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Made Jati T/T Kas Sesuai Dengan Perjanjian Singapore 2003
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Penipuan Baru di Rumah Michael Baru
Padahal ada pesetujuan tentang rumah baru untuk Michael, dan uang beli tanah ada dari uang Michael seperti disetujui di Singapore 2003, tanah itu dibeli atas nama Made Jati karena desakan
waktu. Sesudah rumah dibangun dan dihuni Augustus 2005 oleh Michael, Made Jati menolak kasih
sertifikat tanah itu pada Michael dengan alasan bahwa tanah dan rumah tersebut bukan milik Michael tetapi milik Made sendiri.
MD ada Michael
Donnelly

Michael Beli Tanah untuk Rumah Baru Sesuai Perjanjian Singapore Oktober 2003.
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Salah,
semestinya
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Foto-foto bukti Made Jati
Foto ini diajukan oleh Made Jati untuk buktikan Upacara Sudiwudani di Sanur tahun 1994, dan
Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Pengabetan Kuta, September 1996.
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Foto-foto bukti diajukan oleh Made Jati seolah perkawinan 1996
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Mari kita lihat lagi dua foto bukti Made Jati dengan foto yang Made Jati mau hancurkan.
Sudiwudani Michael,

T4

Sanur 25 Mei 1994.

Lihat pada:
Pedanda
Kamar dan tembok
Keranjang
Lipatan kain
Daun dan bunga
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Perkawinan
Michael dan Made
Jati, menurut Made
Jati dilangsungkan
di

Kuta,

30

September 1996.

Bukti Made Jati Donnelly

Bisa lihat dari teduhan dan sinarnya matahari di tembok dan daun: foto ini
menghadap ke selatan. Foto atas ada pagi, matahari di timur (kiri). Foto dibahwa
ada siang, matahari sudah pindah ke barat (kanan).

Foto-foto bukti diajukan oleh Made Jati seolah perkawinan 1996
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Bukti Foto Summary - Tahun Berapa Perkawinan?

Mari kita lihat lagi dua foto bukti Made Jati dengan foto yang Made Jati mau hancurkan.

Perkawinan Michael dan Made
Jati,
Sanur
25 Mei 1994.

Lihat pada:
Umur Sean.
Gaya rambut Made
Jati yang khas
istri hamil waktu
kawin.
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Perkawinan Michael dan Made
Jati, menurut Made
Jati dilangsungkan
di
Kuta,
30 September
1996.

Bukti Made Jati Donnelly

Foto-foto bukti diajukan oleh Made Jati seolah perkawinan 1996
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Surat Michael Patrick Donnelly pada Konsulat A.S.
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Michael Donnelly
Jalan Pengembak No 12
Sanur, Bali
15 Desember 2005

Dengan hormat:
Saya sudah menerima dokumen dari istri saya Made Jati melalui pengacara-pengacara kami tentang kewalian dan
hak pada anak-anak kami.
Dokumen tersebut adalah di Bahasa Indonesia saja dan sangat rumit. Pengacara saya pernah menjelaskanlah,
tetapi pada saya masih ada bagian-bagian yang kabur. Pengacara saya sudah menjawab dan keberatan beberapa
hal, tetapi kami tidak ada posisi kuat untuk tawar-menawar sama Made. Biarpun apakah dokumen ini benar
kabur, ataupun jelas menyesatkan, saya merasa bahwa saya tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani dokumen
tersebut, karena ancaman dari Made seterusnya bahwa dia akan tetap pegang passport-passport anak-anak dan
menyebabkan perang di pengadilan yang akan menimbulkan trama pada anak-anak.
Setelah Made mengupayakan ambil alih anak-anak tanggal 2 Desember, makin jelas bahwa dia berniat pakai anakanak sebagai senjata terhadap saya padahal mengakhibatkan kelukaan psychologis pada anak-anak. Paling sedikit
dokumen tersebut mengandung janjian supaya ada waktu sama-sama bersama anak-anak.

Surat Michael Patrick Donnelly pada Kosulat A.S.
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Gary Alan Hewson

Kepada Yth,
Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta
Grand Slipi Tower lt. 11
Jl. S. Parman Kav. 22-24
Jakarta Barat
Perihal:

Penjelasan Saksi dalam Kasus Pengaduan Pelanggaran Etika Terhadap Ida Bagus Wikantara S.H. yang
disampaikan di persidangan tanggal 7 Agustus 2015 di Kantor PERADI, Jakarta.

Saya bisa menjelaskan sebagai berikut:
I have known Michael and his wife Ni Made Jati since 1997 when my wife Pamela and I signed an agreement
with Michael and Made to become 50 / 50 partners in opening Kori Restaurant on land they owned in Kuta. We
opened in 1998 and the restaurant was a success.
I know Ida Bagus Wikantara as Made Jati’s lawyer starting in 2005 when she filed an accusation of divorce against
Michael. Wikantara was very active in all Made Jati’s activites at Kori after Made filed for divorce, and Wikantara
often came to Kori Restaurant with Made.
Before Made Jati filed for divorce in 2005, Made Jati was not involved in running Kori except for handling the taxes
and government documents with an assitant named Heru Widiyanto. All other Kori business and accounting was
handled by Michael and me.
But after Made Jati filed for divorce, she and Wikantara began to come often to Kori Restaurant, and they wanted
to know all the accounting information that before had always been handled by Michael, but I didn’t have the
information because Michael had it.
Then Made Jati began sending me letters saying that I was not a partner, only an employee, and she refused to
talk to me and then told me that I must turn the restaurant over to her, and every time she came to deliver a letter
she was accompanied by Wikantara.
Then in 2007 when my KITAS ran out, Made Jati refused to renew it so I could no longer enter the restaurant in
which I had been promised 50% share. Then big men with tattoos became coming to Kori Restaurant and they
scared the staff and told them that they would now guard the restaurant 24 hours a day to keep it safe, and Ida
Bagus Wikantara often came to talk to these men. Then Made Jati put a new manager named Ralf Schmidt in my
place.
I know that when I met Michael and Made Jati in 1997 they both said they were married in California U.S.A. in
1985. But after Made Jati filed for divorce against Michael in 2005 she then said that her the California marriage
was not valid in Indonesia and so she had made a new marriage, and that Michael did not have rights to any of
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their property together.
I sometimes talked to Wikantara in 2006 and 2007 because he came to Kori either with Made Jati or alone and he
always told me that I was just a manager.
My opinion of the relationship between Ni Made Jati and Ida Bagus Wikantara was that he controlled her or
somehow told her what to do, but this is only because of how Ni Made Jati acted after she met Ida Bagus Wikantara. I have the impression that Ida Bagus Wikantara feels himself a sort of playboy because he is very proud of
himself because he is well-built and handsome and always very stylish, and maybe this has an influence on Ni
Made Jati. But I don’t know of any personal relationship between Ni Made Jati and Ida Bagus Wikantara and this
is only my opinion.
In August 2007 I had not been able to enter Kori since early July because I did not yet have a new KITAS or work
permit. Then Michael told me that he had received an anonymous death threat but that Made Jati would not talk
to him about it. So he had the idea that we would go back to Kori together with my new KITAS and he would put
me back in charge in the office, and then Made Jati would have to come talk to us at Kori.
But that did not happen, because when we went to Kori the new manager Ralf immediately locked the office door
and called someone on his handphone. Then about 15 minutes later about 20 men showed up outside the gate,
some very big with tatoos and also some of Made Jati’s brothers, and they began to yell outside on the road.
Then Ida Bagus Wikantara arrived with two more big men with tattoos, and they seemed to be the leaders of the
men on the road. Wikantara and one of the big men sat at a table in the middle of the restaurant, and for the next
two hours some of the men on the road and some Kori staff often came to talk to Wikantara, then one of the Kori
staff took a bottle of alcohol from the storeroom and gave it to the men on the road, and they apparently began
to get drunk and yell louder.
Michael and I were scared because we were afraid that after the last of the guests left the restaurant the gang
outside would come in to beat us up, so we called for police help. The police sent a car, and Michael and I ran for
the car and jumped into the back seat, and the men on the road banged on the car but we go away.
That was the last time I saw Wikantara because I felt it was dangerous now in Bali for me because Michael had
already received a death threat and now Wikantara and Made Jati were clearly angry with me.
--Saya kenal Michael dan istrinya Ni Made Jati sejak tahun 1997 ketika istri saya Pamela dan saya menandatangani
perjanjian dengan Michael dan Made menjadi 50/50 mitra dalam membuka Kori Restaurant di tanah yang mereka
miliki di Kuta. Restaurant dibuka pada tahun 1998 dan restoran itu sukses.
Aku kenal Wikantara sebagai pengacara Made Jati dimulai pada tahun 2005 ketika Made Jati mengajukan tudu-
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han perceraian terhadap Michael. Wikantara sangat aktif dalam kegiatan Made Jati di Kori setelah Made Jati
mengajukan gugatan cerai, dan Wikantara sering datang ke Kori Restaurant dengan Made Jati.
Sebelum Made Jati mengajukan gugatan cerai pada tahun 2005, Made Jati tidak terlibat dalam menjalankan Kori
kecuali untuk menangani pajak dan dokumen pemerintah dengan asisten bernama Heru Widiyanto. Semua bisnis
lainnya Kori dan akuntansi ditangani oleh Michael dan saya.
Tapi setelah Made Jati mengajukan gugatan cerai, ia dan Wikantara mulai sering datang ke Kori Restaurant, dan
mereka ingin tahu semua informasi akuntansi yang sebelumnya selalu ditangani oleh Michael, tapi saya tidak
memiliki informasi karena Michael memiliki itu.
Kemudian Made Jati mulai mengirimkan saya surat yang mengatakan bahwa saya bukan mitra, hanya seorang
karyawan, dan dia menolak untuk berbicara dengan saya dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa saya harus
menyerah kuasaan Kori Restaurant pada anak buahnya Heru, dan setiap kali dia datang untuk memberikan surat
dia didampingi Wikantara.
Kemudian pada tahun 2007 ketika KITAS saya expiry, Made Jati menolak untuk memperbaharuinya sehingga saya
tidak bisa lagi masuk ke restoran di mana saya telah dijanjikan 50% saham. Kemudian laki-laki besar dengan tato
mulai datang ke Kori Restaurant dan mereka menakuti staf dan mengatakan kepada staff bahwa mereka sekarang
akan menjaga restoran 24 jam sehari supaya tetap aman, dan Ida Bagus Wikantara sering datang untuk berbicara
dengan orang-orang ini. Kemudian Made Jati menempatkan manajer baru bernama Ralf Schmidt di tempat saya.
Aku tahu bahwa ketika saya bertemu Michael dan Made Jati pada tahun 1997 mereka berdua mengatakan mereka
menikah di California USA pada tahun 1985. Tapi setelah Made Jati mengajukan gugatan cerai terhadap Michael
pada tahun 2005 dia kemudian mengatakan bahwa pernikahan California itu tidak berlaku di Indonesia dan dia
telah membuat pernikahan baru, dan bahwa Michael tidak memiliki hak untuk setiap properti mereka bersama-sama.
Saya kadang-kadang berbicara dengan Wikantara pada tahun 2006 dan 2007 karena ia datang ke Kori baik dengan
Made Jati atau sendirian dan dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya hanya seorang manajer.
Opini saya mengenai hubungan antara Ni Made Jati dengan Ida Bagus Wikantara adalah bahwa dia menguasai Ni
Made Jati atau dengan cara lain mengendali tindakannya, tetapi ini hanya karena perobahan tindak laku Ni Made
Jati setelah dia ketemu dengan Ida Bagus Wikantara. Saya berkesan bahwa Ida Bagus Wikantara menganggapi diri
semacam playboy karena sangat bangga diri karena badan tinggi ganteng dan berwibawa bergaya, jadi mungkin ada
pengaruh pada Ni Made Jati. Tetapi saya tidak tahu apakah ada hubungan lain yang mungkin lebih dekat antara
Ni Made Jati dan Ida Bagus Wikantara dan ini hanya opini saya.
Pada bulan Agustus 2007 saya telah tidak bisa masuk Kori sejak awal Juli karena saya belum memiliki KITAS
baru atau izin kerja. Kemudian Michael mengatakan kepada saya bahwa ia telah menerima ancaman pembunuhan
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anonim tapi Made Jati tidak akan berbicara dengannya tentang hal itu. Jadi dia punya ide bahwa kita akan kembali
ke Kori bersama dengan KITAS baru saya dan dia akan menempatkan saya kembali bertugas di kantor, dan kemudian Made Jati harus datang berbicara dengan kami di Kori.
Tapi itu tidak terjadi, karena ketika kami pergi ke Kori, manajer baru Ralf segera mengunci pintu kantor dan menelepon seseorang di handphone-nya. Kemudian sekitar 15 menit kemudian sekitar 20 orang muncul di luar pintu
gerbang, beberapa sangat besar dengan tatoos dan juga beberapa adik Made Jati, dan mereka mulai berteriak di
luar di jalan.
Kemudian Ida Bagus Wikantara tiba dengan dua orang badan besar dengan tato, dan mereka tampaknya menjadi
pemimpin dari orang-orang di jalan. Wikantara dan salah satu orang badan besar duduk di meja di tengah-tengah restoran, dan selama dua jam berikutnya beberapa orang di jalan dan beberapa staf Kori sering datang untuk
berbicara dengan Wikantara, maka salah satu staf Kori mengambil botol alkohol dari gudang dan memberikannya
kepada orang-orang di jalan, dan mereka tampaknya mulai mabuk dan berteriak keras.
Michael dan saya cemas karena kami takut bahwa setelah semua para tamu pulang geng luar akan datang untuk
menghantam kami, jadi kami meminta bantuan polisi. Polisi mengirim mobil, dan Michael dan aku berlari untuk
mobil dan melompat ke kursi belakang, dan orang-orang di jalan menggedor mobil tapi kami pergi.
Itu terakhir kali aku melihat Wikantara karena saya merasa itu berbahaya sekarang di Bali bagi saya karena Michael
telah menerima ancaman kematian dan sekarang Wikantara dan Made Jati jelas marah dengan saya.
Sekian penjelasan saya buat dengan lengkap dan jujur,
9 Agustus 2015, Jakarta

Gary Alan Hewson
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Ralf Schimdt
Kepada Yth,
Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta
Grand Slipi Tower lt. 11
Jl. S. Parman Kav. 22-24
Jakarta Barat
Perihal:

Penjelasan Saksi dalam Kasus Pengaduan Pelanggaran Etika Terhadap Ida Bagus Wikantara S.H. yang
disampaikan di persidangan tanggal 7 Agustus 2015 di Kantor PERADI, Jakarta.

Saya bisa menjelaskan sebagai berikut:
I know Michael Donnelly as the husband of Made Jati, and I know that they started a restaurant named Kori
Restaurant in Kuta, Bali. In 2007 Made Jati hired me as the new manager of Kori Restaurant because she told me
the old manager named Gary Hewson had tried to take over the restaurant from her so she fired him.
I knew Made Jati for several years before she hired me as the manager for Kori Restaurant because Made Jati’s
lover was my good friend named Gerold Eichinger, and Gerold and Made Jati and I often met and talked, and she
told us many bad things about Michael but I never actually met him.
I know Ida Bagus Wikantara as the lawyer for Made Jati. I know their relationship started when Made Jati filed an
accusation of divorce against her husband Michael in 2005 with the help of Wikantara, and I know he has been
involved in many things with her ever since, including buying and selling land.
I know Wikantara very well because he speaks English well, and so does Made Jati, so often Gerold and I and
Made Jati and Ida Bagus Wikantara would sit and have dinner or drinks at Kori Restaurant and talk about Made
Jati’s problems with her husband Michael. I worked at Kori Restaurant from 2007 through 2012, so I met and
talked with Ida Bagus Wikantara many times.
About the marriage and divorce between Michael Donnelly and Made Jati I only know what Made Jati and Wikantara told me because I never met or talked with Michael except one time in 2007, until a few months ago I met
Michael and Gary Hewson again in Jakarta.
But I know from Made Jati that Michael took their children to California U.S.A. in 2007 because Michael said he
had received an anonymous death threat by email.
Wikantara had already told me that if Michael ever came to the restaurant I should lock the office door so Michael
couldn’t get into the office, and then to call him immediately. From the time I first started to work at Kori in early
July 2007 there were often big men around and they were organized by Wikantara, and Wikantara said that this
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was to protect the restaurant because Michael was dangerous and might be violent.
Then I was at Kori Restaurant in August 2007 when Michael came with Gary Hewson, and I immediately locked
the office door as Wikantara had told me to do.
Then about 30 minutes later Wikantara came with a lot of men, and some stayed outside in the road and some
came into the restaurant to talk to Wikantara. Wikantara told me to give them a bottle of alcohol to drink, so I
sent the manager to the storeroom to get a bottle of vodka, and the manager took it to the men out in the street.
After several hours the men were very loud and drunk, then a car came and Michael and Gary ran out and jumped
into the car and left, and the men on the road seemed very angry.
Later Wikantara told me that he had organized the men, and that they would have beaten Michael and Gary if
they hadn’t left the restaurant.
I know that after the incident at Kori Restaurant Michael stayed in California with the children. Made Jati was very
upset and unhappy and wanted to go to California, but Wikantara told her over and over not to go to California,
and that she should stay in Indonesia. Gerold and I told her that she should go to California and try to mediate
with Michael, but Wikantara got angry because we were talking to her and trying to give her legal advice, and
he told her that we didn’t understand the law in Indonesia and that she should only listen to him. Gerold and
I advised her to mediate with Michael, but Wikantara told her that it was impossible to mediate with a person
like Michael, that he had kidnapped her children, but that if the children came back to Bali then Michael would
probably come back too and cause more problems for her, so she should just let the children go with Michael and
not try to see them again.
Then I know that Made Jati left Indonesia suddenly in November 2007 because apparently there was an arrest warrant for her from Tabanan, and once she was away from Wikantara she went to California, but after six
months she returned from California without her children and she didn’t see them again up until the time Made
Jati fired me from Kori in 2012.
I know all the things Wikantara told Made Jati because Gerold and often discussed these things with both Made
Jati and Wikantara at Kori Restaurant.

