdiDesa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur. Sedangkan anak pertama Terdakwaatas nama Saksi Dodik
Arsika Wirasetiadi sudah menikah dan tinggal di rumah mertuanya di
Desa Pejaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, terpisah dari
Terdakwa dan Saksi Munah.
e. Bahwa benar Saksi Munah sudah beberapa kali menemui dan
menegur Saksi Mustikawati agar tidak menggoda Terdakwa sebagai
suami sah Saksi Munah, tetapi Saksi Mustikawati hanya senyumsenyum saja seolah merasa menang karena berhasil memikat
Terdakwa. Bahkan Saksi Mustikawati pernah mengirim SMS kepada
Saksi Munah yang isinya mengejek Saksi Munah dengan kata-kata
“Kasihan deh Loe, tidur ditemani bantal dan guling saja”.
f. Bahwa benar setelah Saksi Mustikawati bercerai dengan
suaminya, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa
menikah secara siridengan Saksi Mustikawatitanpa izin Saksi Munah
selaku isteri sah Terdakwa.
g. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri
dengan Saksi Mustikawati tersebut, Saksi Munah lalu mengadukan
Terdakwa ke Pom agar perkara nikah siri Terdakwa di proses hukum.
Atas pengaduan Saksi Munah tersebut selanjutnya pada bulan
Februari 2013 Terdakwa menyelesaikan permasalahan nikah siri
Terdakwa dengan Saksi Mustikawati di Koramil1615-07/Sakra,
Lombok Timur, dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan
cerai dengan Saksi Mustikawati. Sejak saat itu Terdakwa tidak
berhubungan lagi sebagai suami isteri dengan Saksi Mustikawati.
h. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 perkara nikah siri (kawin
dua tanpa izin) Terdakwa dengan Saksi Mustikawati mulai
disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.Dalam persidangan
tersebut Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa
pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pada waktu pelaksanaan
sidang di DIlmil III-14 Denpasar, Terdakwa berjanji tidak akan
berhubungan lagi dengan Saksi Mustikawati, dan Terdakwa
menanda-tangani surat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan
mengulangi perbuatannya untuk berhubungan lagi dengan Saksi
Mustikawati, baik bertemu secara langsung maupun dengan
perantara ataupun dengan menggunakan alat komunikasi yang
lainnya, serta akan tetap memberikan nafkah kepada Saksi Munah
dan anak-anak sesuai kewajibannya sebagai suami kepada istri dan
ayah terhadap anak, dan apabila Terdakwa mengulangi
perbuatannya Terdakwa siap untuk dipecat.
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i. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan sidang di Dilmil III-14
Denpasar untuk perkara kawin ganda, ketika menunggu panggilan
untuk pelaksanaan hukuman, hubungan Terdakwa dengan Saksi
Munah membaik/harmonis lagi, hingga kemudian Terdakwa dan
Saksi Munah beberapa kali melakukan hubungan suami-istri.
j. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa
melaksanakan hukuman berupa pidana penjara selama empat bulan
di Masmil Surabaya sampai dengan selesai tanggal 08 April 2016.
Pada waktu menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya mulai
bulan Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2016,
Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi Munah yang isinya
mengenai keluhan-keluhan Terdakwa selama di penjara, dan
Terdakwa sering marah-marah menyalahkan Saksi Munah, karena
Terdakwa merasa Saksi Munahlah yang memasukan Terdakwa ke
penjara. Selain itu pada akhir Desember 2015 Terdakwa pernah
diberitahu anak Terdakwa (SaksiDodik Arsika Wira Setiadi) yang
memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Munah berpacaran lagi dengan
laki-laki lain, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan kepada
teman-teman sesama Napi di Masmil Surabaya bahwa Terdakwa
menjatuhkan cerai talaq tiga pada Saksi Munah.
k. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara
di Masmil Surabaya, Terdakwa marah-marah lagi pada Saksi Munah
dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin (berhubungan
suami isteri) pada Saksi Munah sampai dengan saat persidangan
sekarang ini dengan alasan Terdakwa belum siap dan belum stabil
pikirannya sehingga memerlukan waktu untuk menenangkan pikiran,
dan saat di Masmil Surabaya Terdakwa pernah mengatakan pada
teman-teman sesama Napi bahwa Terdakwa menceraikan Saksi
Munah dengan talaq tiga. Sedangkan mengenai nafkah lahir,
walaupun Saksi Munah selaku isteri telah meninggalkan Terdakwa
dan kemudian tinggal di rumah orangtuanya bersama dengan anak
ketiga Terdakwa atas nama Sdr. M. Firman Baihaqi, namun
Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi Munah
berupa uang sisa gaji Terdakwa (setelah dipotong hutang dan
kewajiban Terdakwa yang lain) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas
nama Saksi Munah.Sedangkan uang renumerasi Terdakwa gunakan
untuk beaya hidup Terdakwa bersama anak kedua Terdakwa
(SaksiM. Rido Alisyahbana) yang masih kuliah di STKIP Hamzanwadi
Pancor, Lombok Timur.
l. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara
dan kemudian Terdakwa berdinas kembali di Kodim 1615/Lotim,
pada bulan April 2016 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI
Lotim sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Setelah uang
pinjaman yang diajukan Terdakwa cair, Terdakwa lalu memberikan
sebagian uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah) kepada Saksi Munah, kemudian sisanya sebesar sekira
Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan
untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk beaya kuliah anak kedua
Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan sisanya
Terdakwa simpan di Tabungan BRI Lotim atas nama Terdakwa.
