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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum adalah 

proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas hukum lainnya yang 

diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa 

konkret. Penemuan hukum bisa dinyatakan secara sederhana sebagai 

konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum (das sollen) terhadap 

suatu peristiwa hukum konkret yang ada di masyarakat (das sein). Bahwa 

dalam penerapan hukum terhadap peristiwa hukum konkret tersebut, 

seringkali mengalami suatu kesenjangan, dimana berdampak terhadap 

sebuah penilaian akan arti keadilan dan kepastian hukum.  

Dalam hal penerapan hukum dalam sebuah tindak pidana, KUHP 

menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah 

ada”1. Beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP, salah satunya 

adalah perbuatan berupa kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur didalam 

buku Kedua, bab XIV KUHP.  

 
1  Pasal 1 ayat (1) KUHP 
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Keadilan dalam menerapkan hukum, seringkali tergantung kepada para 

penegak hukum dalam menginterpretasi sebuah peristiwa hukum konkret 

yang terjadi di masyarakat dan dihubungkan kedalam suatu hukum tertulis 

untuk menjadikan terang suatu perbuatan agar bisa dipidana sesuai 

ketentuan perundang-undangan, sehingga interpretasi ini menyebabkan 

terjadinya suatu kesenjangan antara das sein dan das sollen. Adapun 

kepastian hukum dalam memberikan suatu putusan pidana, lebih sering 

bergantung kepada aturan dan proses dalam menerapkan dan menegakkan 

hukum demi keadilan yang tercatat kedalam makna sebuah peradilan. 

Peradilan bisa diartikan sebagai sebuah proses yang dijalankan di 

pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan 

mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum 

“in concreto”, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum 

materiil, dengan menggunakan cara prosedural dari sebuah hukum formal2.   

Dalam putusan pengadilan militer tinggi I Medan dengan nomor putusan 

32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020, penulis ingin mencari dan memahami 

apakah terjadi kesenjangan antara das sein dan das sollen agar makna 

keadilan bisa terpenuhi serta adanya kepastian hukum melalui sebuah proses 

peradilan, dengan menerapkan kompetensi absolut dan relatif dalam badan 

peradilan agar putusan tersebut memiliki landasan kuat dan kepastian hukum 

dalam menjatuhkan putusan pidana. Putusan banding tersebut, secara garis 

 
2   https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138 (Diakses pada Hari Senin, 21 

Maret 2022). 

https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138
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besar menyatakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh 

prajurit militer aktif terhadap sesama jenis (perbuatan asusila LGBT) yang 

dilakukan di dalam lingkup dan tempat (locus dicti) militer Angkatan Darat 

(AD) Medan. 

Dalam lingkup global, perbuatan LGBT dianggap sebagai kesetaraan 

gender yang berlindung atas nama HAM, dan dalam dunia Militer, dianggap 

sebagai kesetaraan dalam kesempatan untuk membela Negara3, sedangkan 

LGBT di Indonesia masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan dianggap 

melenceng dari sila Pertama Pancasila, dimana Pancasila merupakan 

sumber dari segala sumber hukum.4 

Sikap dunia Militer Indonesia terhadap perilaku LGBT, secara tegas 

tertuang didalam Surat Telegram Panglima TNI No. ST/1648/2019 

tertanggal 22 Oktober 2019 yang diperkuat dengan surat Telegram KSAD 

No. ST/1313/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa 

“LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh 

seorang prajurit dan bertentangan dengan prin kedinasan…” “…dimana 

seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis 

kelamin yang sama (homo seksual/Lesbian) menurut pertimbangan pejabat 

yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas 

keprajuritan”5.  

 
3   https://edition.cnn.com/2017/07/27/us/world-transgender-ban-facts/index.html (Diakses 

pada Hari Senin,21 Maret 2022). 
4  Nila Arzaqi, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT 

(Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Vol 2 Nomor 2. 
5  Surat Telegram Panglima TNI No. ST/1648/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 

https://edition.cnn.com/2017/07/27/us/world-transgender-ban-facts/index.html
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Dalam konteks pengenaan dasar hukum terhadap perbuatan asusila 

yang dilakukan oleh prajurit militer, akan berbeda pengenaan dasar 

hukumnya terhadap perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan oleh 

orang sipil diluar ruang lingkup kemiliteran, dan disinilah peran penulis 

untuk membahas lebih dalam mengenai kesenjangan yang terjadi antara das 

sein dan das sollen, dimana setiap peraturan hukum akan berdampak pada 

putusan yang berbeda, ditilik dan ditimbang berdasar perbuatan hukum 

konkret dan siapa pelaku dibaliknya, karena dalam ruang kemiliteran, 

terdapat beberapa peraturan hukum khusus yang mengikat, baik melalui 

badan pengadilan khusus militer maupun kitab undang-undang hukum 

militer (KUHPM), beserta peraturan khusus lainnya.6 

Lex specialis dari sudut ruang lingkup militer, dilihat juga melalui 

hukum acara peradilan militer, dimana kejahatan yang dilakukan oleh 

anggota TNI akan diperiksa dan diadili perkaranya oleh Hakim Militer, dan 

Oditur militer yang bertindak sebagai JPU.7 Penerapan pidana terhadap 

anggota militer yang melakukan tindak pidana militer diatur pada Pasal 6 

KUHPM dijelaskan bahwa hukuman pidana yang ditentukan dalam 

KUHPM mencakup antara lain:  