Saya kenal Michael Donnelly sebagai suami Made Jati, dan aku tahu bahwa mereka mulai restoran bernama Kori
Restaurant di Kuta, Bali. Pada tahun 2007 Made Jati mempekerjakan saya sebagai manajer baru Kori Restaurant
karena dia bilang manajer dulu bernama Gary Hewson telah mencoba untuk mengambil alih restoran dari Made
Jati sehingga dia memecatnya.
Aku tahu Made Jati selama beberapa tahun sebelum ia mempekerjakan saya sebagai manajer untuk Kori Restau-
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rant karena kekasih Made Jati adalah teman baik saya yang bernama Gerold Eichinger, dan Gerold dan Made Jati
dan saya sering bertemu dan berbicara, dan Made Jati mengatakan kepada kami banyak hal buruk tentang Michael
tapi saya tidak pernah benar-benar bertemu Michael sendiri.
Aku kenal Ida Bagus Wikantara sebagai pengacara Made Jati. Aku tahu hubungan mereka dimulai ketika Made
Jati mengajukan tuduhan perceraian terhadap suaminya Michael pada tahun 2005 dengan bantuan Wikantara, dan
aku tahu dia telah terlibat dalam banyak hal dengan Made Jati sejak itu, termasuk membeli dan menjual tanah.
Aku kenal Wikantara sangat baik karena dia fasih berbicara bahasa Inggris, sama seperti Made Jati, dan Gerold dan
saya dan Made Jati dan Ida Bagus Wikantara sering duduk dan makan malam atau minuman di Kori Restaurant
dan berbicara tentang masalah Made Jati dengan suaminya Michael. Saya bekerja di Kori Restaurant dari 2007
sampai 2012, jadi saya bertemu dan berbicara dengan Ida Bagus Wikantara berkali-kali.
Tentang pernikahan dan perceraian antara Michael Donnelly dan Ni Made Jati aku hanya tahu apa yang Made
Jati dan Wikantara bilang karena saya tidak pernah bertemu atau berbicara dengan Michael kecuali satu kali pada
tahun 2007, sampai beberapa bulan yang lalu saya bertemu Michael dan Gary Hewson lagi di Jakarta.
Tapi aku tahu dari Made Jati bahwa Michael mengambil anak-anak mereka ke California Amerika Serikat pada
tahun 2007 karena Michael mengatakan ia telah menerima ancaman pembunuhan anonim melalui email.
Wikantara sudah mengatakan kepada saya bahwa jika Michael pernah datang ke restoran saya harus mengunci
pintu kantor sehingga Michael tidak bisa masuk ke kantor, dan kemudian juga memanggilnya segera. Dari waktu saya pertama kali mulai bekerja di Kori pada bulan Juli awal tahun 2007 sering ada orang besar di sekitar dan
mereka diorganisasikan oleh Wikantara, dan Wikantara mengatakan bahwa ini adalah untuk melindungi restoran
karena Michael adalah orang berbahaya dan mungkin suka kekerasan.
Lalu aku berada di Kori Restaurant pada bulan Agustus 2007 ketika Michael datang dengan Gary Hewson, dan
saya langsung mengunci pintu kantor seperti Wikantara telah mengatakan kepada saya.
Kemudian sekitar 30 menit kemudian Wikantara datang dengan banyak orang, dan beberapa tinggal di luar di
jalan dan beberapa datang ke restoran untuk berbicara dengan Wikantara. Wikantara mengatakan kepada saya
untuk memberi mereka sebotol alkohol untuk minum, jadi saya mengirim manajer ke gudang untuk mendapatkan
sebotol vodka, dan manajer membawanya ke orang-orang di jalan.
Setelah beberapa jam orang-orang di jalan teriak sangat keras dan mabuk, maka mobil datang dan Michael dan
Gary berlari keluar dan melompat ke dalam mobil dan ngebut lari, dan orang-orang di jalan tampak sangat marah.
Kemudian Wikantara mengatakan kepada saya bahwa ia telah mengorganisir para pria, dan bahwa mereka akan
dipukuli Michael dan Gary jika mereka tidak meninggalkan restoran.
Saya tahu bahwa setelah insiden di Kori Restaurant Michael tinggal di California dengan anak-anak. Made Jati
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sangat marah dan tidak bahagia dan ingin pergi ke California, tapi Wikantara mengatakan berulang untuk tidak
pergi ke California, dan bahwa ia harus tinggal di Indonesia. Gerold dan saya mengatakan kepada Made Jati bahwa
dia harus pergi ke California dan mencoba untuk berdamai dengan Michael, tapi Wikantara marah karena kami
berbicara dengan dia dan mencoba untuk memberikan nasihat hukum, dan dia mengatakan bahwa kami tidak
mengerti hukum di Indonesia dan bahwa Made Jati hanya harus mendengarkan dia. Gerold dan saya menyarankan
Made Jati untuk bekompromi dengan Michael, tapi Wikantara mengatakan bahwa itu tidak mungkin untuk berkompromi atau ikut mediasi dengan orang seperti Michael, bahwa Michael telah menculik anak-anaknya, tetapi
jika anak-anak kembali ke Bali kemudian Michael mungkin akan datang kembali juga dan menyebabkan lebih
banyak masalah untuk dia, jadi dia hanya harus membiarkan anak-anak pergi dengan Michael dan tidak mencoba
untuk melihat mereka lagi.
Kemudian saya tahu bahwa Made Jati meninggalkan Indonesia tiba-tiba pada bulan November 2007 karena tampaknya ada surat perintah penangkapan untuknya dari Tabanan, dan sekali ia jauh dari Wikantara dia pergi ke California, namun setelah enam bulan dia kembali dari California tanpa anak-anaknya dan dia tidak pernah ketemu
anak-anaknya lagi sampai saat Made Jati memecat saya dari Kori pada 2012.
Aku tahu semua hal yang Wikantara mengatakan pada Made Jati karena Gerold dan saya sering membahas hal-hal
ini dengan Made Jati dan Wikantara di Kori Restaurant.
Sekian penjelasan saya buat dengan lengkap dan jujur,
9 Agustus 2015, Jakarta

Ralf Schmidt
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Surat Penangkapan

P-30

Jadwal ini diakjukan oleh Made Jati sebagai bukti di sidang California. Dia mendarat di A.S. baru
15 hari setelah lari dari Indonesia karena surat penangkapan dari PolRes Tabanan.
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DV-120. ITEM 19- MORE INFORMATION			

LASC CASE NO. KD73003

DISCLAIMER: The foregolng declaration was made by Petitioner, Made Jati, a native
of Indonesia, in English which is not her native language. The Petitioner reserves
the right to modify her declaration with the assistance of an Indonesian language
interpreter at the time of trial should oral testimony be required.
1. I have never threatened harm or done anything to harm my children or their
father.
BACKGROUND
2. The Respondent Michael Donnelly has lived with me in Bali, Indonesia since1987.
Respondent and I have two minor children namely, Sean Wayan Donnelly, born 3/17/1993
and Brenden Surya Donnelly. born 9/17/1994. Although our sons are United States citizens
they have both lived in Bali, Indonesia since they were infants. Prior to July 2007 we were
sharing custody of the children as we live only a short distance from each other in Bali.
3. We began divorce proceedings in 2004 and our divorce was granted on February
28, 2008. Prior to the commencement of our divorce l was using a website called www.
uluwatu.com for my clothing manufacturing business which I have owned since 1979.
However, Respondent chose to turn this website into a public forum to make public all of
the divorce proceedings and use it as a propaganda tool against me. He has also tried to
have me arrested and has spread many untrue vicious rumors about me in an attempt to
destroy my reputation and make me appear to be an unfit mother.
PARENTAL KIDNAPPING
4. On or around July 5, 2007 Respondent (with my permission) took our children from
Bali, Indonesia to visit his parents who live In Covina, California for allegedly a one month
visit. I personally took my children to the airport that day. Attached hereto as EXHIBIT ‘A” is
a picture of my sons Sean and Brenden with me on day they left for California. I have not
seen my children since that day.
5. While the children were away I telephoned them frequently. However, on 30, 2007
Respondent sent me a nasty fax stating that he would be returning with our children to Bali
on August 4. 2007. Attached hereto as EXHIBIT “B” is a true and correct copy of the fax I
received from Respondent stating that he would be returning to Bali with our sons. On that
date l went to the airport and waited hours upon hours for their arrival, however they never
showed up. We checked all the airlines coming from U.S.A. and they could not give us any
information. I had no idea why they had not arrived.
6. That night I called the Respondent around 2:00 a.m. Balinese time and his father
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picked up the phone and told me that they were on the plane. l asked him what airline as
I was at the airport and he said “Thai Airlines. So I figured that they must have stopped
overnight somewhere. l went back the next day on August 5, 2007 and waited again for
hours. They did not arrive. I was worried to death and checking airline flights. worrying that
they might have crashed or something. I called again to his parents‘ house to see what had
happened. This time his mother answered and said that they would not be coming home.
I asked to speak with them. She said that they were not there and that they would not be
returning home. She said I had had three years to fix my problems with her son and that I
should talk to his lawyer. l said, ‘What lawyer? In Ball? Or in America?’ She said. ‘No, his
Bali, lawyer.
7. I immediately had my Balinese lawyer call his Balinese lawyer and he stated that he
didn’t know anything. that the airplane was probably just late.
8. About a week later, a friend of mine called me to tell me that Respondent was back
in Bali. She told me that he was telling everyone that he couldn’t bring the children back to
Bali because I had threatened to kill them. I immediately called him and asked him where
the children were.
9. l sent him a text message to ask him to go to the police with me regarding the threat.
I still have the text message and his response saved on my cellphone. The message to him
was as follows: “You told me yesterday on the phone that our boys are in danger I shocked
and afraid we both must go to the police and make a police report since we both are their
parents. Therefore tomorrow the 13th August I want to meet and together to make the
report and don’t forget to bring the evidence to bring to the police. Write me back where we
met (sic) and what time. If you don’t meet me I will go alone. l want to know where our boys
are. I want you to tell me where they are since you took them away from Bali for holiday.
O.K. I will wait for your immediate answer.”
10. He responded. “I already reported to the police you don’t need to report because
you did not receive the threat. I already offered to meet you but you did not accept. If you
want to meet we can meet Tuesday.” I am informed and believe and thereon allege that he
left Bali the next day.
11. Following that incident with the alleged threat, I contacted the local police and they
informed me that no one had reported any threats against my family. I checked with my
sons’ schools every day for at least a week to see if they had returned to school, or if their
father had contacted the school to let them know that they would not be returning, or when
they would be returning. However he never contacted the school.
12. For a brief time in August 2007 I had contact with my sons via email and Skype.
The last time that I was texting messages with my son Brendan via Skype he abruptly typed
‘Mom, I have to go” as If he was being told to disconnect. I continued to call Petitioner’s
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parents‘ home and left messages. Eventually Petitioner terminated all contact completely. I
have had NO contact with my sons since August 2007.
13. But for the overwhelming support that I have received from my family, friends and
the Balinese community I would not have survived this ordeal. Attached hereto as EXHIBIT
“C” are true and correct copies of only a handful of the numerous declarations which have
been written on my behalf In the hopes that I will be able to see my children. There Is now
a special support group in Bali called “Made’s Angels” made up of friends. associates and
people from the community whose goal is for the truth of this matter to come out. I have
attached their declarations first as it accurately describes the events leading up to today’s
hearing . The second declaration is from a long time business associate in Canada, Anna
Jordan.
14. As I had no idea where the children were living, I eventually came to California. I
hired a private investigator on November 3, 2007. He eventually located my children who
have been living In San Dimas, California. Attached hereto as EXHIBIT “D” is a true and
correct copy of the Confidential Executive Summary which was provided to me in December
2007.
15. Between January 2008 and the present I was waiting for the ruling on divorce to be
issued to see what the custody orders were and to have the ruling translated. We currently
share joint legal custody and in Indonesia minor children are to be with the mother until they
are 18 years of age. I can make a certified translation available for the court If necessary.
After obtaining the divorce documents In February 2008. I came to California in March to
attempt to see my children. After contacting my attorney, we contacted the Los Angeles
County Sheriffs Department so that they could accompany me to the address where my
children were living so I could see for myself that they were O.K.
16. On Sunday, March 16. 2008, two officers and my attorney went to Respondents
apartment where he is residing with our sons. I informed the officers that it was one of my
son’s birthday the following day and that I had gifts for both of them. Despite all of these
efforts Respondent refused to let me see the boys and he refused to let me give the gifts
to them. My attorney left her business card with the Respondent and asked hlm to call her.
17. I am informed and believe and thereon allege that on Monday March 17 2008
my attorney received a call from Respondents attorney giving her ex—parte notice for the
hearing today. He later modified the notice on Tuesday stating that he would be seeking a
temporary restraining order of domestic violence against me.
18. This is to request that the request for a temporary restraining order against me be
denied as l have never threatened harm to my children or their father, nor would I ever harm
my boys or their father. I am asking that the court appoint an attorney to represent the minor
children as they are of sufficient age to communicate to counsel. I just want to be sure that
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the boys are given a voice and that they have the opportunity to return home to Bali, where they
have lived their entire lives if this is their desire. lf they choose to stay living in California then l
would like to see them during their vacations etc. and have the opportunity to travel with them
wherever they would like.
l declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing
is true and correct.
DATED: April 22, 2008 		

SEE JUDICIAL COUNCIL FORM FOR SIGNATURE
MADE JATI
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DV-120, Bagian 19, INFORMASI TAMBAHAN		

LASC KASUS NO KD73033

PENJELASAN: Keterangan ini dibuat oleh Petitioner Made Jati yang asal dari Indonesia,
dengan pakai bahasa Ingris yang bukan bahasanya asli.

Petitioner masih pegang hak

untuk merubah penjelasan dengan bantuan penerjermah saat sidang kalau ada keperluan
penjelasan lisan.

1. Saya tidak pernah mengancam atau bertindak untuk melukai anak-anak saya atau
bapaknya.

LATAR BELAKANG
2. Respondent / Michael Donnelly pernah tinggal bersama saya di Bali, Indonesia sejak tahun
1987. Respondent / Michael Donnelly dan saya punya dua anak dibawah umur, yaitu Sean Wayan
Donnelly lahir 17 Maret 1993 dan Brenden Surya Donnelly lahir 17 Sep 1994. Padahal anak-anak
kami adalah warga negara Amerika Serikat, mereka pernah tinggal di Bali sejak kecil. Sebelum
bulan Juli 2007 kami berdua membagi kewalian anak-anak karena tinggal jarak tidak jauh di Bali.
3. Kami mulai perceraian tahun 2004 dan perceraian dikabulkan tanggal 28 Februari 2008.
Sebelum permulaan perceraian saya pakai website namanya www.uluwatu.com untuk perusahaan
kerajinan garment yang saya miliki sejak tahun 1978. Akan tetapi, Respondent / Michael Donnelly
memelih jadikan website ini jadi tempat umum untuk menyebar informasi semua hal-hal perceraian
sebagai alat propaganda mencemar saya. Selain itu, dia pernah mengusahakan saya ditahan dan
dia menyebar banyak informasi buat-buatan yang palsu supaya saya dicemar seperti saya tidak
pantas sebagai ibu yang baik.

PENCULIKAN BAPAK
4. Sekitar tanggal 5 Juli 2007 Respondent / Michael Donnelly (dengan ijin saya) ambil anakanak kami dari Bali, Indonesia untuk berlibur sama ibu bapaknya yang tinggal di Covina, California,
semestinya selama satu bulan. Saya sendiri mengajak anak-anak ke airport hari itu. Terlampir disini
Exhibit A adalah foto anak-anak saya Sean dan Brenden saat mereka berangkat ke California hari
itu. Saya tidak pernah ketemu anak-anak saya sejak hari itu.
5. Selama anak-anak belibur, saya sering menelepon. Akan tetapi tanggal 30 Juli 2007,
Respondent / Michael Donnelly mengirim pada saya fax kurang ajar yang menyatakan dia akan
kembali di Bali dengan anak-anak kami pada tanggal 4 Augustus 2007. Terlampir sebagai Exhibit
B adalah copy benar yang saya menerima waktu itu yang menyatakan dia akan kembali ke Bali
dengan anak-anak kami. Pada tanggal itu saya ke airport dan menunggu kedatangan mereka
berjam-jam tetapi mereka tidak muncul. Kami bertanya pada semua airline dari AS tetapi mereka
tidak bisa memberi informasi. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak datang.
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6. Malam itu saya menelepon pada Respondent / Michael Donnelly sekitar jam 0200 WITA dan
bapaknya angkat telepon dan mengatakan mereka di pesawat. Saya tanya pesawat yang mana
dan dia mengatakan “Thai Airlines”. Make saya pikir mungkin mereka menginap di tempat lain.
Hari berikut tanggal 5 Augustus 2007 saya kembali lagi dan menunggu berjam-jam lagi. Mereka
tidak datang. Saya takut setengah mati, dan mengecek semua pesawat, cemas mereka mungkin
mengalami celakaan. Saya menelepon lagi pada rumah ibu bapaknya untuk bertanya lagi. Kali ini
ibunya angkat telepon dan bilang mereka tidak akan pulang. Saya minta omong pada mereka. Dia
bilang mereka tidak ditempat dan mereka tidak mau pulang. Dia mengatakan saya sudah 3 tahun
kesempatan memperbaiki masalah keluarga dengan anaknya, dan saya semestinya omong sama
pengacaranya. Saya bilang “Lawyer yang mana? Di Bali? Atau di Amerika?” Dia bilang “Bukan,
lawyer di Bali.”
7. Maka saya langsung suruh lawyer saya di Bali menelepon pada lawyernya di Bali dan dia
bilang tidak tahu apa-apa, mungkin pesawat lambat saja.
8. Sekitar satu minggu kemudian, teman saya menelepon untuk mengatakan bahwa dia sudah
di Bali. Dia mengatakan bahwa Respondent / Michael Donnelly sedang menjelaskan pada umum
bahwa dia tidak bisa kembalikan anak-anak karena saya pernah mengancam membunuh mereka.
Saya saat itu menelepon padanya untuk tanyakan keberadaan anak-anak.
9. Saya mengirim SMS untuk minta dia ke polisi sama saya untuk melapor ancaman itu. Saya
masih punya SMS itu dan jawabanya masih di hp saya. Pesan saya berbunyi: “ Kamu mengatakan
padaku kemarin di telepon bahwa anak-anak menghadap bahaya. Saya terkejut dan takut dan
kita harus ke polisian bersama untuk bekin laporan polisi karena kita berdua ibu bapaknya. Lantas
besok tanggal 13 Augustus saya ingin ketemu dengan kamu dan bekin laporan dan jangan lupa
membawah buktinya untuk menunjukan pada polisi. Menulis kembali untuk beritahu tempat ketemu
dan jamnya. Kalau kamu tidak ketemu saya, saya ke sana sendirian. Saya ingin tahu dimana anakanak kita. Saya ingin kamu mengatakan dimana anak-anak karena kamu yang mengambil mereka
dari Bali untuk libur. OK saya menunggu jawaban segera.”
10. Dia membalas: “ Saya sudah melapor pada polisi, kamu tidak perlu melapor karena kamu
tidak menerima ancaman itu. Saya sudah menawar ketemu kamu tetapi kamu menolak. Kalau mau
ketemu, kita bisa ketemu hari Selasa.” Saya pernah diberitahu dan percaya bahwa dia berangkat
dari Bali hari berikut.
11. Setelah kejadian itu dengan ancaman tersebut, saya menghubungi polisi ditempat dan
mereka mengatakan tidak pernah seorang melapor ancaman terhadap keluarga saya. Saya hubungi
sekolah anak-anak saya setiap hari selama satu minggu apakah mereka sudah kembali di sekolah,
atau apakah bapaknya sudah menghubungi sekolah mereka untuk mengatakan mereka tidak mau
kembali, atau kapan mau kembali. Akan tetapi, dia tidak pernah menghubungi sekolah itu.
12. Untuk jangka waktu pendek bulan Augustus 2007 saya bisa hubungi anak-anak saya
melalui email dan Skype. Kali terakhir saya menulis pesan-pesan pada anak saya Brenden melalui
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Skype, dia tahu tahu menulis, “Ibu, saya harus pergi sekarang” seolah dia disuruh tutup. Saya terus
menurus menelepon pada rumah ibu bapak Respondent / Michael Donnelly dan tinggal pesanpesan. Akhirnya Respondent / Michael Donnelly menutup semua komuniksi sama sekali. Saya
tidak punya hubungan apa-apa sama anak-anak saya sejak Augustus 2007.
13. Kecuali dukungan kuat dari keluarga saya, teman-teman, dan komunitas Bali, tidak mungkin
saya menahan perderitaan ini. Terlampir disini sebagai Exhibit C adalah copy benar hanya sedikit
dari begitu banyak penjelasan dan surat yang ditulis untuk membantu saya dengan harapan saya
bisa ketemu anak-anak saya lagi. Sudah ada kelompok mendukung namanya “Made’s Angels”
(Bidadari Made) terdiri dari teman, orang kerja sama dan orang dari komunitas Bali yang bertujuan
supaya hal-hal yang benar dalam peristiwa ini diketahui secara umum.

Saya sudah lampir

penjelasan mereka sebagai penjelasan pertama, karena begitu jelas menerangkan semua kejadian
yang menuju sidang hari ini. Penjelasan kedua adalah dari hubungan pengusahawam lama dari
Kanada, namanya Anna Jordan.
14. Karena saya tidak tahu keberadaan anak-anak, saya datang di California. Saya ketemu
Penyidik Swasta tanggal 3 Nopember 2007. Akhirnya dia ketemu anak-anak saya yang tinggal
di San Dimas California. Terlampir disini Exhibit D adalah copy benar surat Ringkasan Executive
Rahasia yang disampaikan pada saya bulan Desember 2007.
15. Antara bulan Januari 2008 sampai saat ini saya menuggu putusan perceraian diumumkan
supaya tahu hasilnya dan menunggu putusan diterjermahkan. Kami sampai saat ini punya kewalian
bersama dan di Indonesia anak dibahwa umur semestinya sama ibu sampai umur 18 tahun. Saya
bisa mengajukan penerjermaaan resmi kalau diperlukan. Setelah menerima document putusan
perceraian bulan Pebruari 2008 saya datang di California bulan Maret dengan harapan ketemu
anak-anak saya. Setelah menghubungi pengacara saya, kami menghubungi Polisi Los Angeles
(Los Angeles County Sheriff’s Department) supaya mereka bisa menemani saya pada alamat
dimana anak-anak saya tinggal supaya saya bisa lihat apakah mereka ok.
16. Pada hari Minggu, 16 Maret 2008 dua prawira polisi dan pengacara saya ke apartment
Respondent / Michael Donnelly dimana dia tinggal sama anak-anak kami. Saya mengasihtahu
polisi bahwa hari berikutnya adalah hari ulang tahun satu anak dan saya membawah oleh-oleh
untuk dua-duanya. Biar semua usaha payah ini, Respondent / Michael Donnelly menolak ijinkan
saya ketemu anak-anak dan dia menolak ijinkan saya kasih oleh-oleh pada mereka. Pengacara
saya tinggalkan kartu businessnya dan sampaikan permintaan supaya ditelepon.
17. Menurut informasi saya dan saya percaya bahwa hari Senin 17 Maret 2008 pengacara
saya menerima telepon dari pengacara Respondent / Michael Donnelly untuk mengasitahu tentang
sidang ex parte hari ini. Kemudian dia merubah pemberitahuan itu untuk mengatakan dia mau
mohon Perintah Perlindungan karena Kekerasan Rumah Tangga terhadap saya.
18. Disini saya mohon supaya permohonan Perintah Perlindungan itu ditolak karena saya
belum pernah mengancam baik anak-anak saya baik bapak mereka. Disini saya mohon supaya
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Pengadilan ini menunjukan Pengacara Khusus Anak-Anak karena mereka berumur cukup untuk
komunikasi sendiri pada counsel. Saya ingin memastikan anak-anak dikasih kesempatan omong sendiri
dan mereka kesempatan pulang di Bali, dimana mereka sudah tinggal sejak lahir, kalau begitu kemauan
mereka. Kalau mereka ingin tetap tinggal di Amerika, maka saya mau ketemu mereka waktu berlibur
sekolah dll dan mau kesempatan perjalanan sama mereka sesuai kemauan mereka.
Saya sumpah dibawah hukum dan sadar keadaan hukum California terhadap keterangan palsu,
bahwa informasi tertera diatas adalah benar.