Oleh karenaTerdakwa merasa pada bulan April 2016 telah
memberikan
sebagian
pinjaman
BRI
Terdakwa
sebesar
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Munah, maka
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pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan
separo sisa gaji Terdakwa kepada Saksi Munah, dan Terdakwa baru
memberikan lagi sebagian gajinya kepada Sdri. Munah pada bulan
Agustus 2016 hingga sekarang.
m. Bahwa benar walaupun Saksi Munah sebagai isteri Terdakwa
mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup Saksi Munah dan Sdr. M. Firman Baihaqi, sehingga
walaupun Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir, Saksi Munah
masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,namun perbuatan
Terdakwa yang pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2016 tidak
memberikan sebagian gajinya kepada Saksi Munah dan membiarkan
Saksi Munah dan Sdr. M. Firman Baihaqi tinggal di rumah orangtua
Saksi Munah, tanpa Terdakwa berusaha menjemput Saksi Munah
untuk diajak bersatu kembali, serta sejak Desember 2015 hingga
sekarang Terdakwa mengacuhkan Saksi Munah dan tidak
memberrikan nafkah bathin yang dibutuhkan Saksi Munah, padahal
sampai dengan sekarang Terdakwa belum bercerai dengan Saksi
Munah, perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat kehidupan
Saksi Munah menjadi terlantar, dalam arti menjadi sengsara ataupun
menderita bathinnya karena tidak diberikan perhatian yang cukup
oleh Terdakwa selaku suami yang seharusnya mempunyai kewajiban
untuk itu.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kedua: “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya”, telah terpenuhi.
3. Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut“.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif,
Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling
bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu
“Padahal menurut hukum yang belaku baginya Ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai
dengan kemampuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang
berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya. Keperluan hidup pasangan
suami-isteri tidak hanya tercukupinya nafkah lahir, akan tetapi juga
nafkah bathin. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami tidak
hanya wajib memberikan kehidupan dalam bentuk memberikan
sebagian gaji/penghasilannya kepada isterinya, akan tetapi juga
Terdakwa selaku suami harus memberikan hak isterinya dalam
bentuk nafkah bathin dengan melakukan hubungan suami-isteri. Jika
kewajiban Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan, maka berarti
Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya.
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar Terdakwa kenal dengan Saksi Munah, S.Pd. sejak tahun
1990/1991 kletika Terdakwa masih berdinas di Kompi A Yonif 743
Naibonat, Kupang, NTT, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25
Juni 1992 Terdakwa dan Saksi Munah menikah secara resmi di
Sakra, Lombok Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan KUA Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli 1992.
Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Munah telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak yang bernama Saksi Dodik Arsika Wira Setiadi,
Saksi M. Rido Alisyahbana, dan Sdr. Firman Baihaqi.
b. Bahwa benar oleh karena Saksi Munah marah pada Terdakwa
yang ketahuan selingkuh dengan Saksi Mustikawati, maka pada
tahun 2012Saksi Munah pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan
kemudian menumpang tinggal di rumah orangtua Saksi Munah di
Desa/Kec. Sikur, Lombok Timur. Walaupun sejak tahun 2012
Terdakwa dan Saksi Munah tidak lagi serumah, namun Terdakwa
belum pernah menceraikan Saksi Munah secara hukum, sehingga
sampai dengan sekarang secara hokum Saksi Munah masih
berstatus sebagai isteri sah Terdakwa, dan Terdakwa masih
berstatus sebagai suami Saksi Munah. Sebagai suami Saksi Munah,
sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Terdakwa wajib melindungi Saksi Munah selaku
isterinya, dan juga memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk
diantaranya memberikan nafkah bathin pada Saksi Munah selaku
isteri Tedakwa.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga: “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang
tersebut“, telah terpenuhi.
Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang
tersebut”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat
(1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini
secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan
militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap
tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Menjaga
kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan
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martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan
militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap
mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku
dalam keadaan yang bagaimanapun.
Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim 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 akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
pengabaian Terdakwa terhadap kewajiban dan tanggung-jawabnya
selaku seorang suami terhadap isterinya hingga membuat isteri
Terdakwa merasa terlantar, terutama secara bathin.
- Bahwa oleh karena merasa isterinya terlalu pencemburu dan
sering menuduh Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain, hal itu
membuat Terdakwa menjadi kesal pada isterinya hingga kemudian
Terdakwa menjadi benar-benar berselingkuh dan kemudian menikah
secara siri dengan Sdr. Mustikawati.Terhadap pernikahan siri
Terdakwa dengan Sdri.Mustikawati tersebut Sdri.Munah mengadukan
perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Mataram, hingga kemudian
Terdakwa diproses hukum dan disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar,
dan selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara
selama 4 bulan.Pidana penjara tersebut telah selesai dilaksanakan
Terdakwa pada tanggal 08 April 2016.
