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BAB II 

KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN, ANALISIS 

A. KERANGKA TEORI 

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbarrrfeit”. 

Kata “feit” yang berarti sebagian dari kenyataan atau “een gedeelte van 

werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga 

secara harfiah strafbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum.9 Kata “starfbaarfeit” diartikan 

lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, 

strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. 

Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, 

sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata 

strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.10 

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, 

menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan 

 
9   P. A. F. Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 

hal. 181. 
10   Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika.hal. 5. 
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atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.11 

 Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam 

ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 

konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana 

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat.12 

Sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak 

ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang 

dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli 

hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian 

dari pengertian tindak pidana.13 Setelah melihat dari berbagai definisi 

para ahli hukum maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 

 
11  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54. 
12  Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16. 
13  Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana 

dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 

26. 
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dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).14 

Dalam perkembangannya, paham strafbaar feit ini terbagi menjadi 2 

(dua), yaitu: 

1. Paham Monistis 

Simon menyatakan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan 

yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan 

dengan hukum, dilakukan oleh yang bersalah dan orang itu 

dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika ditilik dari 

pernyataan tersebut, maka unsur perbuatan (obyektif) dan unsur 

pembuat (subyektif) dicampur menjadi satu sebagai syarat 

penjatuhan pidana, sehingga secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa jika terjadi strafbaar feit, maka pelakunya 

pasti dapat dipidana (muladi dan Dwidja Priyatno). 

2. Paham Dualistis 

Pompe, Jonkers dan Vos memiliki pemikiran bahwa 

terdapat pemisahan antara “de starfbaarheit van heit feit” dan 

“de strafbaarheit van de dader”, dengan kata lain terdapat 

pemisahan antara perbuatan dan pelaku, yaitu antara perbuatan 

 
14  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan 8, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal., 50. 
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pidana dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku 

(Purnomo, 1985: 126).  

Dalam literatur-literatur seringkali sebutan ‘delik’ digunakan untuk 

mengganti istilah ‘perbuatan pidana’ sehingga ketika berbicara 

mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita 

berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan 

pidana.15 

Dalam KUHP sendiri menamakan perbuatan pidana yang oleh hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana dengan kata “delik” dan 

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan (misdrijven) yang disusun dalam 

buku II KUHP dan pelanggaran (overtredingen) yang disusun dalam 

buku III KUHP. 

Berikut beberapa pendapat ahli dirumuskan delik sebagai berikut: 

a. Simons, yang merumuskan bahwa strafbaar feit (delik) ialah 

kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan 

Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan 

yang lengkap, yang meliputi (diancam dengan pidana oleh 

hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang 

 
15  Eddy O.S, Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, hal. 129 
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yang bersalah, orang itu dipandang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

b. Van Hamel merumuskan delik (strafbaar feit) itu sebagai 

berikut: eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, 

onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan).16 

c. Vos, yang mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh 

peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu 

kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam 

dengan pidana.” Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan 

“melawan hukum”, “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan 

“dapat dipertanggung jawabkan.” 

d. Van Bemmelem dan Van Hattum: “Rumusan-rumusan delik 

itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari 

hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat 

lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan 

konkret yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan 

sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya 

diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi 

dan skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-

 
16  Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89. 
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perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena 

tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak 

dibenarkan”17 

Untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, secara umum 

termaktub didalam suatu peraturan perundang-undangan 

pidana yang merumuskan perbuatan yang dilarang dan sanksi 

yang menyertainya, sehingga kita dapat menentukan unsur 

atau elemen pembentuk dari perbuatan pidana dan mana 

perbuatan lain yang tidak dilarang. Simon menyebutkan 

adanya unsur obyektif, yaitu adanya perbuatan orang, adanya 

akibat yang nyata dari perbuatan tersebut dan adanya 

penyertaan keadaan tertentu (semisal sifat “openbaar” atau 

“dimuka umum”), dan unsur subyektif, yaitu pelaku tersebut 

mampu bertangungjawab terhadap perbuatannya dan adanya 

kesalahan (dollus atau culpa) dari pelaku. 

Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti: Objektif 

(ius poenale) yang meliputi: perintah dan larangan yang 

pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak 

serta ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan 

apabila norma itu dilanggar,yang dinamakan Hukum Penitensier. Dan 

Subjektif (ius puniendi), yaitu hak negara menurut hukum untuk 

 
17  Eddy O.S. Hiariej, 2016, Op.Cit, hal.130 
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menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta 

melaksanakan pidana.18 

Sementara menurut Prof. Moeljatno, elemen dari perbuatan 

pidana secara umum adalah adanya perbuatan pelaku, perbuatan 

tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Selanjutnya secara khusus, Prof. Moeljatno membagi unsur tindak 

pidana tersebut terdiri dari : 

1. Kelakuan dan akibat 

2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai   

terjadinya kelakukan atau akibat yang dilarang oleh 

hukum, yang dibagi menjadi: 

a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri 

orang yang melakukan perbuatan. Seperti delik 

jabatan dalam TIPIKOR. Jika bukan pegawai 

negeri, maka tidak mungkin diterapkan pasal delik 

tersebut. Atau delik prajurit militer yang melakukan 

tindak pidan asusila LGBT, maka jika bukan 

prajurit militer, aturan hukum militer yang 

menghukum tentara dengan pidana pemecatan, 

tidak akan dapat dilaksanakan. 