Tertanggal: 22 April 2008		

Made Jati
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TO WHOM IT MAY CONCERN

The undersigned, IDA BAGUS WIKANTARA, SH, advocate having address at Perum Nuansa
Penatih F2 Denpasar, in this matter acts as the legal counselor/advocate for and on behalf of NI
MADE JATI, female, businesswoman, having address at Jalan Pengembak Gg. rid No. 29, Br.
Tanjung, Sanur, Denpasar.

I hereby clarify the matters related to the progress of legal status of NI MADE JATI as Follows:

1. That the divorce between NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK DONNELLY has occurred in
accordance with the Adjudication of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1428 K/
PDT/2006 dated 10 April 2007. In relation to the said adjudication, my client has taken an extraordinary
legal procedure namely JUDICIAL REVIEW through me as the legal counselor/advocate so that
the Divorce Case between NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK DONNELLY in Indonesia is
still open and is currently being examined in the extraordinary legal procedure namely JUDICIAL
REVIEW (copy of the letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 08343/343PK/
PDT/2008 dated 28 August 2008 addressed to the Presiding Judge of Denpasar District Court in
Denpasar is attached).

2. That because the divorce case between my client NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK
DONNELLY is currently in progress in the extraordinary legal procedure namely JUDICIAL REVIEW
as referred to above, I, the legal counselor with due respect to the law and court of justice, may
not provide any advice in relation to the data and documents and may not issue any verbal and
written declaration or disposition as a statement that I obtained from my client, NI MADE JATI for
the civil case concerning Rights of Guardianship and Taking Care of Children in the Superior Court
of California, County of Los Angeles.

The reasons not to provide the data and documents and not to issue any declaration are to defend
and protect the legal interests of my client NI MADE ANTI in the civil case that is currently in progress
(judicial Review) within the legal jurisdiction on of the Republic of Indonesia’s Court of Justice.

3. That regarding the accusation that my client NI MADE JATI has involved in and exposed to a
criminal case as stated by the other party, I hereby declare that the accusation is not true and we
decline it under the reasons as follows:
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3.1 The investigation process for a criminal case included in the police report filed by Mr. Michael
Patrick Donnelly as stated in the police report No. Pol. LP/81/III/2006/Dit. Reskrim, in the Bali Police
Headquarters (Polda Bali) dated 14 March 2006 and the Investigation Order No. Pol. SP. Sidik/90/
III/2006/Dit. Reskrirn dated 16 March 2006 concerning a criminal act accusation as stipulated in article
263 with the alternative of article 266 or article 378 of the Indonesian Criminal Code (concerning
criminal act to counterfeit or falsify a document, to intentionally use a fake document or counterfeited
document and to cause to include false information in an authentic deed or to deceive) has been
ceased based on the Police Ruling No. Pol. S.Tap/12/IX/2007/Dit. Reskrim dated 3 September 2007
concerning the Investigation Cease and SP3 (Notice of Investigation Cease) No. B/127/IX/2007/Dit.
Reskrim dated 3 September 2007 (attached) because there were not sufficient evidences to forward
the prosecutions to the Provincial Attorney General’s Office of Bali in Denpasar.

That because of this investigation cease, Michael Patrick Donnelly through his legal counselor has
taken a legal procedure in form of PRETRIAL namely to sue the Ball Police through the District Court
of Denpasar for the illegitimate investigation cease that has been ruled by the Bali Police due to the
case lacked of sufficient evidences as stated in the PRE-TRIAL case No. 03/Pid.Pra/2007^tPN Dps.
That the District Court of Denpasar has adjudicated to confirm the Bali Police Ruling at the first
and final level as included in the Adjudicaffon No. 03/Pid.Pra/2007/PN.Dps issued on Monday, 12
November 2007 and the said adjudication has permanent legal power since 20 November 2007
which in principle confirmed that the Investigation Cease ruled by the Bali Police is valid at law.

3.2 In the investigation process of criminal case included in the police report by Mr. Michael Patrick
Donnelly in the police report No. Poi.: LP/80/N/2007 dated 27 April 2007 in the Police Resort Station
of Tabanan concerning a criminal act accusation as stipulated in article 263 with the alternative of
article 266 or article 378 of the Indonesian Criminal Code (concerning criminal act to counterfeit or
falsify a document, to intentionally use a fake document or counterfeited document and to cause to
include false information in an authentic deed or to deceive) has been ceased based on the Police
Ruling No.
S. Tap/26.a/VIII/2Q08/RESKRIM dated 6 August 2008 and SP3 (the Notice of Investigation Cease)
No. Pol.: SP.DIK/26.a/VIII/2008/RESKRIM (attached) because the matters stated in the report were
not able to be forwarded to the Regional Attorney General’s Office of Tabanan for prosecutions
considering the time for such purpose has lapsed or expired at law.
3.3 That furthermore to confirm the legal status of my client NI MADE JATI I hereby attach you the
Certificate of Good Conducts issued by the Bali Police Headquarters as included in the Certificate
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of Good Conducts No. Pol.: SKCI~/YANMIN/3507/X/2008/INTELKAM dated 8 October 2008.
4. That my client NI MADE JATI clarified to me as her legal counselor in Indonesia concerning history
of her civil case that is currently in progress at the Los Angeles County of California as follows:

4.1 That her intention to leave for Los Angeles, California, USA is to look for her two children namely
SEAN WAYAN DONNELLY and BRENDEN SURYA DONNELLY because they did not return to Bali
after being taken by their father MICHAEL PATRICK DONNELLY for a school holiday to see their
grandparents in Los Angeles. However, they did not return to Bali even after their school holiday
ended and they had to go to school.

4.2 That my client NI MADE JATI had been waiting anxiously and perplexedly while she was looking
for information concerning the children’s arrivals from USA. She had come to the Immigration Office
and Consulate of the United States of America in Denpasar - Bali for the said information.
4.3 That at the Immigration Office of Denpasar, my client had been informed that her children’s
leaving for the USA had been previously planned which was evidenced by the permit issued to
SEAN WAYAN DONNELLY to leave the territory of the Republic of Indonesia without the permission
from/signature of my client NI MADE JATI as the child’s legal sponsor under the Immigration Law of
the Republic of Indonesia.

4.4 That my client is as the sponsor of her children upon their births. In addition, my client NI MADE
JATI is also as their birth mother who brings them into the world.

4.5 That my client NI MADE JATI protested and had objections to the exit permit issuance for the
child by the Head of Immigration Office of Denpasar where the permit issuance was only based
on the declaration that in principle to invite the children to have one month holiday to visit their
grandparents in the United States of America and will return on 15 August 2007.

4.6 According to the applicable Laws in the Republic of Indonesia, the application for the said exit
permit should have been lodged by my client NI MADE JATI as the sponsor’s of their children. Being
asked whether there was any legal basis for the issuance of the said exit permit to the child, the
Head of Immigration Office of Denpasar could not provide the answer to the question. We suspected
that there might be improper and unreasonable relationships with the Immigration Office so that to
allow the children to leave for an overseas country without a clear legal procedure.

That up to now both children as referred to above have not returned to Indonesia. Therefore, my
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client is going to report Michael Patrick Donnelly to the Bali Police because of criminal allegations
of deceiving the Denpasar Immigration Office Authorities and illegally taking my client’s children to
overseas without my client’s permission as the sponsor of those children.

4.7 That upon the arrival to the United States of America, my client did not have any knowledge
regarding the children’s whereabouts and address, but my client without desperation hired a private
detective to search for information regarding the children’s whereabouts and finally my client
managed to get their home and school addresses.

4.8 That my client does not have any knowledge and information regarding the applicable laws in
Los Angeles, California and thus my client contacted a lawyer to assist her to meet her children that
she loves very much exceeding anything else on this earth and to avoid any legal problems.

4.9 That my client’s interest and purpose are to know the children’s whereabouts because they have
been separated mercilessly and inhumanely for approximately nine months up to that time.
4.10 That after trying and struggling hard, finally my client managed to meet her children while being
accompanied by two local sheriffs in order to make sure that she was not alleged and accused
of violating any existing laws on her visit to the United States of America to meet and indulge her
longing for her children that could not be expressed in words.
4.11 That the first meeting was not in accordance with my client’s dreams because two days after that
my client was shocked with the summon to appear before the court because MICHAEL PATRICK
DONNELLY requested the court for the temporary restraining order which later developed into the
court sessions which are still in progress up to now in the Superior Court of Los Angeies County,
California.

4.12That as her legal counselor, I am regularly informed concerning the progress of the said case via
telephone and internet for any legal matters filed or presented by MICHAEL PATRICK DONNELLY
in the court sessions via his lawyer.

4.13 That the purpose of my client NI MADE JATI to Los Angeles was not to have a legal case.
She came to Los Angeles only to meet her children and her ticket validity will soon expire. In order
to avoid any legal problems to become wider and unfavorable to my client because of her visit to
the United States of America without any preparation for such purposes, I, the legal counselor
defending her case that is still in progress in Indonesia, do not want to any risks no matter
how small it is that might be trumped up by MICHAEL PATRICK DONNELLY to corner my
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client which might later cause difficulties in defending her in Indonesia. Therefore, I advised my
client to immediately return home to Indonesia.

4.14 That apart from defending her interests in Indonesia, my client would also like to return home after
hearing her second child’s will namely BRENDEN SURYA DONNELLY that he would like to return home
to Bali but not to leave his elder brother SEAN WAYAN DONNELLY alone in the United States of America.
In addition, my client received an email from SEAN WAYAN DONNELLY which in principle stating that
he does not intend to return home to Bali. It is odd that SEAN WAYAN DONNELLY unexpectedly could
write an email with totally unbelievable words of himself because in the second meeting prior to my client
received the email, my client and her children met warmly and happily without any burdens whatsoever.
My client could not understand why her first child could suddenly and unexpectedly produce an email
with those unbelievable words.

Realizing the conditions as referred to above, my client has decided to return home to Bali to reduce her
two chlldren’s psychological burdens
although she has to sacrifice her own feelings and self-esteem. For the sake of her children’s happiness
to stay and study in the United States of America, she has thereafter authorized her lawyer to request
to the relevant Court in the United States of America to allow her to visit her beloved children on their
school holidays or on Holidays’ celebrations.

Those are my explanations to the parties concerned regarding the progress of legal status of my client
NI MADE JATI It is hoped that there would be no
Misunderstandings regarding the current legal proceedings that are still in progress and hoped that
these explanations are used accordingly.

Denpasar, 10 November 2008
Legal counselor to NI MADE JATI

IDA BAGUS WIKANTARA, SH.
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Kepada Yang Kepentingan

Yang bertandatangan dibawah sini, IDA BAGUS WIKANTARA, SH, advocate beralamat di Perum
Nuansa Penatih F2 Denpasar, dalam hal ini selaku penasihat hukum / advokat atas NI MADE JATI,
orang perempuan, usahawan, beralamat di Jalan Pengembak Gg III No. 29 Br. Tanjung, Sanur,
Denpasar.

Saya disini menerangkan hal-hal berhubungan dengan status hukum NI MADE JATI sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara NI MADE JATI dan MICHAEL PATRICK DONNELLY sudah
dilangsungkan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1428/
K/ PDT/ 2006 tertanggal 10 April 2007. Berhubungan dengan putusan tersebut, klien saya
sudah ambil tahap hukum luar biasa, yaitu yang disebutkan PENINJAUAN KEMBALI melalui
saya sebagai penasihat hukum / advokat supaya Kasus Perceraian antara MI MADE JATI
dan MICHAEL PATRICK DONNELLY di Indonesia masih terbuka dan sedang diperiksa dalam
langkah luar biasa ini namanya PENINJAUAN KEMBALI (copy surat dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 08343/ 343PK/ PDT/ 2008 tertanggal 28 Augustus 2008 pada Ketua
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar – Denpasar terlampir).

2. Bahwa oleh karena kasus perceraian antara klien saya NI MADE JATI dan MICHAEL
PATRICK DONNELLY sedang diproses / masih berjalan dalam langkah luar biasa ini namanya
PENINJAUAN KEMBALI seperti dijelaskan diatas, saya, penasihat hukum dengan hormat yang
semestinya pada hukum dan pengadilan, tidak boleh menyampaikan penjelasan baik lisan
baik tertulis sebagai penjelasan yang saya pernah menerima dari klien saya NI MADE JATI,
untuk kasus sipil mengenai Hak Kewalian dan Pengasuhan Anak-Anak yang sedang berjalan di
Pengadilan Tinggi California, County Los Angeles.

Alasan tidak menyampaikan data-data atau document-document dan tidak mengeluarkan
penjelasan adalah dengan tujuan membela dan menjaga kepentingan hukum klien saya NI
MADE JATI di kasus sipil yang sedang berjalan (Penginjauan Kembali) di yurisdiksi Pengadilan
Republik Indonesia.

3. Bahwa tentang tuntutan bahwa klien saya NI MADE JATI terlibat dan terekspos pada kasus
kriminal seperti yang dijelaskan oleh pihak lain, saya disini menjelaskan bahwa tuntutan tersebut
tidak benar dan kami menolak dengan alasan sebagai berikut:
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3.1.

Penyedikan dalam kasus pidana yang dimasukan dalam laporan polisi yang dilaporkan
oleh Mr MICHAEL PATRICK DONNELLY seperti diajukan di laporan polisi No Pol. LP/
81/ III/ 2006 Dit. Reskrim, di Reskrim Polda Bali tertanggal 14 Maret 2006 dan Surat
Penyedikan No. Pol. SP. Sidik/ 90/ III/ 2006/ Dit. Reskrim tertanggal 16 Maret 2006
mengenai tindakan pidana seperti dimaksudkan di Pasal 263 dan / atau Pasal 266 atau
Pasal 378 KUHP (tentang tindakan pidana untuk bekin surat palsu atau mengunakan
surat palsu atau menyebabkan informasi palsu dimasukan di akte otentik atau penipuan)
diberhentikan didasarkan Putusan Polda No. Pol. S. Tap/ 12/ IX/ 2007/ Dit. Reskrim
tertanggal 3 September 2007 mengenai Keberhentian Penyidikan dan SP3 (Surat
Berhentian) No. B/ 127/ IX/ 2007 Dit. Reskrim tertanggal 3 September 2007 (terlampir)
karena bukti tidak cukup untuk dilimpahkan pada Kantor Jaksa Tinggi Denpasar Bali.

Bahwa karena berhentian penyedikan tersebut, MICHAEL PATRICK DONNELLY,
melalui penasihat hukumnya mengambil proses hukum ternama PRAPERADILAN
tujunan menuntut Polda Bali melalui Pengadilan Negeri Denpasar karena penyedikan
diberhentikan tanpa alasan yang sudah diputus oleh Polda Bali karena kasus belum
cukup bukti sebagai dijelaskan di PRAPERADILAN No 03/ Pid. Pra/ 2007/ PN Dps.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar sudah keluarkan putusan untuk mendukung
putusan Polda Bali di tingkat pertama dan tetap sebagai dijelaskan di Putusan No
03/ Pid. Pra/ 2007/ PN.Dps dikeluarkan hari Senin, 12 Nopember 2007 dan putusan
tersebut berkekuatan hukum sejak tanggal 20 Nopember 2007 yang pada prinsipnya
menyatakan bahwa Surat Perhentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Bali
adalah sah menurut hukum.

3.2.

Penyedikan dalam kasus pidana yang dimasukan dalam laporan polisi yang dilaporkan
oleh Mr MICHAEL PATRICK DONNELLY seperti diajukan di laporan polisi No Pol. LP/ 80/
N/ 2007 tertanggal 27 April 2007 di Polsek Tabanan mengenai tuntutan tindakan pidana
seperti yang dimaksudkan di Pasal 263 dan / atau Pasal 266 atau Pasal 378 KUHP
(tentang tindakan pidana untuk bekin surat palsu atau mengunakan surat palsu atau
menyebabkan informasi palsu dimasukan di akte oetentik atau penipuan) diberhentikan
didasarkan Putusan Polisi No S. Tap/ 26.a/ VIII/ 2008/ RESKRIM tertanggal 6 August
2008 dan SP3 (Surat Berhentian Peyedikan) No. Pol.: SP.DIK/ 26.a/ VIII/ 2008/ RESKRIM
(terlampir) karena hal-hal dilaporan tidak bisa dilimpahkan pada Kantor Kejaksaan di
Tabanan untuk digugat karena batasan waktu untuk hal-hal itu sudah lewat atau lewat
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tempo.

3.3.

Bahwa untuk menambah penjelasan status hukum klien saya NI MADE JATI, saya
melampir disini Surat Pelakuan Baik dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Bali No. Pol.:
SKCK/ YANMIN/ 3507/ X/ 2008/ INTELKAM tertanggal 8 Oktober 2008.

4. Bahwa klien saya NI MADE JATI pernah menjelaskan pada saya sebagai penasihat hukumnya
di Indonesia tentang sejarah kasus sipil yang sedang berjalan di County Los Angeles California
sebagai berikut:

4.1.

Bahwa tujuannya waktu berangkat pada Los Angeles California AS adalah untuk mencari
dua anaknya yaitu SEAN WAYAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY
karena mereka tidak kembali di Bali setelah diambil oleh bapaknya MICHAEL PATRICK
DONNELLY untuk berlibur sekolah supaya bisa ketemu sama nenek kakek mereka di
Los Angeles. Padahal itu, mereka tidak pernah kembali di Bali setelah akhirnya liburan
sekolah dan mereka semestinya kembali di sekolah.

4.2.

Bahwa klien saya NI MADE JATI menunggu cemas dan bingung sambil cari informasi
mengenai kedatangan anak-anak dari AS. Dia mendatangi Kantor Imigrasi dan Kosulate
Amerika Serikat di Denpasar – Bali untuk mendapat informasi itu.

4.3.

Bahwa di Kantor Imigrasi Denpasar, klien saya diberitahu bahwa keberangkatan anakanaknya ke AS sudah direncanakan, terbukti oleh ijin keberangatan wilayah Republik
Indonesia (Exit Permit) yang dikeluarkan tanpa tandatangan klien saya NI MADE JATI
sebagai sposor sah menurut Undang-Undang Imigrasi Republik Indonesia.

4.4.

Bahwa klien saya adalah sponsor anak-anak waktu mereka dilahirkan. Ditambah lagi,
klien saya NI MADE JATI adalah ibu kandung mereka.

4.5.

Bahwa klien saya NI MADE JATI mengeluh dan keberatan pengeluaran Exit Permit
oleh Kepala Kantor Imigrasi Denpasar dimana pengeluaran ijin itu hanya didasarkan
penjelasan pada prinsip anak-anak mau diajak untuk berliburan satu bulan untuk berlibur
sama nenek-kakek mereka di Amerika Serikat dan mau kembali tanggal 15 Augustus
2007.

4.6.

Bahwa sesuai dengan undang-undang di Republik Indonesia, permohonan untuk Exit
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Permit itu semestinya diajukan oleh klien saya NI MADE JATI sebagai sponsor anakanak. Waktu ditanyakaan tentang dasar hukum pengeluaran Exit Permit untuk anak itu,
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kami berdugaan
ada perbuatan tidak benar dan hubungan tidak benar dengan Kantor Imigrasi untuk
ijinkan anak-anak berangkat pada negara lain tanpa proses hukum yang jelas.

Bahwa sampai saat ini dua anak-anak tersebut tidak pernah kembali di Indonesia. Maka
klien saya akan melaporkan MICHAEL PATRICK DONNELLY pada Polisi Bali dengan

4.10. Bahwa setelah susah payah, akhirnya klien saya berhasil ketemu anak-anaknya sambil
ditemani oleh dua prawira polisi setempat supaya memastikan dia tidak dituntut melanggar
undang-undang sambil di Amerika Serikat supaya bisa ketemu dan memuaskan rasa
kerinduan untuk anak-anaknya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

4.11. Bahwa pertemuan pertama itu tidak seperti dikhayalkan dari dulu, karena dua hari
setelah itu klien saya terkejut dengan panggilan pengadilan karena MICHAEL PATRICK
DONNELLY sudah memohon pada pengadilan untuk Surat Perlindungan yang kemudian
melaju terus sampai menjadi kasus keadilanan yang masih berjalan di Pengadilan Tinggi
Los Angeles County, California.

4.12. Bahwa sebagai penasihat hukumnya, saya terus menurus menerima laporan
tentang kasus tersebut melalui telepon dan internet mengenai hal-hal hukum yang
diajukan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY di pengadilan melalui lawyernya.