- Bahwa akibat Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Mustikawati,
kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri.Munah menjadi semakin
sering bertengkar hingga kemudian pada tahun 2012 Sdri.Munah
pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kemudian menumpang
tinggal di rumah orangtua Sdri.Munah.Oleh karena Sdri. Munah pergi
meninggalkan rumah Terdakwa atas kemauan sendiri, Terdakwa
tidak mau menjemput Sdri. Munah untuk diajak pulang kembali ke
rumah Terdakwa, hingga kemudian sampai dengan sekarang
Terdakwa dan Sdri.Munah masih berpisah tempat tinggal.Apalagi
setelah Terdakwa merasa dipidana penjara ataspengaduan
Sdri.Munah karena Terdakwa menikah siri dengan Sdri.Mustikawati,
hal itu menbyebabkan Terdakwa menjadi semakin kesal pada Sdri.
Munah, hingga membuat Terdakwa sejak masuk Masmil Surabaya
pada bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah
lagi berhubungan suami isteri dengan Sdri. Munah.
Bahkan
sekarang Terdakwa sedang mengajukan proses perceraian secara
dinas melalui kesatuan Kodim 1615/Lotim, dan Terdakwa tidak
bersedia rujuk kembali dengan Sdri. Munah.
- Bahwa walaupun Sdri. Munah mempunyai penghasilan sendiri,
sehingga tanpa diberi nafkah oleh Terdakwa pun Sdri. Munah tidak
akan ‘kelaparan’, namun perlakuan Terdakwa yang tidak memberikan
nafkah bathin sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang tersebut
telah membuat Sdri. Munah selaku isteri Terdakwa merasa
ditelantarkan secara bathin oleh Terdakwa.
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- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa
selain telah membuat Sdri. Munah menderita secara bathin,
perbuatan Terdakwajuga telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.
Menimbang

: Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh
karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin pada Sdri. Munah
karena Terdakwa merasa sudah menjatuhkan talaq tiga pada
Sdri.Munah ketika berada di Masmil Surabaya, dan itu dianggap oleh
keluarga Sdri.Munah sebagai perceraian menurut agama Islam,
sehingga Terdakwa dan Sdri. Munah tidak boleh lagi berhubungan
suami-isteri;
- Walaupun sudah pisah rumah tinggal, Terdakwa tetap
memberikan sebagian sisa gaji Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan pada Sdri. Munah hingga sekarang;
- Pada bulan April 2016 Terdakwa memberikan sebagian uang
hasil pinjaman Terdakwa ke BRI Lotim sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Munah;
- Sebagai guru PNS, Sdri. Munah mempunyai penghasilan sendiri
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Sdri. Mustikawati
tanpa izin, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana
penjara selama 4 bulan.
- Terdakwa tidak bersedia rujuk kembali sebagai suami isteri
dengan Sdri. Munah.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat;

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, dan dengan mempertimbangan kepentingan dinas di satuan
Kodim 1615/Lotim, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman
yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai
oleh Majelis Hakim sebagai terlalu berat, sehinngga perlu dikurangi.

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.
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Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yang berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli
1992 atas nama M. Ikhsan Amin dan Munah, yang menunjukkan
bahwa Sdr. M. Ikhsan Amin dan Sdri. Munah melangsungkan akad
nikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1992, dan Buku Kutipan Akad
Nikah dikeluarkan tanggal 10 Juli 1992.
2. 1
(satu)
lembar
fotocopy
Kartu
Keluarga
Nomor:
5203190901100003 tanggal 24 April 2016 atas nama Muhammad
Ihsan Amin yang beralamat di Dasan Tengak, Desa/Kelurahan
Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa pada saat
dikeluarkan Kartu Keluarga tersebut status Terdakwa adalah sebagai
suami, Sdri. Munah sebagai isteri, Sdr. M. Ridho Alisyahbana dan
Sdr. M. Firman Baehaqie sebagai anak kandung;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Register: T121/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pratu M. Ihsan Amin
dan Munah;
4. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening: 4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ihsan Amin.
5 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor
Rekening: 4736-01-011728-53-9 atas nama Munah.
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam
berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu:MUHAMMAD IKHSAN AMIN, Sertu
NRP.607358,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada
orang tersebut”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)
bulan.
3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli 1992 atas nama M. Ikhsan Amin
dan Munah;
b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5203190901100003 tanggal
24 April 2016 atas nama Muhammad Ihsan Amin;
c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Register: T-121/III/1993
tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pratu M. Ihsan Amin dan Munah;
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d. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening:
4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ihsan Amin.
e. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening:
4736-01-011728-53-9 atas nama Munah.
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluhribu
rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.,Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai
Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk
NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk
NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Lettkol Chk NRP.556536
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