 
18  Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, PT RajaGrafido Persada, Jakarta, (selanjutnya 

disingkat Teguh Prasetyo I), h. 5 
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b. Unsur obyektif atau non-pribadi, yaitu mengenai 

keadaan luar si pembuat. Semisal unsur “….di muka 

umum”. Jika tidak dilakukan di tempat umum, maka 

pasal delik tersebut tidak dikenai sanksi. Dalam hal 

ini, perbuatan asusila LGBT yang dilakukan oleh 

tentara, telah dilakukan didepan umum dan adanya 

saksi yang melihatnya. 

c. Unsur keadaan yang menentukan. Semisal perbuatan 

LGBT tentara diketahui oleh seorang saksi dan adanya 

pengaduan oleh saksi.  

d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Semisal, perbuatan LGBT dapat dikanakan sanksi 

hukuman penjara, akan tetapi dapat ditambahkan 

pidana pemecatan jika dilakukan oleh seorang tentara 

yang dianggap sebagai pihak yang cukup terhormat 

dimata masyarakat.   

3. Unsur melawan hukum. Terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur 

melawan hukum obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir 

dari pelaku; dan unsur melawan hukum subyektif, yaitu 

menunjukkan sikap bathin dari pelaku. 19 

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah 

bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, 

 
19  Moeljatno, 1987. Asas-asas hukum pidana. Jakarta. Bina Aksara: 23. 
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mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Mereka 

merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 

menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat 

yang baik dan adil. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan 

tercela harus ada suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang 

merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi 

terhadapnya.20 

Secara umum, hukum pidana berfungsi sebagai pengatur kehidupan 

masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. 

Fungsi/tugas hukum pidana secara umum ada 2 macam: 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak 

melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif) 

2.  Untuk mendidik orang yang telah mealkukan perbuatan 

pidana yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi 

orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat 

(fungsi represif). 

Adam chazawi dalam bukunya “pelajaran hukum pidana. Bagian I, 

hal. 21” menyatakan fungsi hukum pidana adalah: 

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang 

menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut 

 
20  D Schaffmeister dkk. 2017. Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 1. 
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2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka 

menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 

hukum, dan  

3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 

negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan 

hukum.  

Penerapan hukum pidana dalam konteks peradilan, secara umum 

termaktub didalam KUHAP pasal 191 yang secara sederhana 

dinyatakan bahwa sebuah perbuatan pidana, yang dalam persidangan 

ternyata semua dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, 

maka pelaku perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman 

pidana. Akan tetapi, jika dakwaan tersebut tidak terbukti selama 

persidangan, maka terdakwa akan diputus bebas (vrijspaak). Dan 

apabila, pengadilan menyatakan bahwa semua dakwaan terbukti, akan 

tetapi perbuatn tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka 

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht 

vervolging). 

2. Tinjauan Umum Militer dan Hukum Militer 

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah disadari 

perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi terpisah dari 

Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan dalam konsideran peraturan 

Peradilan Militer yang dikeluarkan pertama kali di Republik Indonesia, 

yakni Peraturan Nomor 7 Tahun 1946. Peradilan militer dalam sistem 
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peradilan nasional mempunyai kedudukan yang kokoh didalam UUD 

1945.21 

Sesuai apa yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 

pasal 30 ayat 3 yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara 

Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal 

tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia kita 

memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum 

disiplin militer, menyatakan bahwa: 

1) Militer adalah anggota kekuatan perang suatu negara yang diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan 

kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.  

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan 

pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau 

bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi 

 
21  Dini Dewi Heniarti. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: PT Refika 

Aditama, hal 1. 
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perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan 

perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang 

efisien dan efektif.22 Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari 

hukum nasional. Norma-norma hukum militer Indonesia pada 

hakekatnya merupakan bagian dari hukum perdata, hukum tata negara, 

hukum tata usaha negara, hukum pidana dan hukum internasional yang 

khusus mengenai kehidupan militer Indonesia dan TNI.23  

Bahwa hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk 

mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang 

berlaku bagi militer. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin militer 

adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer 

yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan 

militer yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit. Sedangkan 

tindak pidana militer bisa diartikan secara sederhana sebagai tindak 

pidana yang subyeknya adalah militer atau setiap orang yang yang 

berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer. 

Dalam hukum pidana militer terdapat 2 (dua) bentuk tindak pidana 

yaitu: 

 
22  Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif,S.H., Disiplin Militer dan Pembinaanya,Jakarta,Ghalia 

Indonesia,1983,hal 19.  
23  Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, S.H., Hukum Militer Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum 

Militer, 2013, hal. 49-50. 
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1) Tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict), yaitu 

tindak pidana yang dilakukan oleh militer, yang sifatnya 

khusus untuk militer. Tindak pidana ini umumnya termaktub 

di dalam KUHPM, semisal tindak pidana desersi (Pasal 87 

KUHPM) dan tindak pidana insubordinasi (Pasal 105 – 109 

KUHPM) 

2) Tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict), 

yaitu tindak pidana mengenai perkara koneksitas, yang 

merupakan gabungan antara pelaku sipil dan militer atau 

perkara yang didasarkan pada KUHPM dan KUHP. 

Dalam rangka menegakkan hukum disiplin militer, terdapat 

beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai 

sumber aturan hukum disiplin militer seperti UU No. 26 tahun 1997 

yang diperbaharui dengan UU No.25 tahun 2014 tentang hukum 

disiplin militer dan UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara nasional 

Indonesia. Dan ditambah dengan peraturan lainnya seperti Putusan 

Panglima TNI, Peraturan Urusan Dalam (PUD), dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan hukum disiplin militer. 