4.13. Bahwa tujuan klien saya NI MADE JATI di Los Angeles bukan untuk masuk kasus hukum.
Dia ke Los Angeles hanya karena mau ketemu anak-anaknya dan ticket pesawatnya
sebentar lagi habis. Untuk mencegah semua masalah hukum yang bisa melebar dan
jadi hal tidak diinginkan pada klien saya karena kunjungannya pada Amerika Serikat
tanpa persiapan dulu untuk hal-hal tersebut, saya, penasihat hukum yang membela
kasusnya yang masih berjalan di Indonesia, tidak ingin dia mengambil risiko
biar kecilpun yang bisa diperbesar oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY untuk
mempojokan klien saya yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah-masalah
membela dia di Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan pada klien saya
supaya segera pulang langsung di Indonesia.

4.14. Bahwa selain membela kepentingannya di Indonesia, klien saya ingin pulang pula
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setelah mendengar anaknya nomor dua yaitu BRENDEN SURYA DONNELLY menjelaskan
kemauannya untuk pulang di Bali tetapi tidak tinggalkan kakaknya SEAN WAYAN DONNELLY
sendiran di Amerika Serikat. Tambah lagi, klien saya pernah menerima email dari SEAN
WAYAN DONNELLY dimana pada prinsip dia menyatakan bahwa dia tidak mau pulang di
Bali. Ganjil bahwa SEAN WAYAN DONNELLY tahu-tahu bisa menulis email dengan katakata tidak bisa dipercaya dari diri sendiri karena di pertemuan kedua sebelum klien saya
menerima email, klien saya dan anak-anaknya betemu dengan hangat dan berbahagia tanpa
dibebani apa saja. Klien saya tidak bisa mengerti kenapa anak pertamanya bisa tahu-tahu
menulis email dengan kata-kata mengejutkan itu.

Karena sadar keadaan seperti tertera diatas, klien saya sudah memutuskan untuk pulang
di Bali untuk mengurangi beban-beban psychologis mental pada anak-anaknya padahal dia
harus korbankan perasaan dan kepentingan dia sendiri. Untuk kebahagiaan anak-anaknya
supaya bisa tinggal dan bersekolah di Amerika Serikat, maka dia sudah mengijinkan
lawyernya untuk memohon pada pengadilan di Amerika Serikat supaya dia diperbolehkan
mengunjungi anak-anaknya yang tercintai pada liburan sekolah mereka.

Sekian penjelasan saya pada semua terpihak tentang status hukum klien saya NI MADE JATI.
Diharapkan tidak ada selisih paham tentang hal-hal hukum yang masih berjalan dan diharapkan
penjelasan-penjelasan ini akan dipakai seperti semestinya.

Denpasar, 10 Nopember 2008
Penasihat Hukum pada NI MADE JATI
(tanda tangan)

IDA BAGUS WIKANTARA, SH.
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Surat Hakim Wirya dari Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan pendapatnya tentang artinya
Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perceraian. Atas permintaan Ida Bagus Wikantara S.H.,
tetapi tidak disampaikan pada pengacara saya Maharidzal S.H., jadi ternyata ini dimaksukan sebagai komunikasi pribadi diluar jalur hukum biasa.

Pendapat Hakim Wirya Tentang Putusan Mahkamah Agung
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PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B			

NI MADE JATI

HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

Kasus No KD073003

PETITIONER

VS

MICHAEL DONNELLY
RESPONDENT

REKAMAN PANITERA TENTANG SIDANG DILANGSUNGKAN
KAMIS, 4 JUNI 2008

HADIR:

UNTUK PETITIONER:		

DUNCAN & REKAN
JULIE A. DUNCAN
245 FISCHER AVENUE, SUITE A-1
COSTA MESA, CA 92626

UNTUK RESPONDENT:		

KENDALL & GKIKAS
THOMAS E. KENDALL
143 HARVARD AVE, LANTAI 2
CLAREMONT CA 91711

CAROL S. HERRERA, CSR No 6735
PANITERA RESMI
ISI
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TANGGAL HADIR		4 JUNI 2008			PAGI				

LAMPIRAN			Tidak ada

DAFTAR SAKSI

PENJELASAN

Pak KENDALL – (K)
Ibu DUNCAN – (D)
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KASUS NOMOR 			

KD073003

NAMA:				JATI VS DONNELLY

POMONA, CALIFORNIA 		

HARI RABU, 4 JUNI 2008

DEPARTMENT B			

HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

PANITERA				

CAROL S HERRARA, CSR NO 8735

HADIR:

PETITIONER, TIDAK HADIR.

PENGACARANYA JULIE A. DUNCAN; RESPONDENT, HADIR.

PENGACARANYA THOMAS KENDALL;
ANAK ANAK, TIDAK HADIR. PENGACARANYA PATRICK BARNITT

PENGADILAN : No 19, KD073003,

JATI VS DONNELLY

Ibu Duncan: Selamat pagi Yang Mulia. Julie Duncan untuk Made Jati yang
tidak hadir.
Pak Kendall: Selemat pagi, Yang Mulia. Thomas Kendall untuk Rezpondent
yang hadir.
Pengadilan: Dimana Ibu Jati?
Ibu Duncan: Di Bali.
Pak Kendall: Begitu masalah saya yang pertama, Yang Mulia. Dia tidak
hadir. Dia tidak didepan pengadilan ini.

Dia tidak – dia – sidang yang

lalu saya kesempatan dua pertanyaan, lalu kita menunda semuanya supaya
bisa mulai dengan pengacara khusus anak-anak dan mulai dengan Dr Suiter.
Kami tidak percaya bahwa Ibu benar di Bali.
Pengadilan: Boleh saya bertanya.

Arsip saya tidak jelas, tetapi saya

merasa saya memerintah dua dua pihak supaya kembali sidang hari ini.
Ibu Duncan: Saya merasa tidak.

Tidak ada perintah perlindungan.

Pengadilan: Saya mengerti, tetapi kita sedang tengah sidang.
Ibu Duncan: Yang Mulia—
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Pengadilan: Sebentar dulu. Saya ingin bertanya pada panitera untuk
membaca kembali.

Nomor 19 dijadwal calendar tanggal 15 Mei 2008.

(panitera membaca)

Pengadilan: Pengadilan baru memastikan dengan suruh pantitera membaca
kembali hasil sidang dari 15 Mei 2008, dan jelas bahwa Petitioner memang
diperintah hadir, dan Respondent pula, untuk hadir hari ini supaya sidang
ini bisa dilanjutkan – sidang 15 Mei yang mengandung juga hal tentang
surat perlindungan.
Okay. Jadi saya tidak tahu apakah dia di Bali apa tidak.

Ada yang

bilang bahwa – paling sedikit pengacara Petitioner ada alasan percaya –
bagaimana
Kenapa Anda merasa dia di Bali:
Ibu Duncan: Yang Mulia, karena ticketnya habis.

Dia sudah disini

empat bulan, dan dia mau lihat anak-anaknya, dan dia dipengadilan beberapa
kali, dan saya merasa waktu itu dia tidak tahu apakah dia harus pulang
dengan ticket itu paling lambat tanggal 2 Juni. Kami tidak tahu itu
sampai setelah jadi, maka mustahil dia bisa hadir hari ini kalau dia mau
pakai ticket itu, dan kami tidak bisa minta sidang dijadwalkan lebih awal
karena Pak Barnitt harus omong sama anak-anak, dan saya merasa dia sudah
melakukan itu.
Maka di paham— dan saya mengatakan kalau dia harus pulang, menurut
saya tujuan pengadilan hari ini adalah omong sama Pak Barnitt. Mungkin saya
salah omong. Dia tidak – dia akan kembali bulan Juli. Saya tahu ada sidang
lagi dijadwalkan untuk Juli atau – ini bukan masalah, Yang Mulia. Hanya
karena dia harus pulang. Usahanya— ada beberapa hal yang oleh karena itu
dia harus pulang. Anak-anaknya,tentu, adalah hal paling penting padanya,
tetapi dia sudah disini empat bulan.
Pengadilan: Saya akan melanjutkan sidang pada perintah untuk menunjukan
alasan atas kegagalan Petitioner hadir dan untuk surat perlindungan sampai
–
Harinya 15 Juli, benar?
Pak Kendall: Perintah menunjukan alasan saya mengajukan tanggal 30
Mei 2008, dijadwalkan untuk tanggal 2 Juli, Yang Mulia. Padahal itu, Pak
Barnitt mengatakan bahwa dia dijadwalkan libur pada tanggal itu, maka
mungkin tanggal bisa maju dan semua bisa dilanjutkan pada tanggal lain.
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Ibu Duncan: Setuju baik, Yang Mulia.
Pengadilan: Selain itu, Pak Barnitt, ceritakan pada saya.
Pak Barnitt: Saya kesempatan ketemu anak-anak. Saya ketemu dulu dengan
Brenden dan – anak sangat malu, sangat pendiam, sangat sopan.

Dengan

singkat, pengertian saya sama dia adalah satu atau dua hari sebelum dia
dijadwalkan kembali setelah libur disini di California selatan, bapaknya
mengasihtahunya bahwa semacam ancaman diterima terhadap bapak dan anakanak--

dan dia sama kakaknya, dan mereka akan tetap disini, dan ibunya

terlibat.
Dia mengasitahu pada saya bahwa satu dua hari setelah itu, dia kirim
e-mail pada ibunya agak seperti “Ibu, apa sedang terjadi?” Dan bahwa sejak
itu, ibu bilang tidak ada apa apa, dan dia sudah lama tidak dengar dari
ibunya sejak sangat lama. Dia tidak ingat menerima telepon, mungkin pernah
lihat satu dua email dan yang terakhir mungkin september atau oktober,
tetapi dia tidak ada hubungan sama ibunya, dan dia okay.

Dia suka tinggal

dia California selatan. Dia sudah biasa tinggal di Amerika. Dia mau tetap
tinggal disini sama bapaknya di daerah Pomona / San Gabriel.
Saya bertanya apakah dia mau kembali untuk mengunjungi Bali, dan dia
setuju itu. Saya mengatakan, “kamu mau kembali kesana selama dua minggu?”
Dan dia seperti “tidak”.

Saya mengatakan “kamu tidak mau kembali kesana?”

Dan dia lebih seperti “kalau saya kesana, mungkin lebih seperti satu
bulan.”

Dia ingin lihat keluarga, ingin lihat teman-teman.

Ada keluarga besar. Saya tidak bisa ingat. Saya semestinya lihat pada
catatan saya, tetapi ada banyak misan yang sebaya, dan lagi tiga atau
empat yang lebih besar, seperti kakaknya. Jadi mereka agak ramah dengan
9 atau 12 disana di Bali, dan dia agak rindu pada mereka dan rindu pada
pantai. Dia ada minat kembali untuk kunjungan.
Saya tanyakan apakah dia merasa ibu bisa melakukan sesuatu untuk
melukainya atau seperti itu.

Dia seperti “saya merasa tidak.” Dan dia

bilang waktu dia baru ketemu ibunya – ini sebelum saya ketemunya – waktu
ibu baru disini di Amerika, bahwa dia merasa sedikit tidak enak, dan
setelah sedikit dia mulai merasa lebih enak sama ibunya dan merasa okay
disini, dan dia sudah biasa. Dia beberapa teman dan berhasil lumayan di
sekolah. Begitu situasinya. Dia masih tidak membuka apa-apa pada saya
bahwa dia punya pengertian pada apa yang terjadi kecuali dia percaya pada
bapaknya, bahwa ada semacam ancaman terhadap bapaknya dan dia sendiri and
kakaknya.
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Sean, yang lebih besar, saya ketemu sama dia sekitar satu minggu,
satu setengah minggu -– bapak meniyakan itu—satu setengah minggu kemudian
karena dia kesempatan disini karena sangat berminat main football. Dan
kalau pengadilan tahu, semuanya pada dasarnya adalah helm dan sepatu lari
setelah minggu pertama football musim semi.

Tidak pernah – belum pernah

main footbali, tidak mengerti semua istilahnya, tetapi seperti sangat
suka padanya. Bapak sangat baik tentang itu di lorong setelah kita selesai
tanggal 15, dan bilang “dia tidak mau tidak hadir latihan.
harus ketemunya.”

Saya tahu Anda

Saya bilang yah. Maka kami mengatur jadwal saat itu,

dan saya meluncur dari departement ini minggu lalu – saya merasa awal
minggu – dan ketemu dia di jam makan siang, jadi waktu sudah cukup. Saya
menyampai sekitar jam 1215.
Dia sangat hitam putih, sama seperti Brenden. “bapak bilang bahwa
satu dua hari sebelum dijadwalkan kembali ke Bali dan mulai sekolah, ada
ancaman terhadap bapak. Ada ancaman yang melibatkan saya sama adik saya,
dan ibu atau orang-orang melalui ibu, akan melukai kami atau menculik kami
atau sesuatu yang kurang bagus.”
Dia, saya merasa, agak terganggu dan mengatakan tidak pernah menerima
email atau telepon dari ibunya sama sekali.

Dan saya bertanya, pokok

dasar, “apakah kamu merasa ibu bisa melukai bapak atau kamu dan adikmu
pada situasi…?” Dan dia mengatakan – dia agak mendehem dan tidak menjawab,
tetapi saya bertanya “apakah ibu bisa melakukan sesuatu seperti itu?” Dia
bilang “saya tidak tahu.” Jawabannya seperti “saya tidak tahu, tetapi
mungkin.” Saya bertanya apa dia kepenginan kembali kunjung di Bali.
Sebenarnya tidak, titik. Saya bertanya apakah dia ingin lihat --Pengadilan: Saya bermasalah.
Pak Barnitt: Saya bertanya padanya apak dia ingin ketemu ibunya. Dia
bilang tidak. Dia cukup berbahagia, senang situastinya. Pulang, berada
sama bapaknya, dan kalau adiknya di rumah, sama adiknya. Jelas keinginannya
adalah tetap tinggal disini dan tinggal di Amerika dan tidak punya keinginan
sekarang atau di masah depan dekat berhubungan sama ibu. Mari saya lebih
tepat. E-mail, tidak. Surat, tidak. Telepon, tidak. Hand phone, tidak.
Kunjungi Bali, Indonesia, tidak. Ibu bisa pergi saja. Tidak keperluan pada
ibunya. Tidak mau hubungan.
Pengertian saya adalah di pertemuan pertama setelah saya ditugaskan,
yang saya merasa tanggal 15 Mei, dia hadir.

Hasilnya, apa saja, lebih

baik untuk Brenden. Okay. Yang berikutnya saya tahu, saya tahu tempatnya,
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yang hanya beberapa kilo dari kantor saya.

Mereka ketemu di daerah parkir

di restaurant mexico namanya Zendeja’s. Bapak keluar dari mobil, tidak
lakukan apa apa. Saya merasa anak-anak tidak mendekatinya, atau mereka
bilang kita tidak mau ketemu ibu, tidak mau kemana mana. Saya merasa Sean
yang lebih banyak omong, sepertinya berdiri selama lima minute, dan tidak
jadi, tidak ikut.
Pengadilan: Maaf harus putus penjelasan. Sudah jam 1200 lebih dua
minute. Saya harus berhenti. Saya tidak mau putus penjelasan, saya setuju,
setelah jam 1330 ini kasus pertama, dan kalian akan keluar dengan cepat
karena saya ada sidang nanti.
Pak Kendall: Apakah Anda ingin pilih tanggal?
Pengadilan: Saya ingin Pak Barnitt teruskan penjelasannya. Saya merasa
itu penting.
Ibu Duncan: Saya juga, Yang Mulia, terima kasih.
Pak Kendall: Saya merasa tidak ada yang mohon ibu ketemu sama anak
anak antara saat ini dan bulan Juli.
Pengadilan: Saya mau ini di catatan, dan saya tidak mau penjelasan
diputus.

(Jam 1230 istrahat sampai mulai lagi sidang siang.)

KASUS NOMOR 			

KD073003

NAMA:				JATI VS DONNELLY

POMONA, CALIFORNIA		

HARI RABU, 4 JUNI 2008

DEPARTMENT B			

HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

PANITERA				

CAROL S HERRARA, CSR NO 8735

HADIR: 				

(SEPERTI CATATAN DULU)

Pengadilan: Kita kembali di catatan nomor 19 Jati vs Donnelly, KD073003.
Petitioner tidak hadir, tetapi pengacaranya hadir. Respondent hadir dengan
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pengacaranya. Dan pengacara khusus anak-anak hadir, Pak Patrick Barnitt
dan pengacara Petitioner Ibu Duncan, benar?
Ibu Duncan: Benar, Yang Mulia.
Pengadilan: Maaf, Pak Barnitt. Saya hentikan Anda tadi sebelum istrahat
makan siang.
Pak Barnitt: Tidak apa apa. Saya merasa saya tadi menjelaskan bahwa
dia tidak mau – maksudnya Sean tidak mau hubungan sama sekali saat ini.
Pengadilan: Sama sekali?
Pak Barnitt: Yah. Dia – saya tidak bermaksud seperti psychologist,
tetapi keabdiannya dan rasa kepercayaan adalah – saya merasa saya tidak
bisa terlalu menekan sangat kuat.

Dia tidak mau apa apa dengan ibunya.

Saya lihat ada e-mail rupanya dari Sean pada ibunya yang panjangnya sekitar
tiga kalimat, dan itulah –
Pak Kendall: Yang Mulia, saya belum pernah lihat itu. Saya tidak tahu
apa apa tentang itu.
Pengadilan: Tidak apa apa. Asal pengacaranya sudah lihat.
Pak Barnitt: Itu mendukung posisinya bahwa dia tidak mau hubungan apa
apa saat ini.
Pengadilan: Dengan ibunya?
Pak Barnitt: Benar. Jadi dia sisa satu, ada yang paling mudah dari
dua anak yang masih ingin hubungan sedikit dengan ibunya dan mungkin siap
kembali atau kembali ke Bali untuk kunjungan pada keluarga dan teman
selain ketemu ibu, tidak punya rasa takut bahwa ibunya mau melukainya,
atau melukai kakaknya atau melukai bapaknya atau menculiknya.
Dan dari saat ini dari ibunya, saya mengerti dia tidak mau ikut
dengan 730.

Saya tidak pasti apakah dia mengerti apa prosesnya, bahwa ini

tidak akan menyebab stress pada dua anak anak ini, tetapi dia tidak mau
bertengkar itu.
Pengadilan: Tetapi saya sudah memerintah 730 itu.
Pak Barnitt: Saya mengerti. Saya merasa dia sedang mengatakan “kalau
anak anak mau tinggal disini, saya hanya ingin ketemu mereka.” Saya merasa
itu ringkasan paling singkat.
Maka pertanyaan yang kita harus pikirkan dari pandangan kesejatrahaan
anak anak adalah yang seperti kita pernah mengatakan, Indonesia atau Bali
bukan negara undang undang Hague convention. Hanya satu hal yang saya
bisa menawar adalah ide bahwa mungkin Brenden dikasih kesempatan kembali.
Ibu bayar ticketnya dari Amerika serikat ke Bali dan dari Bali kembali

Transkrip Persidangan tanggal 4 Juni 2015 di Pengadilan California

P-35

ke Amerika Serikat, pulang pergi.

Pengadilan bisa memerintah ongkosnya

dibagi antara orang tuanya dan ibu harus bayar sesuatu sebagai depo,
mungkin semacam garansi.

Mungkin dia harus depo paling sedikit 10 atau 15

percent, sekitar $100,000. Itu saja yang saya bisa pikirkan.
Saya mengerti dari Pak Kendall bahwa – saya tidak tahu apakah anak
anak ikut sekolah musim panas. Saya merasa di catatan saya ada satu yang,
saya merasa Brenden, mengatakan dia ikut sekolah musim panas, didasarkan
percakapan saya sama dia, hanya supaya bisa maju lebih cepat. Tetapi
bahwa Pak Kendall mengatakan, saya merasa asal dari Pak Donnelly, bahwa
mereka tidak bebas, satu atau dua duanya, sampai tenggahan Juli.

Saya

merasa minggu 21. Mereka tidak bebas sampai tanggal 21 atau 23. Bapak
bilang tanggal 23 Juli.

Dan, tentu, saya merasa ada rasa cemas dari bapak

bahwa mungkin Brenden sampai kesana dan sangat menikmat pengalaman sama
keluarga, teman-teman, tempat dia tinggal dulu, sama dengan ibu, dan ibu
baru mengatakan “saya tidak kirim kamu pulang.” Dan, tentu, saya merasa
itu kecemasan pengadilan ini karena dia sudah jelas menerangkan kemauan
bahwa saya sudah biasa dan suka tinggal di California selatan dan cara
hidup disini dan budaya Amerika dan lain lain – tentu, saya belum pernah
kesana, tetapi pasti sangat lain daripada di Bali.
Sean lebih menyulitkan. Ada sesuatu yang terjadi, tetapi pada dasarnya,
selengkapnya. Bapak pernah mengatakan a, b, c dan dia percaya bahwa ibu
ada kemampuan melukainya, melukai Brenden, dan melukai bapaknya. Maka saya
lihat masalah ini sebagai saingan loyalitas. Dan kalau posisi pengadilan
ini adalah saya ingin mengerti alasan dasar semua ini, kenapa anak ini
merasa begini dan anak lain merasa begitu dan apa yang benar terjadi
antara ibu ini dan bapak ini, maka saya merasa seorang seperti Bob Suiter
– Dr Suiter adalah doktor sebaik bisa untuk belajar ada apa di dasar, atau
alasan lain, apakah ada sesuatu yang ibu tidak mau menjelaskan yang baru
terjadi dalam beberapa tahun ini di Bali selama dua atau tiga tahun ini
sebelum mereka pindah ke California selatan. Atau apakah ini masalah dari
pihak lain, dari bapak, dan apakah ada sesuatu lebih dari penjelasannya
sampai sekarang didasarkan apa yang bapak mengatakan dan apakah ini hal
halus, terbuka atau percobaan keras J.A.S. – yaitu Keasingan Anak-Anak
oleh orang tua.