1. Pidana utama yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, dan pidana tutupan.  

 
6  Mulya Sumaperwata S, Hukum Acara Peadilan Militer (Jakarta:Alumnus Press,2007), 

hal.56. 
7   Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 2004) 

hal. 79-80. 
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2. Pidana tambahan yaitu berupa pemecatan atau pemberhentian dari 

dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk 

memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, dan 

pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (I) 

KUHP. 

Dalam studi kasus yang penulis teliti Oditur Militer berpendapat 

bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP tentang ancaman pidana penjara 

dan denda bagi siapa yang dengan sengaja dan terbuka melanggar 

kesusilaan, Terdakwa juga memenuhi unsur pidana menurut Pasal 103 

ayat (1) KUHPM tentang ancaman pidana akibat ketidaktaatan yang 

disengaja. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman yaitu ancaman 

pidana penjara yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan hukuman 

tambahan pemecatan anggota militer dari dinas dilaksanakan atau 

dijatuhkan pada putusan pengadilan haruslah berdasar Pasal 26 KUHPM. 

Isi dari Pasal 26 KUHPM sendiri adalah tentang pidana pemecatan dapat 

dijatuhkan hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak 

pidana apabila hakim memandang anggota militer tersebut tidak layak 

lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer. 

Dengan demikian penelitian yang di lakukan penulis berfokus pada 

adanya penafsiran mengenai penarapan pidana pokok terhadap 

pelanggaran tindak pidana asusila dalam dinas militer yang didasarkan 

pada Pasal 281 ke satu KUHP dan penerapan pidana tambahan yang 
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didasarkan pada Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 62 ayat (3) UU No.34 tahun 

2004 tentang TNI jo. Pasal 53 ayat (1) huruf a jo. Pasal 53 ayat (2) huruf 

h PP No. 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun  rumusan masalah dari dilakukannya penelitian ini adalah apa 

dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan bagi 

perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk dapat untuk 

menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui apa dasar 

hukum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara yang ada dalam 

Putusan Pengadilan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020 serta dapat 

menganalisis das sollen dan das sein sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini 

adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara das sollen 

dan das sein, serta proses peradilan dalam menemukan dasar hukum 
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untuk suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit 

militer. 

2. Manfaat Praktis 

 Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian 

ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis mengenai proses peradilan, baik dalam kompetensi absolut dan 

relatif dalam menjembatani kesenjangan anatara das sollen dan das 

sein, memberikan kepastian hukum bagi para prajurit militer TNI dalam 

memahami ketentuan perundang-undangan khusus bagi TNI,  

memberikan sumbangsih pemikiran Hakim dalam memahami dan 

menafsirkan makna sebuah dasar hukum.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif 

yaiitu suatu proses untuk mendapatkan atau menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk 

menjawab permasalahan hukum yg dihadapi.8 Penelitian ini 

memerlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan 

utamanya. Kemudian bahan-bahan itu disusun secara sistematis, dikaji, 

dibandingkan, dan di tarik suatu kesimpulan dalam suatu putusan 

 
8  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34. 
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pengadilan berupa penjatuhan pidana utama dan pidana tambahan 

dalam perbuatan asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI . 

2. Sumber Bahan Hukum  

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, 

Meliputi: Putusan Pengadilan Nomor 32-K/Pmt-I/Bdg/Ad/Iv/2020, 

Pasal 281 ke satu KUHP, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 

39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 53 ayat (1), 

Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, dan 

KUHPM. 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku 

yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat sarjana 

yang relevan dengan penelitian ini.  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

meliputi kamus hukum, dan bahan lainnya yang mendukung penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan dengan mempelajari : 

Bahan hukum primer meliputi KUHPidana, Putusan Pengadilan Nomor 

32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
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2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Surat Telegram Nomor 

ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 

tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 53 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) 

KUHPM. Dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum 

seperti Hukum Pidana, Filsafat Hukum, jurnal-jurnal hukum yang 

relevan. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, dan bahan-

bahan lain yang mendukung penelitian. 

4. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memahami dan 

mengkaji data-data yang diperoleh dan dikumpulkan secara sistematis 

sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai masalah atau 

keadaan tentang pidana pemecatan bagi pelaku tindak pidana asusila 

oleh militer . 

 

 

 

 

 

 

 