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran 

dan tugas penting Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka telah 

diadakan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, 

di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-
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peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI 

tersebut dikenal dengan Hukum Militer. Demikian pula dalam bidang 

hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan 

khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan Hukum Pidana Militer.24 

Hukum Pidana Militer yang sekarang berlaku di Indonesia telah diatur 

dan dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM).25 

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok 

ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan 

oleh terdakwa/terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak 

lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.26 Anggota 

TNI yang melakukan tindak pidana asusila hukumannya dapat 

diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI 

yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecetan atau 

pemberhentian dari dinas miliiter jika perbuatan yang dilakukannya 

itu melibatkan keluarga besar TNI. Tetapi tujuaan pemidanaan 

tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana 

tambahan pemecatan dari dinas miliiter.Prajurit TNI yang terlibat 

jaringan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) akan dipecat 

 
24  PAF. Lamintang, 1996, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal. 12. 
25  Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 61. 
26  Rifki Yuditya Saputra. “Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila 

Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II 

09/AD/VIII/2017)”. Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20, hal 39. 
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karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan 

budaya.27 

Menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-udang Nomorr 25 Tahun 2014 

tentang Hukum Disiplin Militer “Semua prajurit Miliiter dalam 

menunaikan tugas dan kewajiibannya harus bersikap dan berperilaku 

disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Sesuai dengan isi 

Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib 

memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota 

TNI harus menegakkan khormatan dan slalu menghindari perbuatan 

yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan 

kesatuannya, meskipun prajurit TNI melakukan tindak pidana tetap 

harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses 

pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara pradilan 

militer yang diatur dalam Undang-udang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Pradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh 

anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan 

mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak 

menuntut adalah Oditur Militer.28 

Eksistensi hukum pidana khusus sebagai bagian dari lapangan 

hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kekhususan-kekhususan 

 
27  Wendi Muhamad, 2020, Penghukuman Pidana Bagi Pelaku Lgbt Di Lingkungan Tni 

(Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/Pm.1-02/Ad/X/2019) 
28  Moch. Faiisal Sallam, Peradilan Militer Di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 2004) 

hal. 79-80. 
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yang terdapat di dalam hukum pidana khusus itu sendiri. Kekhususan 

dari hukum pidana khusus mengandung arti bahwa hukum pidana 

tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang-orang tertentu, tetapi juga suatu aturan pidana yang mengatur 

suatu perbuatan yang mempunyai sifat khusus. Sebagai contoh adalah 

Hukum Pidana Militer, yaitu hukum pidana yang hanya berlaku bagi 

anggota militer.29 

Pada PasaI 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.  

2. Pidana tambahan yaitu berupa pemecatan atau 

pemberhentian dari dinas Militer dengan atau tanpa 

pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, 

penurunan pangkaat, dan pencabutan hak-hak yang disbutkan 

dalam Pasal 35 Ayat (I) KUHP. 

Seorang Militer yang melakukan tindak pidana selain 

diberlakukan KUHPM juga diberlakukan KUHP karena KUHPM 

merupakan lex spesialis dari KUHP, demikian juga hukum acaranya. 

Leex Specialis Derogaat Legi Generali mempunyai arti yaitu suatu 

hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan hukum yang 

 
29  Loebby Loqman, 1993, Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, hal. 11-12. 
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bersifaat umum. Digunakannya hukum pidana umum bagi masyarakat 

militer yg didasari oleh bunyi PasaI 103 KUHP dan Pasal I dan Pasal 2 

KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya keterkaitan antara 

KUHPM dengan KUHP.30 

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila LGBT 

a. Pengertian Tindak Pidana Asusila (LGBT) 

Adanya LGBT mengakibatkan kegaduhan karena telah dianggap 

sebagai perlawanan terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia. Perbuatan LGBT juga sangat melanggar aturan agama dan 

nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. Oleh 

karenanya perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat 

merugikan masyarakat Indonesia.31 

Kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. 

Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral 

diterjemahkan dengan moril, kesopanan sedangkan ethics 

diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan 

kepatutan.32 Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi 

kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa 

keasusilaan termasuk di dalamnya).33  

 
30  Tri Andriisman, Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. (Laampung: 

Universiitas Lampuung, 2009), hal. 17. 
31  Indra Tua Hasangapon Harahap, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, 

hal 400-412. 
32           Marpaung Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, ( Jakarta : 

Sinar Grafika, 2008 ), cet. ke-3, hal 2. 
33          Adam Chazawi, op.cit. hal 1. 
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Menurut pendapat Moeljetno tindak pidana asusila adalah segala 

perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan 

dengan nafsu kekelaminnya.34 Defenisi yang di ungkapkan Moeljetno 

lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 

berdasarka nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung 

merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. 

Sedangkan menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap 

perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu 

birahi kelamin.35 

Tindakan asusila (Perzinahan) adalah perbuatan atau tingkah laku 

yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang 

biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa terikat 

pernikahan yang sah. Tindakan asusila (merusak kesusilaan di depan 

umum) untuk pengertian tidak dijelaskan secara eksplit dan mendetail 

apa yang dimadsudkan dan apa saja yang tergolong dalam merusak 

kesusilaan di muka umum tapi secara garis besar, yang dimadsudkan 

dengan kesusilaan disini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hasrat 

seksual seseorang yang berkaitan dengan alat kelamin, seperti meraba 

buah dada seseorang, memegang alat kelamin, mencium dan 

 
34                       Moeljetno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), ( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2003 ), cet. ke-6, hal 106. 
35                         R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-

Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ( Bogor : Politeia , 1996 ), cet. ke-5, hal. 212. 
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sebagainya. Golongan yang termasuk dalam tindakan asusila ini sangat 

tergantung pada tempat dimana perbuatan itu dilakukan tentu saja hal-

hal seperti ini merupakan hal-hal yang melanggar norma agama dan 

norma hukum.36 

Tindak pidana kejahatan melanggar kesusilaan atau tindak pidana 

asusila ini telah menyerang semua lapisan masyarakat tanpa 

memandang umur, status dan jabatan baik dari golongan menengah ke 

bawah sampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja maupun 

pengangguran dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum serta 

anggota TNI. 

Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman 

yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan LGBT. Selama 

ini perbuatan LGBT berlindung atas nama HAM yang universal yang 

dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut HAM yang 

Pancasila karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan. 