Lalu saya merasa Anda memang perlu 730 lengkap.

Mereka ini bukan anak anak kecil.

Satunya – mereka – satu di sekolah

SMP, siap masuk SMA. Dan yang lain menuju sophmore – satu mau mulai sma
akhir augustus, dan yang lain sophomore SMA. Maka saya tidak tahu apakah
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Anda bisa memutuskan supaya tidak ada siapapun ke mana mana. Saya tidak
tahu apakah memang itu paling bagus untuk klienku kalau ada satu ingin
kunjungi Bali. Bisa dia merobah akalnya, tetapi saya merasa saya cukup
jelas jawaban di pertemuan pertama bahwa kalau dia kesana, ada rasa takut
dia tidak bisa pulang lagi.
Saya tidak tahu apakah ada pilihan lain daripada mungkin seorang
memegang passport-passport, bisa pengadilan ini.

Saya pernah memegang

passport sambil kasus berjalan, dan waktu kasus itu selesai saya kembalikan
passport itu dengan kwitansi tertulis dari panitera di department yang
menangani kasus itu. Itulah kasus pengadilan kamar sebelah tentang –
saya tidak pasti apakah itu negara tidak ikut Hague convention juga.
Mungkin. Itulah atau negara timur tengah.

Hakimnya commissioner Hughes,

jadi tahunnya mungkin agak lama – saya merasa tahun 95-an yang saya
menangani kasus itu, dan itu berjalan selama tiga atau empat tahun.

Dan

beberapa perjalanan terjadi dan kwitansi ditandatangani, dan passport
selalu dikembalikan pada saya. Sekali lagi, bisa dipegang oleh pengadilan.
Hal lain yang saya mendapat dari Pak Kendall dan Ibu Duncan adalah
pada saat ini tidak ada kasus di county Los Angeles, County Sheriff,
kedutaan besar A.A., Department Keadilan, Imigrasi A.S., atau penyelidikan
lain di Amerika, dan saya tidak bisa mengatakan tidak ada sesuatu berjalan
di Bali, tetapi Ibu Duncan mengatakan bahwa menurut pengertiannya mungkin
pernah ada penyelidikan, tentang tuntuan penculikan, hal hal berhubungan
klien-klien saya atau laporan kekerasan lain, tetapi tidak pernah ada
tuntutan formal pada siapa siapa, dan tidak ada yang aktif saat ini.
Ibu

Duncan:

Saya

merasa

kita

mengatakan

tidak

ada

penyelidikan

tentang ancaman, ancaman dilaporkan, yang dia mungkin atau mungkin tidak
mengeluarkan.

Saya merasa bahwa terlampir pada penjelasan bapaknya ada

– dia mengutip e-mail anonymous bahwa dia hanya menebak adalah dari klien
saya yang dia belum pernah lihat sebelum penjelasan Pak Donnelly, dan ini
dasarnya semua ketakutan yang dia menghujani pada anak anaknya atau mereka
semestinya takut ibu mereka karena dia mengancam membunuh mereka.
Tidak ada penyelidikan di Bali tentang ini, dan tidak ada penyelidikan
disini tentang ini. Ini cuma e-mail berdiri sendiri yang kita tidak tahu
asal dari mana, dan saya merasa dia tidak bisa buktikan bahwa e-mail itu
mengasal dari klien saya karena dia belum pernah lihat e-mail itu dulu.
Dia baru lihat penjelasan itu di pengadilan ini.
Pak Barnitt: Satu hal lagi sebelum Pak Kendall siap omong.

Transkrip Persidangan tanggal 4 Juni 2015 di Pengadilan California

Posisi

P-35

yang saya dapatkan dari membaca semua penjelasan dan percakapan singkat
dengan Ibu Duncan dan kliennya, saya merasa mulai dari hari saya baru
ditugaskan, karena dia disini --- dia disini dari luar negeri, adalah –
saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini – Pak Donnelly adalah sangat
pintar atau bisa buat apa apa dengan computer dan program computer, dan
bahwa dia terlibat dengan, saya merasa, dengan usaha mereka, yang saya
mengerti adalah perusahan Pakaian yang sangat berhasil. Dan dari informasi
terbatas yang saya punya mereka dulu – angka saya dapatkan adalah sekitar
527 karyawan.

Saya tidak tahu apakah semua di Bali, tetapi di mana mana,

seluruh dunia.

Dan bahwa dia kirim e-mail dan informasi, mencoba telepon

dan bahwa semua terhapus dari computernya, dan anak anak bilang mereka
tidak berhubungan kecuali apa yang saya sudah menjelaskan tadi bahwa
Brenden menerima satu atau dua. Itu saja. Dia menjawab satu e-mail, dan
ada satu atau dua, tetapi itu saja.
Pengadilan: Tetapi tidak ada ancaman pada mereka.
Pak Barnitt: Tidak ada ancaman antara mereka langsung, bahwa mereka
tidak menerima ancaman. Brenden tidak pernah mengatakan “saya menerima
ancaman dari ibu sebagai jawaban pada e-mail yang saya kirim pada ibu.”
Tetapi adalah sesuatu – saya hanya mengatakan dengan kata singkat – ada
mainan sesuatu dengan e-mail, computers, programs, sejarah, data diambil,
dihapus, dihancurkan, apa saja istilahnya.

Dan saya tidak begitu pintar

tentang computer, tetapi paling sedikit itu posisi ibunya, maka kalau kita
menyampai pada penjelasan titik awal atau sumber semua kejadian ini, saya
hanya tahu dari dua dua anak adalah bapak mereka menyatakan bahwa pernah
ada e-mail diterima oleh bapak yang dia akan dilukai, dan bahwa Sean dan
Brenden juga diancam mau dilukai, dan bahwa ancaman ini atau ancaman di
e-mail atau apa saja yang dikirim and disampaikan oleh ibu mereka, tik.
Dan didasarkan itu, bapak bilang “kita tidak kembali ke Bali.” Dan anak
anak adalah – mereka penuh hormat. Mereka anak sangat baik. Mereka sangat
ikut seperti semestinya, dan mereka seperti, okaylah, begitulah, dan
mereka disini sejak itu.
Pengadilan: Okay, Pak Kendall. Saya merasa Anda mau mengatakan sesuatu.
Pak Kendall: Saya tidak mau putus tadi, tetapi kita agak kesamping
tentang tuntutan atau penyelidikan apa sedang berjalan, maka saya hanya
ingin menjelaskan pada hal itu saja tanpa menganggu yang lain –
Pengadilan: Sihlakan.
Pak Kendall: E-mail yang semua orang selalu menyebutkan sangat pendek.
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Itulah exhibit 2 dari pejelasan asli. Itu mengatakan kalau kamu tidak
menutup Kayun, k-a-y-u-n, pada September, saya akan membunuh kamu, salah
tulis hurufnya, dan keluargamu.
Dan waktu kita mengatakan tidak ada penyelidikan aktif, tidak berarti
otoritas tidak menerima ancaman ini sebagai ancaman kredibilitas tinggi.
Klien saya ke kedutaan besar A.S. Dan melapor di FBI – menghubungi FBI.
Mereka menganggap ini sebagai hal serious. Mereka mengusulkan supaya
jangan keluar negeri. Dan ini hanya satu bagian dari pola masalah yang
mulai sebelum e-mail ini.
Pengadilan: Boleh saya bertanya sesuatu? Saya sedang lihat pada exhibit
2 di penjelasan. Tertulis disana, saya serious – tidak ada apostrophe –
tetapi saya merasa bahwa tulisanya adalah saya serious --- competitor.
Ada apa dengan e-mail ini yang menyebabkan klienmu untuk menyimpulkan
e-mail ini asal dari Petitioner?
Pak Kendall: Pertama, dia sudah didorong keluar dari usaha keluarganya,
perusahan garment. Biarlah, mereka bertengkar. Itu bagian dari perceraian.
Biarlah. Tetapi tahap berikutnya adalah dia dan partnernya lain – bapak
dan Ibu Donnelly punya partner di usaha restaurant, dan terjadi peristiwa
bahwa 30 orang preman datang di restaurant, dan klien saya dan partnernya
telepon pada polisi, dan naik kursi belakang mobil dan keluar.
Pengadilan: Ini di Bali?
Pak Kendall: Di Bali. Jadi dia telepon pada otoritas local, dan dia
dan partnernya naik kursi belakang mobil, tinggalkan semuanya.

Okay.

Tidak pernah – dia tidak pernah masuk restaurant itu lagi. Maka waktu Anda
mengatakan klien saya tidak beralasan takut, dia benar sangat takut.
Pengadilan: Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya bertanya ada
apa dalam e-mail ini yang menyebabkan ini asal dari Petitioner.

Itu saja

yang saya menanyakan.
Pak Kendall: Polanya. Lalu dia menghubunginya. Dia mencoba menghubunginya
berulang kali untuk bertanya – apakah kamu tahu tentang ini?

Kenapa kita

tutup – dan pentunjuk lagi adalah karena Kayun mau ditutup daripada hal
lain.

Jadi begitulah alasan klien saya merasa ancaman itu bisa dipercaya.

Semuanya tertera di penjelasannya.
Pengadilan: Saya tidak bilang ancaman ini tidak bisa dipercaya. Saya
tidak bilang itu.

Saya hanya bertanya sekali lagi---

Pak Kendall: Bagaimana dia lompat logis itu?
Pengadilan: Saya tidak menyangkal ada masalah antara dia sama istrinya

Transkrip Persidangan tanggal 4 Juni 2015 di Pengadilan California

P-35

atau keluarganya, tetapi untuk mengatakan ini asal dari istri – Pak
Kendall, saya dulu jaksa selama waktu panjang.

Saya hanya – mari kita

pikirkan kalau saya duduk di meja satu pagi, dan saya kerja, dan seorang
datang dengan e-mail seperti ini dan mereka mau menghubungi e-mail ini
dengan istri atau mantan istri.

Saya perlu hubungan itu disini.

Saya

mengerti mereka bertengkar, tetapi kedengaran juga seperti – dulu ada
siaran televisi namanya “dallas” dan siapa menembak J.R.
seolah ada banyak orang lain yang bisa marah padanya.
bilang lebih marah daripada Petitioner.

Kedengaran

Saya tidak mau

Saya hanya ingin tahu – masuk

otaknya untuk mengerti darimana pola pikirnya.
Pak Kendall: Apakah Anda ingin saya suruh dia naik kursi saksi dan
tanya langsung? Dia sangat inginkan kasih penjelasan.
Pengadilan: Dia tidak perlu naik kursi. Dia bisa mengasihtahu saya
langsung.
Anda sudah disumpah, Pak Donnelly, benar?
Respondent: Hari ini tidak, tetapi saya masih omong yang benar.
Pengadilan: Kami bisa kasih sumpah.
Panitera: Tolong angkat tangan kanan.
Apakah Anda menyumpah bahwa keterangan yang Anda mau mengajukan hari
ini dalam hal-hal yang ada didepan pengadilan adalah yang benar, benar
lengkap, dan tidak lain dari yang benar, didepan tuhan yang maha esa?
Respondent: Saya sumpah.

Periksa langsung
Olek Pak Kendall:
T: Pak Donnelly, waktu e-mail ini dikirim pada Anda, Anda beralasan
apa untuk percaya bahwa e-mail ini dari istri Anda?
J: Saya tidak tahu dengan pas apakah ini dari istri saya. Saya kira
e-mail ini mengasal dari kelompok orang dekat istri saya. Hal-hal ini
sudah berjalan selama beberapa tahun.

Saya pernah menerima banyak ancaman

dari dia sama kelompoknya.
Pengadilan: Tolong kasih saya bantuan disini.

Siapa kelompok ini?

Saksi: Adik-adiknya, adik-adik ipar, anak buah, cowok yang pacar dari
austria, pengacaranya.
Pengadilan: Bukan pengacara ini?
Saksi: Bukan, bukan yang ini.
Pengadilan: Bukan Ibu Duncan?
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Saksi: Di Indonesia.
T: Oleh Pak Kendall: Apakah adik-adik ini sama dengan adik-adik yang
pegang saham 20 percent atau lebih di perusahaan?
J: Benar.
T: Apa itu Kayun?
J: Kayun adalah perusahan yang saya coba berdirikan setelah saya
ditendang keluar dari Uluwatu.
Pengadilan: Tolong ditulis.
Saksi: U-l-u-w-a-t-u.
Pengadilan: Apa--?
Saksi: Uluwatu adalah perusahaan yang istri saya sama saya beli dari
perusahaan yang bangkrut. Kami beli perusahan itu tahun 1988 waktu kami
pindah ke Bali dan bangkitkan perusahan itu bidang garment, toko-toko
retail, bordir. Menjual barang kwalitet tinggi lux.
Pengadilan: Handmade lace, bordir kerajinan tangan, seperti rok dan
Pakaian wanita dan lain lain?
Saksi: Benar.
Pengadilan: Dijual di Bali?
Saksi: Benar. Sangat berhasil.
Pengadilan: Saya – counsel, saya masih coba mengerti kita ditengah
apa disini.
Ibu Duncan: Tentu.
T: Oleh Pak Kendall: Waktu mengatakan perusahaan Kayun ini, apakah itu
sesuatu yang istrimu ada minat – apakah istrimu, ibu Made Jati, apa dia
punya minat atau saham?
J: Tidak ada yang berminat. Padahal saya tidak tahu kenapa dia berminat
– tetapi yah.
T: Kenapa dia berminat pada itu?
J: Dia merasa itu ancaman pada Uluwatu.
T: Mari saya bertanya dengan cara lain.
Pengadilan: Stop. Stop. Tunggu dulu. Silakan.
Ibu Duncan: Yang Mulia, hal pertama--Pengadilan: Ini bukan sidang tentang surat perlindungan.
Ibu Duncan: Saya tahu. Tetapi supaya Anda tahu, waktu klien saya
mengajukan jawabanya pada surat perlindungan, dia masukan sms dikutip
langsung dari hp-nya yang dia bisa masukan nanti yang menyatakan bahwa dia
bilang pada suaminya “kita harus ke polisi.

Karena ada ancaman.”
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mengatakan “mari ke polisi.” Lalu jawabnya adalah “saya sudah bilang saya
sudah ke polisi.

Kamu tidak usah ikut sama saya.”

Ini hanya—
Pengadilan: Saya sudah lihat itu. Saya sedang mencoba latar belakangnya.
Mari saya menjelaskan tujuan saya. Ini pikiran saya. Saya tidak cukup tahu
tentang situasi mental anak anak, Brenden dan Sean, untuk mengerti kenapa
mungkin satu percaya dan yang lain tidak percaya tentang hal ini. Bisa
keasingan anak anak, bisa karena mereka berumur 13 dan 15, dan tahap emosi
mereka yang belum dewasa, mereka tidak tahu apa yang mereka bisa percaya.
Dan yang lebih besar, mungkin dia merasa “saya tidak mau dengar lagi semua
hal-hal ini, jadi saya pergi saja,” dan dengan perceraian dan semuanya,
tidak mau pikir lagi. “ibu disana, saya disini. Saya tidak mau jadi bagian
masalah ini lagi.

Saya tidak mau drama lagi.”

Bisa keasingan anak anak,

tetapi bisa juga karena anak berumur 15 tahun tidak mau lagi diganggu oleh
dramanya.
Yang lebih mudah bisa semacam anak yang ingin coba, biar semua ancaman,
dan ingin tahu saja.

Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fakta bahwa yang

jelas – apakah dari Ibu Jati apa tidak, saya tidak tahu apakah dia benar
melakukan ini, tetapi saya prihatin keamanan dua anak ini. Biaren ancaman
itu. Saya paling peduli fakta bahwa Indonesia dan Bali bukan negara Hague
signatory.

Saya sangat cemas itu.

Saya prihatin juga fakta bahwa saya mengerti Ibu Jati pegang ticket
dan dia harus kembali ke Bali karena tidak mau kehilangan ticket itu.
Dan saya mengerti, counsel, bahwa mungkin Anda merasa bertanggung
jawab sedikit karena bilang okay, dan saya menerima itu.
Ibu Duncan: Ditambah dia sudah empat bulan disini, dan semuanya sangat
susah padanya.
Pengadilan: Susah, kecuali satu hal. Penting hari ini dia kembali
pada pengadilan ini untuk omong pada saya. Saya selalu paham bahwa kalau
ada orang tidak hadir, bahwa saya dianggap posisi paling rendah di hidup
banyak orang. Tetapi dalam situasi ini, saya harus di posisi atas dan
pusat. Bukan saya secara pribadi, susan lopez-giss. Saya tidak maksudkan
itu. Saya maksudkan pengadilan dan kepentingan putusan kewalian.
Jadi kalau dia mengatakan pada Pak Barnitt “tidak apa apa. Saya tidak
mau bertengkar, kamu tahu, dan saya hanya – saya hanya ingin ketemu anak
anak saya,” di sisi pertama bisa dilihat sebagai ibu mengatakan “okay,
saya lepaskan.” Dan di sisi lain, saya tidak tahu apa pada intinya dia
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mengatakan “okay, yang paling mudah mau datang, dan saya tidak ijinkan dia
kembali lagi.” Saya tidak tahu, dan tidak ada orang disini yang tahu –
Mari

saya

menjelaskan

pikiran

saya

menuju

kemana,

apa

saya

mau

memerintah. Saya mau memerintah evaluasi kewalian. Saya akan memeritah
itu. Saya mau menerimanya. Saya mau untuk saya sendiri. Saya mau itu karena
saya mau Dr Suiter omong sama anak anak ini.
sama Ibu Jati.

Saya mau Dr Suiter omong

Saya mau Dr Suiter omong sama Pak Donnelly. Saya ingin

tahu apakah ada keasingan anak anak, tetapi saya tidak tahu apakah ini
keasingan disebabkan oleh ide ancaman ancaman dan caranya dijelaskan pada
anak anak dan apa yang diterima oleh anak anak, atau apakah itu keasingan
berhubungan perceraian dan mereka mencoba ketemu sesuatu yang stabil untuk
mereka sendiri.
Kemauan anak yang lebih mudah, Brenden, untuk kembali, saya merasa itu
keinginin yang bagus, dan Seandainya semuanya lancar dan negara itu negara
Hague signatory dan tidak banyak masalah masalah lain dan keluarga yang –
dan mari saya menyatakan yang benar menakuti saya karena Anda seperti mau
lopat keluar kulitmu.

Biar saya selesai dulu. Sebentar lagi saya pamitkan

Anda omong. Anda harus tahu pikiran saya dulu.
Ada

keluarga

disana.

Mari

kita

mengkhayal

bahwa

Ibu

Jati

sama

sekali tidak bersalah, tetapi dia punya beberapa meriam lepas kendali
di keluarganya yang siap mengatakan “kamu milik kita, Brenden, dan kamu
tidak boleh kembali lagi,” dan Ibu Jati dikendalikan oleh keluarganya.
Semua bisa terjadi, saya tidak tahu, tetapi saya cemas. Pak Barnitt tadi
omong benar. Saya cemas. Pak Donnelly bebas kecemasan sendiri. Biar itu,
saya guggup sendiri karena saya tidak mau Brenden kembali ke sana padahal
saya secara intellectual dan formal merasa itu hal baik kalau Brenden mau
ketemu ibunya dan keluarganya disana dan dia semestinya kesempatan itu.
Saya tidak punya masalah dengan itu, belum punya. Saya mau evaluasi itu.
Ibu Duncan: Saya mengerti, Yang Mulia. Untuk menjawab tuntutan pada
klien saya—
Pengadilan: Anda tidak perlu menjawab tuntutan, karena saya belum
tahu.
Ibu Duncan: Benar. Dia tahu dia harus hadir disini tanggal 15 Juli.
Ada acara mediasi. Dan, saya mengharap, kita bisa jadwalkan sidang lagi
waktu dia disini lagi, dan saya mengharap, mungkin, ada hasil dari evaluasi
saat itu, dan mungkin masih ada waktu untuk anak-anak ini bisa ketemu ibu
mereka atau kembali di Bali untuk libur seperti Brenden mengatakan.
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Pengadilan: Tidak sampai saya menerima evaluasi itu.
Ibu Duncan: Ada waktu antaranya. Kami omong satu setengah bulan dari
hari ini.
Pengadilan: Kalau dia datang, dan kalau dia disini, dan saya mau pegang
passport passport mereka – saya mau passport passport mereka diserahkan,
dan saya merasa tidak ada siapapun yang tidak setuju ibu ketemu anak anak.
Saya tidak mau Paksa Sean harus ketemu ibunya sampai setelah omong sama Dr
Suiter dulu, tetapi mereka harus ketemu Dr Suiter. Mereka tidak perjalanan
ke Bali. Mungkin tidak sampai tahun depan.
Ibu Duncan: Tambah lagi, Yang Mulia, saya hanya ingin membuka hal ini
yang saya merasa Yang Mulia merasa takut, tetapi bukan klien saya yang
ambil anak anak dan tidak pernah kembali lagi.
mereka.