Hal tersebut dapatlah dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang 

terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa. Perbuatan 

LGBT menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila 

dan seharusnya tidak ada toleransi atas nama HAM yang universal yang 

tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum.37 

 
36  D Munawarah, 2019, Penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara 

Nasional Indonesia, hal 27. 
37  Nila Arzaqi, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt 

(Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Vol 2 Nomor 2. 
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Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum 

yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup 

dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai 

tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan 

terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan 

masyarakat.38 

 Perbuatan cabul LGBT tidak hanya bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang ada seperti Undang-undang Perkawinan, melainkan juga 

bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai 

sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, 

yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat.39 

b. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Asusila (LGBT) 

 Secara umum, terjadinya perilaku LGBT dipicu dalam dua hal, yaitu 

faktor syahwat (hormon seksualitas) dan pembenaran akal (pemikiran). 

Secara biologis, tubuh manusia memiliki sistem hormonal yang salah 

satunya berhubungan dengan dorongan nafsu seksualitas dan orientasi 

seksualitas. Penguatan perangsangan yang masuk melalui indrawi 

(mata,telinga,kulit) dapat memicu aktifitas hormonal tubuh yang 

 
38  Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan 

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana 1990) hal 10. 
39  Lidya Suryani Widayati, 2018, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, 

dan Transgender (LGBT), Bidang Hukum Info Singkat Vol. X, No. 03. 
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mendorong aksi pemenuhan kebutuhan biologis berupa penyaluran 

seksualitas.  

 Jika selama ini yang diketahui bahwa penyaluran seksualitas sesuai 

aturan agama, seperti hanya pada pasangan heteroseksual, setelah 

menikah, ditempat yang dibolehkan dan seterusnya maka perilaku 

seksualitasnya akan mengarah kepada penyaluran yang lazim tersebut. 

Namun sebaliknya jika yang dipikiranya atau orientasi seksualitasnya 

terjadi sebaliknya maka yang muncul adalah penyimpangan seperti 

lesbian, gay, biseksual, dan transgander (LGBT). Selain faktor hormonal, 

kebanyakan faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang untuk 

menjadi gay. Lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mengajarkan dan membentuk pemikiran pada diri manusia bahwa 

sesuatu yang tadinya tabuh atau tidak lazim menjadi dianggap lazim.40 

c. Entitas Fenomena Tindak Pidana Asusila (LGBT) di Indonesia 

 Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas 

yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT 

termasuk “Penyakit” gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi 

seksual, yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit 

tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan 

bisa menular kepada orang lain. Pada level entetias pertama ini, LGBT 

dibagi kepada dua identitas. Pertama adalah mereka yang menutup diri 

(menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak pada 

 
40  Yudiyanto. Op.Cit., hal 67. 
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orang lain (diluar dirinya) yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah 

mereka yang berani outcome (membuka identitasnya) kepada orang lain 

dan mengharap bantuan orang lain (diluar dirinya) untuk membantu 

menyembuhkanya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT 

sebagai sebuah komunitas, atau kelompok atau dapat juga disebut 

organisasi, yang memiliki visi dan misi dan aktifitas atau gerakan 

tertentu.41 

d. Berikut merupakan faktor yang melatar - belakangi terjadinya tindak pidana 

asusila oleh TNI :  

a) Faktor keimanan 

b) Faktor lingkungan  

c) Faktor rumah tangga 

d) Faktor fisik 

e) Faktor kurang profesional 

B. HASIL PENELITIAN  

1. Kronologi Kasus  

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada 

tahun 2014 melalui pendidikan Secaba di Rindam XII/Tpr, setelah 

lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti 

pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai 

ditugaskan di Hubdam I/BB, setelah beberapa kali pindah tugas 

 
41  Muhammad Wendi, 2020, Penghukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT di Lingkungan TNI. 
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terakhir pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Sinteldam 

I/BB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini 

dengan pangkat Serda dengan jabatan sebagai Baban Ningpam. 

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka SAKSI-1) 

pada bulan Juli tahun 2015 saat Terdakwa pertama kali masuk 

dinas di Hubdam I/BB, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa 

dengan Saksi-1 dalam kegiatan dinas maupun kegiatan di luar 

dinas. 

Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 

23.00 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Mess Hubdam 

I/BB JI. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor dan Saksi-

3 (Serda SAKSI-3) sedang menonton TV di ruang tamu, tidak lama 

kemudian datang Saksi-1, sambil menegur Saksi-3 dengan berkata, 

"Kenapa belum tidur Wan" yang dijawab Saksi-3, "Masih nonton 

TV Bang", selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa 

dan duduk di samping kiri Terdakwa yang sedang tertidur, melihat 

Terdakwa tidur terlentang kemudian Saksi-1 merasa bernafsu dan 

langsung memegang kemaluan (penis) Terdakwa sehingga 

Terdakwa menjadi terkejut dan langsung bangun dengan berkata, 

"Apo ini bang", sambil berdiri menjauh dari Saksi-1, tetapi Saksi-

1 berkata, "Kau junior, kalau kau melawan senior unsur 

insubordinasi”, sambil memukul perut Terdakwa dengan 

menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali.  
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Bahwa di saat bersamaan Saksi-3 masuk ke dalam kamar 

Terdakwa untuk mengambil selimut, dengan jarak ± 2 (dua) meter 

Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur terlentang di atas karpet 

busa dan Saksi-1 sambil tiduran memegang pinggang Terdakwa 

dengan kedua tangannya sambil mengecup bagian pusar perut 

Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selama ± 3 (tiga) detik, 

selanjutnya Saksi-3 menegur Saksi-1, "Abang ngapain”, yang 

dijawab Saksi-1, "Saya mengecup Terdakwa biar saya subur 

dikarenakan sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan", 

setelah itu Saksi-3 keluar kamar membawa selimut dan beristirahat 

di ruang tamu. 

Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur 

terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka 

celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau sampai ke lutut, 

setelah itu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya 

sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 

membuka celana PDH miliknya kemudian kembali mengulum 

penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya 

Saksi-1 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan penis 

Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-1, setelah 

itu Saksi-1 menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun 

selama lebih kurang 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa 

mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi-1.  
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Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September 

tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang lagi menjumpai 

Terdakwa di Mess Hubdam I/BB JI. Karya Wisata Ujung 

Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar 

Terdakwa kemudian memegang penis Terdakwa sehingga 

Terdakwa terbangun dan berkata, "Apo lagi ini Bang, jangan 

Abang lecehkan aku lagi Bang", tetapi dijawab oleh Saksi-1, "Kau 

itu junior, tidak boleh melawan nanti dipecat", dan dijawab lagi 

oleh Terdakwa, "Janganlah Bang" kemudian Saksi-1 memukul 

perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal 

sebanyak 6 (enam) kali. 

Bahwa selajutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur 

terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka 

celana pendek yang dipakai Terdakwa sampai ke lutut, setelah itu 

Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya sehingga 

penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 membuka 

celana pendeknya kemudian naik ke atas badan Terdakwa lalu 

memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam 

dubur/anus Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan 

pinggulnya dengan naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit 

kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-

1. 
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Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan hubungan 

seksual sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-1 sebanyak 2 

(dua) kali sebagai laki-laki (Top) sedangkan yang menjadi 

perempuan adalah Saksi-1 (Bottom), dan yang menjadi penyebab 

Terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis 

tersebut karena Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Saksi-1. 

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual 

sesama jenis dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang 

dilakukan di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Karya Wisata 

Ujung Namorambe Medan, suasana kamar pada saat itu dalam 

keadaan lampu mati namun masih ada cahaya dari ruang tamu 

sedangkan pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga 

perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dapat dilihat oleh 

Saksi-3 (Serda SAKSI-3) pada saat Saksi-3 masuk ke dalam 

kamar untuk mengambil selimut. 

2. Terdakwa  

Terdakwa merupakan anggota Militer aktif dengan pangkat 

Sersan Dua (SERDA) dengan jabatan sebagai Ba Denmadam I/BB, 

dalam kesatuan Denmadam I/BB. Kesatuan ini masuk kedalam 

Kodam 1 Bukit Barisan, di mana lokasi satuan Detasemen Markas 

KODAM (Denmadam) I Bukit Barisan terletak di Medan Sumatra 

Utara. 

3. Dakwaan  
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a. Melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa 

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. (halaman 2 putusan) 

b. Melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi “Barangsiapa 

dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”. (halaman 6 putusan) 

4. Tuntutan Oditur Militer Tingkat Pertama 

a. Pidana Pokok: Penjara selama10 bulan. (halaman 10 putusan). 

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD (halaman 10 

putusan). 

5. Pertimbangan Hakim 

a. Bahwa pada Pasal 281 k3-1 KUHP diatur ancaman pidana penjara. 

b. Bahwa hukuman tambahan pemecatan anggota militer dari dinas 

dapat dilaksanakan atau dijatuhkan pada putusan Pengadilan 

haruslah berdasar Pasal 26 KUHPM. 

6. Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan  

a. Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka 

melanggar kesusilaan”. 

b. Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati 

suatu perintah dinas”. 

7. Fakta Hukum Yang Terungkap  

1) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) 

pada bulan Juli tahun 2015 pada saat Terdakwa pertama kali masuk 

dinas di Hubdam I/BB, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa 
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dengan Saksi-2 dalam kegiatan-kegiatan dinas maupun kegiatan 

diluar dinas. 

2) Bahwa benar dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa bersikap baik, 

loyal dan respon terhadap Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sehingga 

Saksi-2 (Serka SAKSI-1) tertarik dengan Terdakwa. 

3) Bahwa benar pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 

WIB, pada saat Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga/piket, 

kemudian Saksi patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Karya 

Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi-2 masuk ke Mess Bintara 

yang ditempati oleh Terdakwa. 

4) Bahwa benar pada saat masuk ke dalam mess Saksi-2 (Serka 

SAKSI-1) melihat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) sedang tiduran di 

ruang TV dan menegur Saksi mengapa belum tidur namun dijawab 

oleh Saksi, "masih menonton TV Bang". 

5) Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serka SAKSI-1) masuk ke dalam 

kamar yang ditempati oleh Terdakwa kemudian melepaskan baju 

dan ceIana PDH sehingga Saksi-2 hanya mengenakan kaos warna 

hijau dan celana pendek warna hitam, setelah itu Saksi-2 duduk di 

samping kiri Terdakwa yang sedang tidur. 

6) Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) masuk ke dalam 

kamar bermaksud untuk mengambil selimut, dengan jarak ± 2 (dua) 

meter Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur terlentang di atas 

karpet busa sedangkan Saksi-2 sedang tiduran sambil kedua 
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tangannya memegang pinggang Terdakwa dan mengecup bagian 

pusar perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) detik, 

sehingga Saksi-3 kemudian menegur Saksi-2 dengan berkata, 

"Abang ngapain" namun dijawab oleh Saksi-2, "Saya mengecup 

Terdakwa biar Saya subur, karena Saya sudah lama menikah tetapi 

belum punya keturunan". 

7) Bahwa benar pada pukul 04.00 WIB di hari yang sama saat setelah 

makan sahur Saksi-3 (Serda SAKSI-3) kembali menanyakan kepada 

Saksi-2 (Serka SAKSI-1) dengan kata-kata, “mengapa Abang 

mengecup kemaluan Terdakwa”, namun jawaban Saksi-2 tetap sama 

yaitu Saksi-2 mengecup pusat Terdakwa. 