Dia hanya ingin ketemu

Dia tidak ada hubungan sama mereka, dan sayangkali pada klienku,

dia tinggal di negara yang menyebabkan semua orang takut karena kalau
dia melakukan hal sama, tidak mungkin mereka bisa dikembalikan. Sangat
nyeri dia dituntut hal yang dia tidak pernah melakukan. Dia sedang coba
segalanya melalui jalur yang benar.
Pengadilan: Untuk arsipnya, saya belum memutuskan apa apa, apakah dia
menyebabkan ancaman ini, apakah dia bertanggung jawab ancaman. Yang saya
tahu adalah ada ancaman, dan didasarkan bukti yang saya pegang saat ini,
saya tidak bisa memutuskan apa apa. Semestinya kita perlu sidang, tetapi
saya tidak menuju kesana.
Ibu Duncan: Posisi kami – mungkin pengadilan tidak mau dengar ini pada
saat ini.

Posisi kami adalah bahwa tujuan Respondent untuk mengajak dua

anak anak kesini saat ini adalah karena dia mau Pakai mereka sebagai umpan
karena dia mau mengajukan kasus harta disini, karena di Bali sudah ada
kasus terbuka, dan belum ada hasil hal hal itu disana.
Pengadilan: Okay.
Ibu Duncan: Dia mau semuanya disidangkan disini. Dia mau memaksa dia
datang kesini. Dia mau dia diperiksa disini. Dia mau semuanya disini,
tetapi pada dasarnya anak anak ini adalah umpan.
Pengadilan: Anda tahu? Ibu Jati berhak takut itu, tetapi saya mau
menjelaskan sesuatu, supaya Anda bisa kembali pada klienmu dan menjelaskan
posisi hakim, hal hal harta mungkin atau mungkin tidak nanti diperhatikan
saya. Saat ini belum. Saat ini, saya menyangkut hal anak anak.
Ibu Duncan: Memang itu menenangkan kami, Yang Mulia, karena itu
kegelisahan kami, dan saya hanya – setiap kali kita memutar punggung,
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mereka seperti mau memeriksa keuangannya. Mereka keluarkan semua mohonan
informasi itu.
Pengadilan: Mereka boleh kirim apa saja kemauan mereka, dan kalau Anda
keberatan, Anda memang bisa mengajukan keberatan itu pada pengadilan. Tetapi
saya tidak mau dengar keberatan itu sekarang karena kalian harus ketemu
dan merunding dulu. Anda harus menunjuk alasan baik untuk minta informasi
atau keberatan untuk menolak pada pertanyaan itu. Tetapi yang saya punya
dihadapan saya saat ini hanya sidang mengenai surat perlindungan, dan
yang semestinya menjawab tidak hadir. Saya menerima penjelasan Anda. Saya
tidak mau kena dengan sangksi karena itu. Tetapi saya mau jelas, evaluasi
untuk kewalian tidak bisa negosiasikan.

Saya memerintah itu. Saya sudan

memerintah itu. Saya sudah memerintah caranya bayar ongkosnya. Pengadilan
ini mau menerima evaluasi itu.
Pak Kendall: Tentang jadwal, pengadilan harus tahu bahwa Dr Suiter
baru bebas ketemu tanggal 1 Juli jam 1445. Itu kesempatan pertama, dan dia
menyuruh dua orang tua sekaligus ketemu sama dia. Begitu standard biasa.
Pengadilan: Ibu Jati harus kembali.
Ibu Duncan: Dia sudah tahu 15 Juli ada tanggal mediasi.

Saya tidak

tahu apakah itu penting lagi. Dia memang berniat kembali.
Pengadilan: Baiklah. Harus ketemu Dr Suiter, maka biar dia kembali—
Pak Kendall: Bolehkah kami menetapkan perjanjian itu dulu?
Ibu Duncan: Biar saya omong sama klienku dulu. Atau kami bisa yang
berikut--Pengadilan: Mengatakan dia diperintah kembali dan hadir pada perjanjian
tanggal itu.

Biar sederhana.

Bisa saya sendiri yang keras.

Pak Barnitt: Tanggal 1 Juli, 1445 siang di kantor Dr Suiter. Itu rapat
bersama sama, Pak Kendall, dua orang tua?
Pak Kendall: Benar.

Orang tua diharuskan hadir dan bekerjasama dengan

Dr Suiter.
Pengadilan: Apakah anak anak semestinya ikut juga?
Pak Kendall: Saya merasa mereka harus kesana, tapi bukan waktu itu.
Pengadilan: Okay.
Pak Kendall: Klien saya – saya ingin mengusulkan kita siapkan perintah
formal yang memerintah bahwa dua orang tua diharuskan bekerjasama dengan
Dr Suiter.
Pak Barnitt: Kalau counsel mau kasih saya surat kuasa terbatas, saya
bisa menghubungi Dr Suiter dan menjelaskan jaraknya, daripada tiga pengacara
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yang lain terlibat mari bilang, Dr Suiter, saya berpihak anak anak. Apa
saja Anda bisa merubah atau pindah, ibu pasti hadir tanggal 1 Juli.

Dan

kita bisa mengurus sesuatu lain untuk forensic testing [ujian psychologis]
atau bersama anak anak, atau seperti itu.

Saya kan menghubunginya sebelum

akhir minggu depan. Kalau kalian berdua setuju --- saya tidak mau ex parte
dengan 730, kecuali counsel setuju.
Ibu Duncan: Baiklah.
Pengadilan: Anda setuju, Pak Kendall?
Pak Kendall: Undang undang selalu ijinkan counsel boleh menghubungi
kantornya untuk mengurus jadwal—
Pak Barnitt: Saya selalu suka menerima surat kuasa terbatas diarsip
supaya tidak ada yang bertanya.
Pak Kendall: Tidak masalah. Biar counsel menghubunginya tentang jadwal
dan memperlancar evaluasi.
Ibu Duncan: Saya mengharap, kita berhasil menyampaikan pada Dr Suiter,
bahwa kita harap sebanyak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua
atau satu minggu, karena saya tidak tahu dia bisa disini berapa lama. Saya
harap dia bisa tetap tinggal disini sampai selesai.
Pengadilan: Sekaligus dengan itu, saya akan mohon semua pihak ketemu
dengan pengacara khusus anak anak waktu Ibu Jati disini, untuk mengatur
waktu dia bisa ketemu dengan anak anak.
Nah, tentang hal Sean--Pak Kendall: Yang Mulia tadi memerintah sementara tentang kunjungan
anak anak. Saya merasa perintah itu adalah Sean tidak dipaksa.
Pengadilan: Benar.
Pak Kendall: Dan bahwa Brenden harus berhubungan sama ibunya sebelum
sidang yang akan datang. Kami tidak keberatan dua dua perintah itu.
Pengadilan: Okay. Satu hal yang saya ingin Dr Suiter perhatikan adalah
masalah Sean rupanya merasa keasingan dari ibunya. Apakah didasarkan
hal-hal dia sendiri sama ibunya, apakah marah pada ibunya, dan kalau Dr
Suiter bisa kasih usulan dan membantu, itu hal pantas diterima. Dia harus
belajar jangan lari dari ibu. Kalau dia marah padanya, biar dia menangani
itu seperti setiap anak lain, omong langsung pada mukanya, “saya punya
masalah.” Kalau didasarkan rasa ketakutan yang dia belum bisa menjelaskan,
saya harus tahu tentang itu.

Jadi pada kemungkinan ada rasa takut yang

pantas atau benar – atau dia merasa ada alasan takut tentang keamanan,
saya ingin tahu. Saya tidak mau bocoran informasi pribadi antara therapis
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dan klien, tetapi saya harus tahu dulu.
Ibu Duncan: Darimana asalnya, apakah benar apa tidak.
Pengadilan: Saya mengatakan apakah dia merasa ketakutan.
Pak Barnitt: Saya akan menyampaikan pada Dr Suiter dengan surat yang
saya kirim copy pada Pak Kendall dan Ibu Duncan tentang harapan pengadilan
supaya ada evaluasi juga tentang rasa ketakutan, apakah benar apa tidak,
dan keasingan anak anak dari orang tua.
Pengadilan: Benar.
Pak Kendall: Saya mau mohon perintah setelah sidang say siapkan nanti
untuk diisi juga perintah bahwa semua perintah dari dulu masih tetap
berjalan.
Pengadilan: Tentu.
Pak Kendall: Dan sejauh idenya bahwa passport-passport diserahkan
pada pengacara khusus anak anak, pergertian saya adalah mereka mau exp--mungkin mau expiry tidak lama lagi.

Klien saya tidak mau ke mana mana.

Anda bisa memerintah dia tetap tinggal. Kalau Anda ingin dia menyerah
passport-passport, tidak keberatan.
Pengadilan: Begitulah.
Ibu

Duncan:

Dia

bisa

memperpanjang

passport,

supaya

nanti

kalau

pengadilan merasa lebih enak setelah evaluasi itu dan salah satu anak bisa
kunjungi –
Pengadilan: Kita akan menangani hal itu di sidang berikut. Saya mau
mereka diserahkan jelas karena saya tidak mau mereka kehilangan dan mungkin
diperpanjang dan kita menghadap masalah nanti ada passport hilang dan anak
hilang. Kalau mereka expiry, tidak ada masalah.
Respondent: Sudah expiry.
Pengadilan: Kalau sudah expiry dan di kantor Pak Barnitt, saya tidak
punya masalah. Sayangkali, masalah Anda dulu baru menjadi masalah saya,
dan saya bisa sakit hati karena kecemasan.
Saya ingin Anda mengasihtahu klien Anda sesuatu, Ibu Duncan. Dr Suiter
dan semua proses ini bisa menjadi teman paling akrab pada klienmu, atau
menjadi mimpi paling buruk, tetapi fakta yang nyata adalah, dengan asumpsi
bahwa dia memang sama sekali tidak bersalah, ini hanya bisa membukti bahwa
dia tidak bersalah, dan hal hal berikutnya kita bisa menangani setelah
itu. Okay?
Pak Kendall: Ada satu hal lagi, Yang Mulia. Saya perlu – saya merasa
mulai nyata – untuk mengajukan mosi untuk mohon perintah deposisi. Kami
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tidak bisa – kami macet.

Saya sudah mengajukan permohonan menunjuk alasan

untuk tunjanggan anak anak, dan saya tidak bisa jadwalkan deposisi bersama
mereka baik disini baik di Indonesia sama counsel.

Dia mengatakan dia

tidak bisa, karena jadwalnya ketat, tidak bisa ketemu sebelum kliennya
berangkat.

Kliennya berangkat rupanya tanggal 2 Juli – 2 Juni padahal

semestinya dia masih disini sampai tanggal 15 Juni.

Sekarang sudah

merobah. Maka kami harus mengajukan permohonan untuk deposisi Paksa, saya
merasa begitu, karena counsel mengatakan tidak berotorisasi dari kliennya
untuk setuju deposisi disini atau Indonesia.

Maka saya perlu waktu lagi

sedikit untuk siapkan permohonan itu.
Ibu Duncan: Itu tidak sepenuhnya benar. Saya dua sidang dari dulu—
Pengadilan: Apakah klien Anda siap bekerjasama ikut deposisi waktu
dia disini?
Ibu Duncan: Masalahnya hanya bahwa dia punya pengacara di Bali, dan
dia mengusulnya --Pengadilan: Bukan kewalian dan bukan kunjungan. Ini kewalian dan
kunjungan dan tunjanggan anak anak, dan dia sudah secara rela menyerahkan
diri pada yurisdiksi pengadilan ini. Maka apa saja masalah diri sendiri
di Bali, terus terang, tetap pas begitulah dong, masalah diri sendiri.
Saya tidak pedulikan pengacaranya di Bali. Anak anaknya adalah disini.
Yurisdiksi disini, dan biar dia suka atau tidak suka, hal hal tunjangan
anak anak adalah disini.

Dan kalau memang itu hal yang menakutinya bahwa

dengan cara ini itu Pak Donnelly sudah ambil anak anak dan dia cemas
tunjangan anak anak disini, dia bisa naik ranjangnya setiap malam dan
pikirkan ketakutan itu. Tetapi fakta begini, tebak apa?, karena anak anak
disini dan dia punya tanggung jawab bayar tunjangan anak anak, haruslah.
Ibu Duncan: Yang Mulia, dia bertanya pada saya apa penawaran yang
adil.

Kami pernah omong tentang perintah tunjangan anak anak sementara.

Yang cemaskan dia adalah kalau litigasi hal hal—
Pengadilan: Yah tahu? Peduli apa sih. Anda harus memberitahunya apa
yang dikatakan pengadilan ini, peduli apa sih. Dia tidak bisa menghindari
– Ibu Duncan, tolong, setiap kata saya – tidak ada apa apa dari kata saya
yang menenangmu.

Dari sikap badanmu begitu frustrasi dan kemarahan, dan

tidak ada apa apa dari kataku yang semesti menyebabkan itu. Jadi saya
tidak tahu darimana asal rasanya. Karena saya memberitahu pada Anda, bahwa
klienmu mungkin sangat ketakutan, dan yah tahu?, dia benar. Dia sepenuhnya
benar. Kalau dia harus menangani pertengkaran uang dan harta dan usaha
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dengan keluarganya di Indonesia, dan keluarganya menekan dengan banyak hal
keluarga dan usaha, saya mengerti.
Tetapi

ketakutan

orang

orang

itu

dan

kegelisahan

mereka

tetang

Respondent disini tidak pengaruh pada saya satu tik pun, dan Anda harus
memberitahunya begitu. Dia harus menghadapi fakta bahwa saya tahu dia
terjepit antara batu dan tempat keras. Dia bertengkar sama keluarga.

Anak

anaknya disini. Dia ditengah situasi, tetapi dia yang melibatkan diri
sendiri. Dia sendiri. Dia menempatkan diri sindiri disana karena –
Ibu Duncan: Karena dia mau ketemu anak anaknya.
Pengadilan: Tidak. Stop. Mundur jauh kebelakang. Tidak. Dia mau ketemu
anak anak? Dia sudah – dia melibatkan diri dengan Respondent ini. Dia
nikah. Dia lahirkan anak anak. Bagian itu orang cendurung lupa waktu
mereka masuk pintu pintu pengadilan ini, bagian paling awal paling dasar,
maksudnya menikah, melahirkan anak anak, yang terus terang saya menyatakan
disini setiap hari, tidak mohon untuk dilahirkan, tidak mohon ceraian,
tidak mohon keluarga itu di Bali, tidak mohon usaha itu, tidak mohon apa
apa. Mereka dilahirkan. Mereka punya ibu bapak, yang saya hanya bisa
menebak pernah dulu cinta pada anak anak mereka and kemungkinan besar,
masih cinta pada mereka.
Fakta bahwa dia ingin ketemu anak anaknya, tentu dia ingin ketemu anak
anaknya. Saya shok kalau dia tidak mau ketemu anak anaknya. Saya sangat
cemas kalau dia tidak mau ketemu anak anaknya, tetapi usahanya disana
sedang tariknya kembali. Dan saat ini tariknya – itu yang mengganggu saya
karena tariknya, karena hal yang nyata dan benar adalah dia punya ticket;
dia kembali. Dia punya usaha; dia kembali. Dia seolah sangat baik hati
dari segi, okay, anak anak boleh datang kesini. Saya hanya ingin kadang
kadang ketemu mereka. Saya tidak tahu. Dan Anda juga tidak tahu.
Ibu Duncan: Dia sudah disini empat bulan, Yang Mulia.
Pengadilan: Ibu Duncan, anak anaknya disini. Anak anaknya disini.
Perjuangannya adalah di Indonesia. Saya tidak pedulikan perjuangan itu.
Itu bukan masalah saya.
Ibu Duncan: Rumahnya di Indonesia juga.
Pengadilan: Rumahnya adalah dimana anak anaknya berada.
Ibu Duncan: Anak anaknya disana sampai tahun lalu, seluruh hidup
mereka.
Pengadilan: Saya gagal komunikasi. Saya sedang mengalami kegagalan
komunikasi sama Anda. Bagian besar ibu merasa dimana saja anak anak berada,
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itulah rumah ibu sendiri. Bagian besar ibu merasa begitu. Contohnya anak
anak saya. Saya bersama anak anak saya. Saya punya kareer. Saya punya
posisi kerja – agak seperti posisi penting.

Anak anak saya sudah dewasa.

Mungkin orang lain bisa mengaggap saya diri tidak bisa diambil dari tempat
ini, tetapi berdoa pada tuhan kalau ada yang terjadi pada anak saya, saya
langsung keluar pintu. Saya lenyap.
Dan saya tidak mau bilang dia harus seperti saya diri. Harap jangan
kurang paham. Saya hanya bilang dia terobek.

Saya pernah mengatakan ini.

Dia terobek. Dia terjepit antara batu dan tempat keras. Mungkin karena
itulah saya kegagalan komunikasi sama Anda. Saya bisa lihat itu.

Yang

saya perlu Anda menjelaskan padanya –
Saya sedang kegagalan komunikasi. Dari sikap badanmu lagi saya bisa
lihat

kegagalan

komunikasi.

Kelihatan

seperti

Anda

harus

mengatakan

sesuatu. Apa yang saya belum mengerti?
Ibu Duncan: Waktu dia disini, dia begitu dipukul pula, Yang Mulia,
karena dari dua --- kunjungan pertama sama anak anaknya sangat lancar.
Waktu dia berangkat, dia punya satu anak mengatakan “saya benci samamu.
Saya tidak mau ketemu ibu.” Dan dia tidak tahu apa terjadi. Ada yang tidak
beres.
Pengadilan: Ibu Duncan, biar saya menjelaskan sesuatu. Mari kita
bayangkan di imaginasi kita bahwa dua orang tua ini nikah, masih saling
cinta gila, tidak masalah, tidak usaha, tidak Bali, semua tinggal disini.
Anak yang berumur 15 tahun bisa satu hari mengatakan pada ibunya “saya
benci padamu, saya tidak mau ketemu ibu. Saya tidak suka padamu,” dan ibu
merasa ada yang tidak beres.

Saya tidak kenal orang tua di dunia ini yang

tidak pernah pengalaman anak mengatakan sesuatu mirip itu sebelum dewasa.
Dan yang tidak beres adalah anak itu berumur 15 tahun. Itulah yang tidak
beres.
Saya tidak bisa terlaluan kalau anak mengatakan dia benci pada orang
tuannya. Dan saya tidak bisa ketemu keasingan didasarkan itu saja. Tetapi
ada begitu banyak yang sedang terjadi dengan dua anak ini. Mereka punya
bapak disini, ibu di Bali.

Jelas, mereka tahu tentang uang dan hartanya.

Saya tidak keraguan sedikitpun bahwa mereka tahu tentang masalah perjuangan
uang. Tidak keraguan sedikitpun mereka tahun tentang keluarga itu.
Apakah tidak mungkin Sean sudah muak semuanya, tidak mau ketemu lagi
orang orang itu? Karena dia yang paling besar, apakah kemungkinan mereka
menekan dia sebagai yang paling besar dan mengatakan itu tanggung jawab
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dia, dan dia tidak mau tanggung jawab itu? Saya tidak tahu. Tetapi
saya tahu bawha seringkali kalau ada anak paling besar, semuanya dituang
padanya. Mengenai Brenden, dia bayi. Dia bisa kesini kesana dimanja semua
pihak, dan mereka tidak menggangunya.
Apakah mungkin Ibu Jati sendiri menekan pada Sean? Saya merasa pasti
dia bertindak begitu, dan saya merasa pasti dia tidak mengasihtahu pada
Anda. Saya tidak tahu. Itulah alasan saya ingin Dr Suiter bisa masuk,
supaya bisa omong sama anak anak ini. Karena itu saya ingin tahu apa
yang benar terjadi disini. Saya tidak memutuskan bahwa klienmu bersalah
sesuatu. Dia tidak bertindak bersalah. Saya belum putusan seperti itu.
Masalahnya saya punya satu orang sisi lain dunia ini, satu orang
disini, dua anak disini. Pengacara mereka mengatakan mereka puas disini.
Saya memang merasa anak anak semestinya ketemu dua dua orang tua. Saya
mengatakan itu setiap hari di pengadilan ini. Saya mengucapkan beberapa
kata perhatian sebelum saya mulai sidang, sebelum mulai kasus kasus. Saya
bukan hakim berpihak ibu.