8) Bahwa benar jawaban Saksi-2 (Serka SAKSI-1) yang mengatakan 

mengecup pusat Terdakwa adalah untuk sekedar mengalihkan 

perhatian Saksi-3 saja, karena sebenarnya pada saat Saksi-3 (Serda 

SAKSI-3) masuk kamar, Saksi-2 sedang menghisap kemaluan 

Terdakwa dan itu dilihat oleh Saksi-3. 

9) Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) masuk ke dalam 

kamar tersebut, suasana di dalam kamar agak gelap karena lampu 

dimatikan namun karena ada cahaya lampu dari ruang tamu maka 

masih dapat terlihat dengan jelas semua objek-objek yang ada di 

dalam kamar tersebut termasuk dapat melihat Saksi-2 dan Terdakwa. 

10) Bahwa benar Saksi-2 (Serka SAKSI-1) menyuruh Terdakwa tidur 

terlentang diatas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana 
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pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau sampai ke lutut, setelah 

itu Saksi-2 (Serka SAKSI-1) mengulum penis Terdakwa sehingga 

penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-2 membuka celana 

PDH miliknya kemudian kembali mengulum penis Terdakwa 

selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Saksi-2 naik ke atas 

badan Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang 

sudah tegang ke dalam dubur/ anus Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 

menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun selama lebih 

kurang 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma. 

11) Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan sesama jenis 

selanjutnya Saksi-2 (Serka SAKSI-1) pergi ke kamar mandi untuk 

membersihkan duburnya yang penuh dengan sperma Terdakwa 

kemudian pergi meninggalkan Mess. 

12) Bahwa benar seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 

2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 (Serka SAKSI-1) datang lagi 

menjumpai Terdakwa di Mess Hubdam I/BB JI. Karya Wisata Ujung 

Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa 

kemudian memegang penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa 

menjadi tegang. 

13) Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serka SAKSI-1) menyuruh 

Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian menyuruh 

membuka celana pendek yang dipakai Terdakwa sampai ke lutut, 

setelah itu Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, setelah itu Saksi-2 



43 
 

 
 

membuka celana pendeknya kemudian naik ke atas badan Terdakwa 

lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam 

dubur/anus Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya 

dengan naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit.  

14) Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan seksual sesama jenis 

(homo seksual) untuk yang kedua kalinya, kemudian Saksi-2 (Serka 

SAKSI-1) pergi meninggalkan mess dan setelah itu Terdakwa 

melanjutkan istirahat. 

15) Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama 

jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sebanyak 2 (dua) 

kali maka yang berperan menjadi laki-laki adalah Terdakwa (Top) 

sedangkan yang menjadi perempuan adalah Saksi-2 (Bottom). 

16) Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama 

jenis dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sebanyak 2 (dua) kali yang 

dilakukan di dalam kamar Mess Hubdam I/BB JI. Karya Wisata Ujung 

Namorambe Medan, suasana kamar pada saat itu dalam keadaan lampu 

mati namun masih ada cahaya dari ruang tamu sedangkan pintu kamar 

dalam keadaan terbuka 

17) Bahwa benar setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk 

yang kedua kalinya dengan Terdakwa, hubungan antara Saksi-2 (Serka 

SAKSI-1) dengan Terdakwa semakin akrab, bahkan karena merasa 

dirinya boros maka Terdakwa menitipkan ATM miliknya kepada Saksi-

2 dan menitipkan/ mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta 
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rupiah) untuk disimpan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyimpan 

uang milik Terdakwa tersebut di BRI. 

18) Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Denhubrem 

033/WP sehingga hubungan antara Saksi-2 (Serka SAKSI-1) dengan 

Terdakwa hanya melalui telepon ataupun media sosial whatsapp saja, 

tetapi setiap bulan Terdakwa tetap mengirimkan uang untuk ditabung di 

rekening yang dibuat oleh Saksi-2 sehingga selama 3 (tiga) tahun uang 

Terdakwa telah tersimpan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah). 

19) Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Sinteldam 

I/BB kemudian Saksi-2 meminjamkan sepeda motor Yamaha Vixion 

warna merah Nopol BK 2109 PHB milik Saksi-2 kepada Terdakwa 

untuk dipakai berdinas, namun sebulan kemudian Terdakwa 

menghubungi Saksi-2 melalui handphone memberitahukan bahwa 

sepeda motor tersebut telah hilang di sebuah hotel di daerah Padang 

BuIan Medan, kemudian Terdakwa berkata akan mengganti sepeda 

motor milik Saksi-2 tersebut dengan cara mencicil seharga sepeda motor 

bekas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya 

Saksi-2 melihat tabungan Terdakwa dan uangnya telah mencukupi 

sehingga Saksi-2 memotong dari uang tabungan tersebut. 

20) Bahwa benar yang mempunyai inisiatif dan mengajak Terdakwa untuk 

melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa adalah 

Saksi-2 (Serka SAKSI-1). 
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21) Bahwa benar Saksi-2 (Serka SAKSI-1) tidak pernah mengancam, 

memukul atau membekap mulut Terdakwa pada saat akan melakukan 

hubungan sejenis dengan Terdakwa. 

22) Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji 

tidak akan mengulangi, 

23) Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan bagi anggota TNI 

untuk terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) sesuai 

Surat Telegram dari Kasad (nomor dan tanggal lupa) yang sanksinya 

akan di proses hukum dan dilakukan pemecatan. 

24) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan menyadari 

bahwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) sangat 

dilarang keras dilakukan oleh prajurit TNI karena melanggar norma-

norma agama, norma kepatutan, norma adat istiadat, disiplin dan 

berdampak terhadap perilaku moral prajurit di satuan serta dapat 

menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV. 

8. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Militer I-02 

Medan Nomor 130-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2019) : 

a. Pidana Pokok: Penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan 

selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer. 

9. Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Nomor 32-

K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020): 
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a. Pidana Pokok: Penjara selama 10 (Sepuluh Bulan). Menetapkan selama 

waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan. 

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer. 

C. ANALISIS 

1. Dasar Hukum Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Pemecatan 

Dalam Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020  

a. Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 

Tindak Pidana Asusila LGBT telah memenuhi unsur Tindak Pidana  

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 32-K/PMT-

I/BDG/AD/IV/2020 disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi 1 

Medan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Asusila. Adapun 

keterangan yang diajukan oleh Oditur Militer dapat dianalisa 

sebagai berikut: 

1. Melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa 

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Yang 

memiliki unsur sebagai berikut: 

- Barangsiapa: Mengarah pada Terdakwa (seorang 

anggota TNI) dengan pangkat SERDA, yang 

merupakan seorang warga negara Indonesia dan dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya. 
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- Dengan sengaja: Kasus Terdakwa merupakan 

kesegajaan dengan maksud, maksud adalah kehendak 

Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau ancaman 

hukum pidana dalam hal ini melakukan hubungan 

sesama jenis homo seksual LGBT yang mana 

merupakan tindak pidana asusila. 

- Terbuka: Perbuatan tindak pidana asusila yang 

dilakukan oleh Terdakwa di kamar mess yang mana 

merupakan tempat terbuka untuk umum dan dapat 

dilihat dan diketahui oleh saksi-3. 

- Melanggar kesusilaan: Menurut ajaran sifat melawan 

hukum materiilnya, perbuatan tersebut nyata-nyata 

diatur dalam undang-undang tertulis dan termasuk 

dalam delikk, serta bertentangan dengan aturan tidak 

tertulis yakni dari tata susila yang ada dalam 

masyarakat. 

2. Melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi “Barangsiapa 

dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”. Yang memiliki 

unsur sebagai berikut: 

- Barangsiapa: Mengarah pada Terdakwa (seorang 

anggota TNI) dengan pangkat SERDA, yang merupakan 

seorang warga negara Indonesia dan dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. 
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-  Dengan segaja: Kasus Terdakwa merupakan kesegajaan 

dengan maksud, maksud adalah kehendak Terdakwa 

untuk melakukan perbuatan atau ancaman hukum 

pidana dalam hal ini melakukan hubungan sesama jenis 

homo seksual LGBT yang mana merupakan tindak 

pidana asusila. 

- Tidak mentaati perintah dinas: Terdakwa menolak atau 

dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau 

dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. 

Dalam Putusan yang penulis teliti Pasal Dakwaan pertama 

yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Pasal 281 ke-1 KUHP. 

Dalam Pasal ini kita bisa mengetahui bahwa unsur yang di larang 

adalah melanggar kesusilaan. Unsur ini mengandung maksud 

bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan asusila 

sehingga apabila orang melanggar larangan tersebut akan 

mengakibatkan sesuatu akibat konstitutif (delik material), Delik 

material sendiri memiliki pengertian yaitu rumusan undang-

undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Pada Putusan yang 

penulis teliti delik material yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 

melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dimana 

perbuatan tersebut menurut R. Soesilo memberikan penjelasan 

terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar 
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kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga melanggar kaidah 

hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. 

 Pada Pasal 281 ke-1 KUHP penulis ingin menjabarkan 

unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu unsur subyektif dan unsur 

obyektif. Menurut penjelasan Lamintang unsur tindak pidana 

subyektif dan obyektif memiliki pengertian sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 

pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya.  

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 

keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan dari si pelaku 

itu harus dilakukan. 

 Unsur subyektif dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah adanya 

unsur kesengajaan yang merupakan delik dolus, pengertian dari 

delik dolus sendiri adalah bentuk kesalahan atau perbuatan yang 

dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan 

oleh Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa mengetahui ada 

larangan bagi anggota TNI untuk terlibat LGBT (Lesbian, Gay, 

Bisex dan Transgender) yang sanksinya akan di proses hukum dan 
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dilakukan pemecatan, serta Terdakwa mengetahui dan menyadari 

bahwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) 

sangat dilarang keras dilakukan oleh prajurit TNI karena 

melanggar norma-norma agama, norma kepatutan, norma adat 

istiadat, disiplin dan berdampak terhadap perilaku moral prajurit di 

satuan serta dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV. 

(halaman 28-29 Putsan). 

 Sedangkan unsur obyektif dari Pasal ini adalah Terdakwa 

merupakan anggota Militer aktif yang memiliki pangkat dan 

jabatan tertentu sehingga paham akan kedudukannya di mata 

hukum. Selanjutnya terdapat adanya sifat melanggar hukum 

berupa adanya perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan di 

tempat terbuka yaitu di kamar Mess Hubdam I/BB Jl Karya 

Wisata Ujung Namorambe Medan Johor dan pada saat itu pintu 

kamar dalam keadaan terbuka, sehingga perbuatan tersebut dapat 

dilihat oleh Saksi-3. 

 Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa juga 

merupakan delik turut serta yang mutlak jadi keduanya adalah 

pelaku sehingga tidak ada korbannya. Selain itu Terdakwa juga 

memenuhi semua unsur delik yang ada di pasal 281 ke-1 KUHP. 

Dalam Putusan yang penulis teliti Pasal dakwaan kedua 

yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Pasal 103 ayat (1) 
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KUHPM, unsur subyektif yang dilarang adalah dengan Terdakwa 

dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yaitu benar 

Terdakwa mengetahui ada larangan bagi anggota TNI untuk 

terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) yang 

sanksinya akan di proses hukum dan dilakukan pemecatan ada 

dalam Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Staf Angkatan Dasar KSAD pada tanggal 4 Agustus 

2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan 

hubungan seksual sesama jenis (homo seksual). 