Saya bukan hakim berpihak bapak. Saya hakim

berpihak anak anak. Okay? Itu sumber awal saya. Semua kecemasannya tentang
hartanya adalah masalah dia sendiri. Okay?

Jadi mari saya bilang dulu,

tolong. Itu seperti kena saraf dengan Anda. Itulah yang menyebab Anda
mulai lompat.
Ibu Duncan: Itu karena dia disuruh oleh --- dia benar mau mendukung
anak anak, Yang Mulia. Bukan itu inti masalahnya.
Pengadilan: Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya punya sidang lagi
menunggu. Dan biar saya bilang ini, supaya saya bisa membantu Anda. Dia
disuruh --- saya merasah bagian berikutnya kalimat tadi adalah – oleh
pengacara di Indonesia blah blah blah, apa saja. Pengaracara pengacara
itu di Indonesia boleh kasih perintah pagi dan malam. Saya tidak peduli.
Pengacara di indonsesia tidak punya yurisdiksi pada saya atau pada anak
anak ini atau pada hukum di Californiaatau tunjangan. Saya merasa dia
mau menawar pada Anda, Pak Donnelly. Saya merasa dia mau melakukan apa
saja dan mungkin siap bayar lebih dari semestinya karena dia mau semua
arsipnya tetap tertutup. Saya bukan goblok polos. Saya mengerti. Saya
mergerti tujuannya, tetapi masalah yang dia menghadapi, dan saya mau
mengulang lagi, dia terjepit antara batu dan tempat keras. Dia terikat
oleh saya. Dia berwajib menyerah semua arsip itu. Keluarganya mungkin
sangat menekan karena mereka tidak mau Pak Donnelly lihat apa apa. Saya
mengerti. Dan yang saya ingin mengatakan padamu adalah Anda harus duduk
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sama dia secara tenang dan menjelaskan padanya bahwa biar perintah apa
saja dari pengacara pengacara di Indonesia, atau apa saja tekanan itu,
tidak berpengaruh disini, dan apakah Pak Donnelly menerima – apakah dia
bisa berhasil sesuatu, mungkin bisa.

Mungkin bisa. Dan kalau keluarganya

tidak suka itu dan ingin beli segalanya dan membayarnya supaya bebas dari
masalah, baiklah, mungkin itulah.

Dan kalau itulah yang Anda menjelaskan

pada saya –
Dan saya akan memberitahu hal lain, keberadaan Anda di pengadilan
ini dan sikap badanmu sangat jelas dan lancar menyatakan lebih dari Anda
menyadari tentang semua penderitaan dan kecemasan klien Anda.

Kalau

klien Anda punya kecemasan seperti itu, maka jelas kecemasan Pak Donnelly
tentang orang orang ini – kalau klien Anda bisa menyebabkan rasa begitu
cemas dalam diri Anda dari jarak setengah dunia jauh, jelas dia sudah
menerangkan semua itu pada Anda dari dulu.
Saya sudah mengatakan ini tadi, saya lebih lama pengalaman duduk
di sisi itu meja hakim daripada sisi ini. Saya tahu rasa ketakutan dan
kecemasan yang klien bisa menanam dalam hati seorang pengacaranya. Saya
dulu pengacara mempihak kota los angeles, saya pernah mengalami semua 13
anggota dewan kota teriak pada saya sekaligus di rapat tertutup suruh saya
menangani kasus begitulah. Saya tahu apa tekanan itu dari klien. Tetapi
biar saya mengasihtahu Anda sesuatu, kalau dia bisa menyebabkan rasa
kecemasan begitu kuat dalam dirimu, saya bisa menyimpulkan dia sendiri
punya kecemasan itu. Dan kalau dia begitu kecemasan, maka Pak Donnelly
tidak salah bertakut karena uang itu – dan itulah yang saya dengar.

Dia

tidak disini karena dia punya rumah disana, dan dia punya usaha disana.
Rumah tunggal yang dia bisa punya adalah usaha itu. Dia punya keluarganya.
Mereka menekannya. Dia diperintah, Anda bilang begitu.
bahwa dia ikut bendera lain yang lebih cemaskan

Saya menyimpulkan
-- bahwa semuanya

didasarkan uang untuk keluarga itu, dan saya tidak kenal orang orang itu.
Saya tidak tahu apakah mereka hanya mengong gong waktu makan malam dan
hanya mengong gong, atau apakah mereka benar kegelisahan orang bisa ambil
uangnya yang besar. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mari tinggalkan
begitu.
Ibu Duncan: Ada sejarah panjang antara mereka berdua. Kalau omong sama
suami, dia bilang hitam. Kalau omong sama istri, dia bilang putih. Dan itu
masalahnya.
Pengadilan: Kenapa lain dari kasus kasus lain? Okay. Mari saya memilih
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tanggal. Apakah tanggal 15 Juli bebas?
Ibu Duncan: Saya bisa minggu berikutnya.
Pengadilan: Tanggal 31 Juli. Dia harus hadir.

Dia harus disini seluruh

bulan Juli.
Pak Barnitt: Tanggal itu bagus.
Ibu Duncan: Terima kasih, Yang Mulia.
Pengadilan: Ibu Duncan, saya tidak cemburu posisi Anda disini hari ini.
Tidak punya klien hadir, tetapi mendukung, sejauh saya bisa lihat, kemauan
klienmu dengan sangat setia, sangat baik tanpa klien. Saya hanya ingin
mengatakan saya menghargai usaha Anda hari ini.
Ibu Duncan: Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Kendall: Yang Mulia, supaya arsip jelas, maksudnya perintah menunjukan
alasan yang didaftarkan tanggal 30 Mei 2008, dipindah maju pada hari ini dan
dijadwakal lagi pada tanggal 30 Juli 2008?
Pengadilan: Benar.
Pak Barnitt: Tanggal 31.
Pengadilan: Tanggal 31.
Pak Kendall: Dan lagi, -- saya merasa kita punya dari ibu, Petitioner,
perintah menunjukan alasan mengenai kewalian dan kunjungan, dll.

Itu juga

untuk tanggal sama, dan lagi – tentang surat perlindungan kekerasan rumah
tangga dijadwalkan juga tanggal itu.
Pengadilan: Semua permohonan – saya tidak punya semua tanggalnya. Perintah
menunjukan alasan dari Respondent tentang surat perlindunan dilanjutkan pada
tanggal itu. Semua perintah tetap. Saya tidak punya permohonan dari Petitioner
kecuali untuk pengacara khusus anak anak.

Itu sudah didaftarkan –

Ibu Duncan: Permohonan Petitioner yang kita baru menangani hari ini, Yang
Mulia. Saya merasa – kami berdua sudah mengajukan permohonan.
Pengadilan: Petitioner ada permohonan untuk pengacara khusus anak anak.
Pak Kendall: Itu sudah diajukan tanggal 9 April, maka sudah selesai. Dan
kami ada permohonan untuk surat perlindungan diajukan tanggal 19 Maret.
Pengadilan: Itu saja yang saya punya hari ini.

(JAM

Terima kasih
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PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B			

HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

NI MADE JATI
			Petitioner
Kasus No KD073003
Vs
Sertifikat Panitera
MICHAEL DONNELLY
			Respondent

BAGIAN NEGARA CALIFORNIA

)

				
COUNTY LOS ANGELES		

)
)

Saya, Carol S. Herrera, CSR No 8735, Panitera Resmi Pengadilan Tinggi Bagian
Negara California, County Los Angeles, disini menyumpah bahwa semua halaman
tertera diatas 1 sampai 16 semuanya, adalah laporan lengkap dan benar,
transkrip sidang yang dilangsungkan dalam hal tersebut diatas tanggal 4 JUNI
2008.

			

Tertanggal tanggal 4 Juni 2008

			

CAROL S HERERRA CSR NO 8735

			PANITERA RESMI
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Thomas E. Kendall (State Bar #157891)

ORIGINAL FILED

Law Offices of Thomas E. Kendall
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave., Ste. E

SEP 12 2008

Claremont, CA 91711

LOS ANGELES
SUPERIOR COURT

Attorney for: Michael Donnelly

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES, EAST DISTRICT
In re the Matter of
NI MADE JATI

Case No. KD 073003

Petitioner,
DECLARATION OF MICHAEL DONNELLY
Vs.

IN SUPPORT OF THE REQUEST FOR
COOPERATION

MICHAEL DONNELLY

FROM

PETITIONER’S

COUNSEL

Respondent

I declare that if called to testify in the above-entitled matter, I could and would testify.
competently. from my own personal knowledge as follows:
…
Tentang Permohonan Kooperasi Deposisi
44. Julie Duncan berkuasa khusus sebagai pengacara untuk Petitioner / Ni Made Jati dalam hal-hal
berhubungan keluarga dan pengasuhan anak-anak, dan sebagai advokat dia terikat dengan tanggung jawab
dari aturan pengadilan ini asal memastikan keadilan dan penjelasan yang benar dari kliennya, dan lagi dia
terikat dengan tanggung jawab atas kepentingan dan kesejahteraan dan keamanan anak-anak.
45. Julie Duncan bukan pengacara Petitioner / Made Jati tentang kemungkinan hal-hal pidana di
Indonesia.
46. Di Deklarasi saya tanggal 7 Mei 2008 bagian 4 saya sudah menyatakan tentang penjelasan dan
kalimat sangat aneh yang dituliskan oleh Julie Duncan yang ternyata dimaksudkan untuk membantu
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Petitioner / Ni Made Jati menghindari menyatakan pas tanggal perkawinan. Didasarkan ini dan banyak
petunjuk lain, saya merasa bahwa Julie Duncan sudah lama sepengetahuan tentang penipuan dan posisi
sulit kliennya, dan kepentingan kliennya menghindari deposisi atau evaluasi counseling psychologist.
47. Saya merasa bahwa Julie Duncan cukup pintar untuk mengerti dari bukti sudah diajukan pada
pengadilan ini terdiri dari: Gugatan Perceraian dari Petitioner / Made Jati (Deklarasi 7 Mei 2008 Exhibit
1), Jawaban pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Petitioner / Made Jati (Deklarasi 7 Mei 2008
Exhibit 1 “Response of the Accused I”), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Deklarasi 27 Mei
2008), dan Permohonan Peninjauan Kembali tentang Perceraian dari Petitioner / Made (Deklarasi 7 Mei
2008, Exhibit “Request For Judicial Review”) bahwa permohonan itu memang didasarkan penjelasan dan
surat-surat palsu yang sudah diakui palsu oleh Petitioner / Made Jati sendiri, tetapi Petitioner / Made Jati
gagal menyatakan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa dia sudah mengakui pejelasannya
tentang perkawinannya adalah palsu. Jadi Petitioner / Made Jati ada kepentingan memperlambat semua
penyelidikan pidana sampai dia sudah berkesempatan menang melalui yang diharapkan adalah putusan
bebaur kolusi di tahap Peninjauan Kembali.
48. Saya merasa bahwa Petitioner / Made Jati dan Julie Duncan sudah jauh melampaui batasan
kesejahteraan, pengasuhan, kunjungan, dan tunjangan anak-anak.
49. Tindakan Petitioner / Made Jati dan Julie Duncan ternyata tidak dimaksudkan untuk menuju
rekonsiliasi antara ibu dengan anak-anaknya.
50. Saya merasa bahwa Petitioner / Made Jati tetap mementingkan upayanya menguasi harta keluarga
biarpun melanggar hukum atau kebenaran atau kesejahteraan anak-anaknya. Saya merasa bahwa Julie
Duncan dengan sengaja sedang membantunya dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menutupi
tindakan pidana di Indonesia.
51. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat pada Pengadilan untuk menimbangkan bahwa
Julie Duncan sedang salah memakai kuasanya sebagai pengacara dalam hal kesejahteraan, pengasuhan,
kunjungan, dan tunjangan anak-anak dengan tujuan membantu Petitioner / Made Jati melarikan yurisdiksi
Pengadilan ini, untuk menghindari perintah-perintah sah Pengadilan ini yang dimasksudkan untuk
menjaga kesejahteraan anak-anak, dan untuk membantu dalam penipuan di pengadilan ini di California
dengan tujuan menghindari penyelidikan pidana di Indonesia tentang penipuan, dan bahwa tindakan Julie
Duncan berlawan kepentingan kesejahteraan anak-anak.
52. Saya mohon kalau Pengadilan menemukan bahwa posisi penasihat memang disalahgunakan ,
bahwa Pengadilan mempertimbangkan cara untuk memaksa Julie Duncan untuk memfasilitasi daripada
terus menghalangi perintah Pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah keluarga kami
I hereby declare under penalty of perjury, under the laws of the State of California that the foregoing is true
and correct; executed in Claremont, California.
DATE: September 9, 2008
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HAKIM: ...
SEKARANG SAYA MEMPUNYAI PERMOHONAN DIAJUKAN DARI IBU
DUNCAN UNTUK DILEPASKAN DARI POSISI PENGACARA. APAKAH ANDA
MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INI KEPADA KLIEN ANDA?
IBU DUNCAN: TIDAK. SAYA BARU MENGAJUKANNYA HARI INI,
YANG MULIA. SAYA TIDAK BISA MEMBAHASNYA, SEBENARNYA.
HAKIM: PERMOHONAN UNTUK DILEPASKAN ADALAH SETELAH
PENYELESAIAN PERSIDANGAN.
IBU DUNCAN: SAYA TAHU. SAYA HARUS BERBUAT SESUATU-HAKIM: OKAY.
IBU DUNCAN: -- UNTUK MELINDUNGI SAYA SENDIRI.
HAKIM: OKAY. BAIK.
...

Transkrip Rekaman Sidang Pengadilan California - 3 Maret 2009

P-37

Deklarasi Julie Duncan Mohon Mundur

P-38

Hubungan dan kepercayaan antara pengacara–klien sama sekali
rusak karena keberantakan total, sampai sangat sulit meneruskan
hubungan pengacara–klien. Karena kerahasiaan pengacara–klien,
saya tidak bebas menjelaskan perincian keberantakan itu.
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1
2
3
4
5

Thomas E. Kendall, Esq. (State Bar #157891)
Certified Family Law Specialist
California State Bar Association
Board of Legal Specialization
Kendall & Gkikas, LLP
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, 2nd Floor
Claremont, CA 91711
(909) 482-1422
Pengacara untuk: Michael Donelly

6
7
8

PENGADILAN ATAS NEGARA BAGIAN CALIFORNIA

9

COUNTY OF LOS ANGELES, EAST DISTRICT

10

No. Perkara KD 073003

11

Hal:

12

NI MADE JATI,

LAMPIRAN PADA PUTUSAN

13

Penggugat / Petitioner,

14

vs.

15

MICHAEL DONNELLY,
Tergugat / Respondent.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

BAHWA: Hal ini diajukan untuk persidangan pada tanggal 17 Maret 2009 pukul
08:30 pagi di Bagian B Pengadilan yang berhak di atas, Yang Mulia Susan Lopez-Giss,
Ketua Hakim. Tergugat hadir dengan Pengacara dan Penggugat tidak hadir tetapi diwakili
oleh Julie Anne Duncan untuk Penggugat, Thomas E. Kendall untuk Tergugat, dan Patrick
Barnitt tidak hadir untuk anak-anak di bawah umur, dan dengan alasan yang benar, dengan
ini diperitahkan sebagai berikut:
1.

Pengadilan ini berpendapat bahwa Tergugat dan Penggugat adalah orang tua kedua

25

anak di bawah umur, Sean Wayan Donnelly, lahir tanggal 17 Maret 1993, dan Brenden Surya

26

Donnelly, lahir tanggal17 September 1994.

27
28
29

2.

Pengadilan berpendapat bahwa anak-anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang

dilangsungkan di Los Angeles, pada tahun 1985.
3.

Pengadilan memberi Tergugat hak asuh yang sah tunggal secara fisik atas anak-

anak di bawah umur Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly.
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9
10
11

4.

Penggugat hanya mempunyai kunjungan yang dipantau dengan anak-anak di bawah

umur dan dia harus bayar biayanya 100%.
5.

Penggugat tidak boleh memindahkan anak-anak di bawah umur dari County of Los

Angeles, negara bagian California, dan / atau negara Amerika Serikat tanpa persetujuan
tertulis yang ditandatangani dan disahkan notaris Tergugat atau perintah selanjutnya dari
pengadilan ini.
6.

Pengacara anak-anak di bawah umur, Patrick Barnitt, mengembalikan pasport anak-

anak kepada Tergugat.
7.

Tergugat dapat mengadakan perjalanan dengan anak-anak di bawah umur keluar

negara bagian California dan keluar negara Amerika Serikat tanpa persetujuan atau perintah
pengadilan selanjutnya.
8.

Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi untuk membuat perintah hak asuh ini

12

berdarsarkan Undang-Undang Seragam Yurisdiksi Hak Asuh Anak dan Pemberlakuan

13

(Bagian 3 Undang-Undang Keluarga California dimulai dengan Pasal 3048).

14
15
16
17
18
19
20

9.

Setiap referensi dalam dokumen ini pada “anak di bawah umur” mengacu pada

setiap anak di bawah umur yang diuraikan di atas kecuali dirinci lain.
10.

Negara bagian dan tempat tinggal masing-masing anak di bawah umur untuk semua

tujuan, termasuk yurisdiksi hak asuh anak antar negara bagian dan internasional adalah
California.
11.

Kedua pihak telah diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk didengar

sebagaimana ditentukan oleh hukum Negara Bagian California.
12.

Negara tempat tinggal anak dalam perkara ini adalah Amerika Serikat. Jika satu

21

pihak melanggar perintah ini, pihak bisa dikenakan denda perdata atau pidana, atau

22

keduanya.

23

13.

Pengacara anak di bawah umur, Patrick Barnitt, dibebaskan.

24

14.

Pengacara anak di bawah umur dapat mengajukan deklarasi imbal jasa kepada

25

pengadilan ini dan pengadilan ini

26

tambahan imbal jasa pengacara anak di bawah umur yang terhutang kepada Tn. Barnet

27

15.

memerintahkan Penggugat untuk membayar segala

Penggugat diperintah memberi penggantian kepada Tergugat uang sejumlah

28

US$1,333 yang sudah dibayarkan kepada Tn. Barnitt untuk imbal jasa pengacara anak di

29

bawah umur pada atau sebelum tanggal 1 Juli 2009.
16.

Mengenai dan untuk imbal jasa pengacara, biaya dan sangksi, Penggugat harus

membayar kepada Tergugat US$30,000 pada atau sebelum tanggal 1 Juli 2009.
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17.

Penggugat harus membayar Tergugat sebagai dan untuk tunjangan anak-anak

sejumlah US$4,029 untuk Sean Wayan Donnelly, lahir tanggal 17 Maret 1993, dan US$6,719
untuk Brenden Surya Donnelly, lahir tanggal 17 September 1994, seluruh berjumlah
US$10,747 setiap bulan terhitung tanggal 1 Juni 2008 yang harus dibayarkan setengahnya
pada tanggal 1 dan setengahnya pada tanggal 15 setiap bulan dan berlangsung setiap bulan

5

setelah itu sampai masing-masing anak di bawah umur mencapai usia delapan belas (18)

6

tahun dan lulus dari Sekolah Menegah Atas dan mencapai usia sembilan belas (19) tahun,

7

atau sampai perintah Pengadilan selanjutnya, mana saja terjadi terlebih dahulu.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18.

Permohonan Tergugat untuk perubahan keputusan yang dibuat untuk mendukung

[tunjungan] sebelumnya dengan demikian ditolak, dan keputusan sebelumnya mengenai
tunjangan anak tetap menpunyai kekuatan hukum..
19.

Ini merupakan putusan tetap mengenai hak asuh, kunjungan, tunjangan, dan imbal

jasa pengacara.
20.

Setelah Tergugat menyampaikan kepada pengacara Penggugat daftar terinci semua

biaya berkenaan pengeluaran [untuk deposisi], termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya sewa
hotel, biaya reporter pengadilan / notaris, dan biaya-biaya lain, Penggugat harus kembalikan
kepada Tergugat biaya nyata untuk pengaturan Penggugat yang dikeluarkan Tergugat, pada
atau sebelum tanggal a) yang disampaikan kepada pengacara Penggugat atau b) tanggal 31
Juli 2009.
21.

Pengadilan berpendapat bahwa Amerika Serikat dan negara bagian California

merupakan tempat tinggal yang tetap anak-anak di bawah umur.
22.

Para pihak tunduk pada yurisdiksi Pengadilan ini dengan keduanya mengupayakan

21

keringanan / bantua tetap atau putusan dan menandatangani ketentuan untuk perintah

22

mengenai kunjungan dan keringinan / bantuan lain.

23
24
25

23.

Pengadilan mencoret Penggugat dan mengizinkan Tergugat untuk melanjutkan

tanpa keharian Penggugat pada waktu sidang.
24.

Pengadilan selanjutnya berpendapat bahwa Penggugat mengupayakan bantuan

26

Pengadilan Atas County Los Angeles, dan meninggalkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan,

27

sehingga Pengadilan ini tanpa opsi lain kecuali bahwa dia (Penggugat) telah menelantarkan

28

anak-anak, dan dia menanggung biaya seluruh litigasi dalam hal ini.

29

25.

Orang tua sepenuhnya dibertahukan tentang hak-hak mereka tentang tunjangan

anak-anak.
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26.

Kedua pihak harus mengisi dan mengajukan kepada Pengadialan ini Pormulir

Pendaftaran Perkara Tunjangan Anak-Anak dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal
didaftarkannya Perintah ini. Setelah itu, para pihak harus memberitahukan Pengadilan
tentang perubahan dalam informasi yang disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari
mengenai perubahan dengan mengajukan formulir mutakhir.
27.

Perintah dan pendapat Pengadilan selanjutnya sebagaimana tercermin dalam

6

transkrip pengadilan untuk sidang tanggal 17 Maret 2009 pukul 08:30 pagi di Bagian B di

7

Pengadilan yang berhak di atas adalah sebagai berikut:

8

28.

Pengadilan tetap menggunakan yurisdiksi untuk memberi biaya tambahan untuk

9

imbalan pengacara anak-anak di bawah umur atas imbal jasa yang harus dikeluarkan setelah

10

tanggal 17 Maret 2009 karena pengadilan tidak mempunyai deklarasi dari pengacara anak di

11

bawah umur untuk imbal jasa tambahan dan karena itu pada masalah itu.

12

29.

Ini adalah masalah hak asuh yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret

13

2008, dan para pihak sudah bercerai di Jakarta tanggal 28 Pebruari 2008. Pengadilan tidak

14

mempunyai bukti bahwa Tergugat menculik anak-anak. Tidak ada putusan hak asuhan anak

15
16
17
18
19

di bawah umur.
30.

Dalam petisi Penggugat, dia memberi indikasi bahwa anak-anak di bawah umur

adalah dalam hubungan ini dan bahwa Tergugat adalah ayah anak-anak itu. Oleh karena itu
urusan orang tua telah ditentukan oleh Penggugat [di bawah sumpah dengan denda kalau]
memberi keterangan palsu.
31.

Tergugat mengajukan Jawaban kepada Penggugat yang mengupayakan hak asuh sah

20

dan hak asuh fisik tunggal dan [memohon] bahwa kunjungan harus diawasi oleh pemantau

21

profesional.

22

32.

[Tergugat memohon perintah menjaga terhadap penculikan anak dan beberapa

23

perintah lain.] Tergugat tidak menolak Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi tetap dan

24

berpendapat bahwa anak-anak tunduk pada yurisdiksi California mengenai hak asuh,

25

kunjungan, dan tunjangan.

26

33.

Kemudian terjadi peperangan antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan.

27

Sedangkan Penggugat pada awalnya dalam sidang dalam pengadilan ini pada tanggal 7 Mei

28

2008, para pihak menyetujui ketentuan kunjungan di mana ayah memperoleh pemeliharaan

29

dan hak asuh dan bahwa ibu memperoleh dan diberi izin kunjungan yang wajar terhitung 12
Mei 2008, dengan semua rincian yang akan ditentukan dengan persetujuan bersama.
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34.

Ada ketentuan pada waktu itu bahwa Pengadilan mempunyai yurisdiksi atas anak-

anak karena California adalah domisili negara bagian tempat tinggal mereka. Negara di
mana mereka tinggal adalah negara Amerika Serikat dan kedua pihak diberitahukan bahwa
terhadap pelanggaran keputusan Pengadilan ini akan menyebabkan denda pidana atau
perdata. Penggugat menandatangani persetujuan itu begitu pula Tergugat.
35.

Pada tanggal 15 Mei 2008, Pengadilan menunjukan Tn. Barnitt, dan Penggugat

6

hadir, dan Pengadilan memerintahkan evaluasi [psychologist] hak asuh anak di mana masing-

7

masing pihak membayar biaya setengah, dan Pengadilan mengakui kunjungan tambahan

8

untuk Penggugat dengan anak-anak pada tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2008.

9

36.

Pada tanggal 4 Juni 2008, Penggugat tidak hadir. Pengadilan kemudian memberi

10

indikasi [memerintahkan] bahwa anak-anak tidak boleh mengadakan perjalanan ke Bali, dan

11

dan bahwa paspor mereka diserahkan kepada pengacara anak-anak di bawah umur.

12

Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk berpartisipasi dalan konseling, dan hal ini

13

dilanjutkan sampai tanggal 31 Juli. Penggugat tidak hadir tetapi pengacaranya hadir.

14
15
16
17
18
19
20

37.

Pada tanggal 31 Juli, Penggugat lagi-lagi tidak hadir. Pengadilan memerintahkan

hak asuh dan fisik tunggal atas anak-anak di bawah umur kepada Tergugat. Penggugat
diizinkan kunjungan sebagaiman diatur oleh para pihak. Mereka masih diperintahkan
bekerjasama dengan penilai 730 [psychologist].

Penggugat tidak diperkenankan untuk

memindahkan anak-anak dari Amerika Serikat tanpa putusan pengadilan ini. Ada perintah
tunjangan anak-anak sejumlah US$10,747 per bulan, US$4,028 untuk Sean, US$6,719 untuk
Brenden, total US$10,747.
38.

Pengadilan mempunyai yurisdiksi pada waktu persidangan. Pada saat ini Tergugat

21

mengusulkan ketentuan pengaturan [deposisi]. Pengadilan menyetujui usulan itu untuk

22

disidangkan di Bali pada bulan Oktober 2008. Penggugat tidak hadir, pengacara Penggugat

23

hadir. Pengadilan atas usulannya sendiri mengubah perintah agar menjadi konsisten dengan

24

perkara Beverly Hills National Bank and Trust, 195 cal. App 2nd 861.

25

39.

Hal tersebut dilanjutkan dari Desember sampai Januari 2009. Penggugat harus hadir

26

tetapi Penggugat tidak hadir. Pengadilan menentukan perintah kepada Penggugat untuk hadir

27

karena tidak hadir dalam deposisi dan tidak memenuhi pengungkapan dokumen mengenai

28

fakta.

29

dikabulkan. Pengadilan mengadakan perundingan penyelesaian untuk tanggal 3 Maret 2009

Tergugat mengajukan permohonan untuk memutuskan sanksi di mana sementara

dan untuk sidang tanggal 17 Maret 2009. Penggugat diperintahkan untuk hadir pada tanggal 3
Maret 2009.
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40.

Pada tanggal 3 Maret 2009 Penggugat tidak hadir. Pengadilan memerintahkan

sanksi atas ketidak-hadiran waktu deposisi dan memenuhi pengungkapan dokumen mengenai
fakta sejumlah US$1000. Pengadilan memutuskan masalah mencoret petisi Penggugat dan
mengizinkan Tergugat untuk melanjutkan tampa kehadiran Penggugat.
41.

Pengadilan mencatat bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang hari Selasa 17 Maret

5

2009. Penggugat tidak memenuhi perintah pengadilan untuk pengungkapan dokumen

6

mengenai fakta. Penggugat tidak memenuhi perintah pengadilan untuk menghadap pada

7

ketentuan pengaturan [deposisi]. Penggugat tidak memenuhi perintah pengadilan untuk

8

menghadap di pengadilan. Jadi sebagai akibatnya Pengadilan melanjutkan tanpa kehadiran

9

Penggugat.

10

42.

Pengadilan membuat putusan ini berdasarkan fakta bahwa Penggugat memulai

11

tindakan hukum dalam pengadilan ini, mengupayakan bantuan pengadilan dan kemudian

12

meninggalkan yurisdiksi untuk tidak pernah kembali lagi. Tidak ada indikasi mengenai

13

alasannya, dan Pengadilan mengetahui bahwa Penggugat mengukpayakan menhentikan

14

pengadilan untuk menjalankan yurisdiksi, dengan melupakan bahwa Tergugat telah

15
16
17
18
19

mengajukan Jawaban dan mengupayakan keringanan / bantuan Pengadilan ini. Penggugat
meninggalkan dengan alasan yang tidak dibuktikan atau didukung kepada pengadilan ini.
Dan, sejujurnya, Pengadilan telah memberikan begitu banyak kesempatan untuk kembali lagi
kepada pengadilan ini. Pengadilan memberi Penggugat sebanyak mungkin kunjungan setiap
waktu Penggugat ada di kota. Dan Pengadilan berpendapat bahwa, karena alasan apapun
juga, Penggugat memilih kembali ke keluarganya dan bisnis-bisnisnya yang tidak bisa

20

didebatkan, di Bali. Pengadilan ini berpendapat bahwa Penggugat menelantarkan anak-

21

anaknya.

22

43.

Sementara itu, dia (Penggugat) menyebabkan Tergugat untuk mengeluarkan dana

23

untuk memperoleh keringinan / bantuan yang pada awalnya dia (Made Jati) mengupayakan

24

untuk diri sendiri. Atas dasar itulah Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat harus

25

memikul biaya seluruh litigasi dalam hai ini. Pengacara anak di bawah umur terlibat. Penilai

26

pengadilan [psychologist] terlibat.

27

Penggugat dan dia pergi. Penggugat sama sekali tidak [memberi Pengadilan pilihan lain].

28

Itulah putusan Pengadilan.

Mereka semua terlibat pada awalnya atas inisiatif

29
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SETUJU MENGENAI BENTUK DAN ISINYA
Tanggal:
Julie Duncan, Pengacara Penggugat

4
5
6

Tanggal:

(ttg)

29 Maret 2009

Patrick Barnett, Pengacara Anak-Anak

7
8
9

DEMIKIAN DIPERINTAHKAN
Susan L Lopez-Giss

10
11
12

Tanggal:

HAKIM PENGADILAN TINGGI

01 Oktober 2009

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Peristiwa

·

Selasa, 24 Mei 2011

Cerita Duka Sean dan Brenden

Ketika orangtua bersengketa dan bercerai, anak mau tak mau jadi korban. Itu pula yang dialami Sean (18) dan Brenden
Donnely (16) setelah ayah-ibunya yang beda bangsa, Michael Donnely dan Ni Made Jati, berpisah. Anak-anak ini mengaku,
sudah sekian lama ditelantarkan ibunya yang pengusaha garmen terkenal di Bali. Mereka pun melapor ke Mabes Polri dan
bicara ke Komnas Perlindungan Anak.

Masa kecil Sean dan Brenden yang bahagia, mendadak harus berakhir ketika sesuatu terjadi dalam
keluarga mereka. “Kami tidak tahu persisnya, yang jelas keluarga kami berantakan. Setahu kami,
ada beberapa masalah dengan hukum. Ayah dan ibu pisah rumah. Ayah pindah ke rumah yang
berbeda. Segala sesuatunya sangat tegang waktu itu, tapi kami tak tahu rincinya,” tutur Sean dibantu
penerjemah.

Lalu, ketika tahun 2007, mereka liburan ke kampung halaman sang ayah di California,AS,Michael
Ni Made Jati di
butiknya. Uluwatu
Bali. “Katanya mau ketemu Ibu untuk bicara. Tapi, ketika 10 hari kemudian Ayah kembali ke California, Butik. Kini, Jati
menjadi salah satu
dia cerita, Ibu menolak bicara.” Sejak itu, anak-anak yang tadinya pengusaha garmen
yang
sukses
bermukim di Bali ini, menetap di California dengan alasan keselamatan. di Bali.

Donnely  bertutur, ia mendapat email berisi ancaman. Ayah Brenden dan Sean ini langsung kembali ke

Perlu Biaya Sekolah

Bersamaan dengan itu, seperti dituturkan kedua anak ini, ibu mereka memutuskan komunikasi.
Selama sembilan bulan, Jati tak pernah datang menemui Sean dan Branden. “Ketika akhirnya
Ibu benar-benar datang, kami sudah enggan bertemu karena ada begitu banyak masalah. Kami
sudah bahagia di California,” ucap Sean.

Di sisi lain, Michael melaporkan tindak penelantaran Jati terhadap anak-anaknya ke pengadilan
California, kota tempat mereka menikah dulu. Hakim memutuskan, Jati menelantarkan kedua anaknya dan karena itu hak asuh
Sean dan Brenden dilimpahkan ke Michael. Pengadilan juga memutuskan, Jati harus mengunjungi Sean dan Brenden secara
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Kami tahu Ibu melakukan kesalahan. Menurut Ayah, sebenarnya Ibu masih
menyayangi kami, hanya saja dia terbawa arus rencananya sendiri. Makanya
kami ingin setiap yang terlibat diselidiki.”

Sean dan Brenden pun mengaku sedih harus melaporkan ibunya atas perbuatan
pidana terhadap keluarganya. “Kami tahu, Ibu bersalah tapi kami rasa ini pilihan
Sean,
Michael
dan
Brenden
melakukan konferensi pers di
Komnas Anak. Mereka berharap,
lewat perantara Arist Merdeka Sirait
permasalahan keluarga ini bisa
segera diselesaikan.

terbaik. Betapa pun, dia ibu kami. Kami masih membutuhkan cintanya. Kami
rindu punya ibu yang menyintai kami.” Masih dengan suara tercekat, Sean

.

Pakai Detektif Cari Anak-Anak

Kecantikan Ni Made Jati si gadis Bali, membuat Michael Donnelly terpikat dan akhirnya mengawininya tahun 1985 di California,
AS. Dua tahun kemudian, mereka pulang ke Bali dan mulai merintis bisnis. Karena Michael warga negara asing, semua aset
usaha diatasnamakan Ni Made Jati.

Kebahagiaan pasangan ini bertambah seiring lahirnya Sean (1993), disusul Brenden dua tahun kemudian. “Made Jati minta
saya mengawininya secara adat Bali tahun 1995. Saya bersedia,” kata Michael. Namun, setahun setelah pernikahan adat, Jati
malah menggugat cerai. “Yang mengejutkan, dia mengajukan dokumen palsu, seolah-olah saya baru menikahi dia tahun itu.
Pengadilan Bali pun tidak mengakui pernikahan kami di California.” Alhasil, Sean dan Brenden dianggap anak yang lahir di luar
nikah, sehingga Jati tak punya tanggungan atas keduanya.

Pasangan ini resmi bercerai tahun 2007 dan semua aset usaha yang memang atas nama Jati, “Semua diambil dia. Sekarang
saya melaporkan dia ke Mabes Polri untuk membuka kasus penelantaran anak. Saya juga akan memperjuangkan aset saya,”
kata Michael.
Benarkah begitu yang terjadi? Menolak bertemu langsung, Jati akhirnya mau mengklarifikasi tuduhan terhadapnya melalui
pesan singkat (SMS). Berikut petikan SMS perempuan pengusaha ini:

“Saya Ni Made Jati. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dapat dikatakan bahwa anak-anak saya telah dilarikan oleh
Michael Donnelly, mantan suami, saya sekitar empat tahun yang lalu dengan alasan pergi ke Amerika untuk berlibur
menemui kakek dan neneknya… Panjang sekali ceritanya… Hingga saya dengan susah payah dapat menemukan anakanak saya di Amerika… Tanpa mengetahui alamat tempat tinggal mereka, dengan bantuan detektif dan pengacara di
Amerika saya berupaya mendapatkan hak untuk hanya sekadar berjumpa dengan anak-anak saya… Dan sekarang saya
dituduh menelantarkan anak, itu sama sekali tidak benar… saya duga ayahnya lah yang menutup semua komunikasi
dengan saya selama mereka di Amerika… dan sekarang saya yang dituduh menelantarkan anak… Itu sama sekali
tidak benar… tidak adil… dan sangat kejam memisahkan saya dengan cara-cara seperti ini, dengan anak-anak yang
sangat saya cintai.
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Sean Wayan Donnelly
Kepada Yth,
Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta
Grand Slipi Tower lt. 11
Jl. S. Parman Kav. 22-24
Jakarta Barat
Perihal:

Penjelasan Saksi dalam Kasus Pengaduan Pelanggaran Etika Terhadap Ida Bagus Wikantara S.H.

Saya bisa menjelaskan:
In July 2013 I had the opportunity ask my mother to explain about family matters, and at that time Mom explained to me that the destruction of the family was not because Mom wanted to do it, but because I.B. Wikantara had controlled all the family matters since 2005. Mom explained that she did not understand anything about
law and Mom wasn’t like me with a chance for a good education because Mom didn’t even pass Grade 5 at Elementary School. All the legal documents were in the hands Wikantara, and everything is controlled and managed
by Wikantara. She said she never saw or read the judgments of any court from Indonesia or California, that she
did not know the outcome of court cases or decisions in Indonesia or California because she just received an
explanation from Wikantara
I asked Mom that if she appealed in California, how could she appeal the decision if she do not know the results
of the first court decision? Mom said she appealed because her lawyers told her to but she did not understand
why. Mom said there was a relationship between Wikantara and her attorneys in California and they all agreed
that she should appeal. Mom admitted that she paid the lawyers in California, but she didn’t know why.
She said the same in Indonesia, everything was in the hands of Wikantara. Mother had not read any legal documents, she said she couldn’t understand legal documents and she did not have the documents at home because
they were all in Wikantara’s office. Wikantara read this or that part to her sometimes, but about whether for this
declaration or that court filing she didn’t know.
I said let’s go get the documents from the office of Wikantara so you can read them, but Mom said Wikantara
was outside the city. I said there are employees working in his office, let’s ask them for the documents, but Mom
insisted she could only rely on or talk to Wikantara.
I continued to press her, but Mom still said she does not know anything, Wikantara is in charge of everything, and
she just follows Wikantara’s advice and she could not do anything without Wikantara.
So that was her explanation. But then at other times, she denied that explanation, and then she agreed to that
explanation again, back and forth, whether due to confusion or because she wanted to protect Wikantara or because she is mentally unstable or what I do not know.
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But from a lot of other other evidence I think that basically waht Mom said is true because Mom is not educated
enough to understand complicated legal matters and she gets angry very easily, so I think it would be simple for
Wikantara to control her.
Pada bulan Juli 2013 saya berkesempatan memohon penjelasan perkara langsung dari Ibu saya tentang masalahmasalah keluarga, dan pada saat itu Ibu menjelaskan pada saya bahwa kehancuran keluarga bukan karena kemauan
Ibu sendiri, tetapi I.B. Wikantara telah mendorong dan menguasai semua masalah keluarga sejak tahun 2005.
Penjelasan Ibu pada saya adalah bahwa Ibu tidak mengerti apa-apa dalam masalah hukum dan Ibu tidak seperti
Sean bersekolah tinggi karena Ibu hanya berpendidikan belum lulus Sekolah Dasar Kelas 5, semua dokumen
berada di tangan Wikantara, dan segalanya dikendalikan dan diuruskan oleh Wikantara. Katanya Ibu tidak pernah
lihat atau membaca putusan dari pengadilan apa pun dari Indonesia atau California, bahwa Ibu tidak tahu hasilnya
persidangan di Indonesia atau California hanya menerima penjelasan dari Wikantara
Saya bertanya bahwa kalau Ibu pernah naik banding di California, bagaimana bisa naik banding kalau tidak tahu
hasil putusan pertama? Kata Ibu memang dia naik banding karena begitu sarannya pengacara tetapi dia tidak
mengerti alasannya. Ada hubungan antara Wikantara dan pengacara di California dan mereka bersama setuju naik
banding. Dia mengakui pernah membayar pengacara-pengacara California, tetapi tidak tahu kenapa.
Katanya sama di Indonesia, semua di tangan Wikantara. Ibu belum pernah membaca dokumen-dokumen hukum,
tidak bisa mengerti dokumen hukum, dia pun tidak punya dokumen-dokumen di rumah karena semua di kantor
Wikantara saja. Wikantara pernah membaca bagian ini atau itu padanya, tetapi tentang apakah ada permohonan
ini atau gugatan itu dia tidak tahu.
Saya mengatakan mari kita dapatkan dokumen-dokumen Ibu dari kantor Wikantara supaya bisa dibaca, tetapi Ibu
mengatakan Wikantara di luar kota. Saya mengatakan ada rekannya atau karyawan di kantornya, mari kita minta
dokumen dari mereka, tetapi Ibu bersikeras dia hanya bisa andalkan Wikantara.
Saya menekan terus, tetapi Ibu tetap mengatakan dia tidak tahu apa-apa, Wikantara sendiri menguasai segalanya,
dan dia hanya ikut saran Wikantara dan tidak bisa buat apa-apa tanpa Wikantara.
Begitu penjelasan Ibu. Lalu lain kali, Ibu pernah menyangkal penjelasan tersebut, lalu menyetujui penjelasan
tersebut, secara plin-plan apakah karena bingung atau karena membohong atau karena ingin melindungi I.B.
Wikantara atau karena mental tidak stabil saya tidak tahu.
Tetapi dari banyak bukti dan indikasi selain penjelasan Ibu pada saya sudah jelas bahwa pada intinya pernyataan
Ibu adalah benar karena Ibu tidak berpendidikan untuk mengerti hal-hal hukum rumit dan dia gampang dipicu
kemarahan, maka saya merasa gampang kalau Wikantara menguasai Ibu.
Sekian penjelasan saya,
11 Agustus 2015, Los Angeles, California

Sean Wayan Donnelly
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