Sedangkan unsur obyektif dari pasal ini adalah Terdakwa 

tidak mentaati perintah kedinasan. Adapun perintah kedinasan 

yang dilanggar adalah adanya larangan bagi TNI untuk tidak 

terlibat LGBT sesuai Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Dasar KSAD pada tanggal 

4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak 

melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual). 

Dalam administrasi hukum TNI surat telegram masuk 

kedalam surat tulisan dinas yang berfungsi sebagai alat komunikasi 

atasan kepada bawahan sebagai seorang pemimpin sesuai dengan 

lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya. KSAD 

megeluarkan surat telegram sebagai bentuk pemberian perintah 

kepada bawahan dimana perintah tersebut memenuhi syarat yang 
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disebutkan dalam Pasal 13 sampai 15 UU RI NO 25 Tahun 2014 

tentang Hukum Disiplin Militer. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan analisa 

bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat di 

Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat 1 KUHPM dan telah 

terbukti di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu Hakim dapat 

menjatuhkan pidana pokok sesuai dengan sanksi hukuman yang ada 

di pasal tersebut. 

Berbeda dengan sistem KUHP, dalam sistem Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bila seorang anggota 

Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain 

dijatuhi pidana pokok dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, 

dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas 

Militer. Dasar untuk menjatuhkan pidana pemecatan adalah Pasal 26 

KUHPM, yaitu untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap 

militer pelaku tindak pidana sebagai pidana tambahan adalah 

berdasar pada “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang 

dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan “nilai” sebagai tidak 

layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. 

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana yang dilakukan oleh 

TNI harus juga berpedoman pada hukum yang beralaku. Terdapat 
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dua sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu 

pidana utama dan pidana tambahan.  

1. Pidana Utama: pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana tutupan (UU No 2 Tahun 1946). 

2. Pidana Tambahan: pemecatan dari dinas militer dengan 

atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan 

Bersenjata, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yang 

disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor 1, 2 dan 

3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Dengan demikian berikut merupakan alasan oditur militer 

menjatuhkan putusan pidana adalah karena perbuatan Terdakwa 

yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) 

dengan saksi-1 di kamar Mess Hubdam I/BB Jl Karya Wisata Ujung 

Namorambe Medan Johor dan pada saat itu pintu kamar dalam 

keadaan terbuka, sehingga perbuatan tersebut dapat dilihat oleh 

Saksi-3, dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan yang 

melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut sangat dilarang dilakukan 

oleh setiap masyarakat khususnya prajurit TNI karena melanggar 

norma-norma agama, norma kepatutan, norma adat istiadat, disiplin 

dan berdampak terhadap perilaku moral prajurit di satuan serta dapat 

menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV. 
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Terdakwa juga melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 

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

mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila 

dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual). Di dalam peraturan 

pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi 

prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak 

dengan hormat dari dinas keprajuritan. 

Dengan demikian maka Oditur Militer dalam Putusan Pengadilan 

Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020 memohon agar Terdakwa 

dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 

pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. 

b. Perbuatan terdakwa dianggap sebagai pelanggaran berat bagi TNI 

Dalam pembahasan mengenai dasar hukum Majelis Hakim 

perkra Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020 kita dapat memahami 

bahwa dasar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yaitu Majelis Hakim 

harus dapat menimbang dan memutus suatu perkara dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar 

putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. 

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan adanya 2 macam 

pemidanaan atau hukuman yaitu pidana pokok (hukuman mati, 

hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda), dan 

pidana tambahan (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan 
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barang tertentu, pengumuman keputusan hakim). Sedangkan dalam 

Pasal 6 KUHPM juga disebutkan mengenai penerapan pidana 

terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana militer 

yaitu terdiri dari pidana pokok berupa (pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan dan pidana tutupan) serta pidana tambahan berupa 

(pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan 

hak). 

Dalam penjatuhan sanksi pidana juga dikenal beberapa 

teori pemidanaan yaitu: 

1.Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings theorien) 

yang mengatakan bahwa hakekat suatu pidana adalah 

pembalasan, dimana menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi 

pidana dijatuhkan karena seseorang melakukan perbuatan 

yang melanggar dan sudah seharusnya dijatuhkan pidana 

atas perbuatannya tanpa memikirkan manfaat menjatuhkan 

pidana. Sehingga dapat dikatakan penjatuhan pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. 

2.Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel theorien) yaitu teori 

yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat 

untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat 

tujuannya ialah menegakkan tata tertib di masyarakat dan 

untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
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3.Teori Gabungan (Vernegings theorien) yaitu gabungan 

antara teori absolut dan relatif). Ketiga teori tersebut pada 

dasarnya memiliki manfaat sama yaitu untuk memberi efek 

jera dan membebankan sanksi pidana atau hukuman 

terhadap pelaku tindak pidana perbedaanya terletak pada 

sifatnya saja. 

Perbuatan LGBT yang ada dalam putusan yang penulis teliti 

sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta 

menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam 

perbuatan tersebut. Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai 

penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik 

perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum 

pidananya, harus juga disertai dengan tujuan pemidanaan yang 

dapat menanggulangi perbuatan tersebut serta juga berorientasi 

pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Sehingga tidak 

hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi 

tujuan dari teori pemidanaan. Dengan demikian menurut penulis 

penjatuhan saksi pidana yang ada dalam putusan yang penulis teliti 

mengacu kepada teori pemidanaan gabungan dikarenakan tujuan 

pemidanaanya bukan hanya untuk memberi efek jera pada pelaku 

namun juga berpokok pada masyarakat agar dapat memberikan 

contoh tata tertib yang baik di masyarakat. 
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Seorang MiIiter yang melakukan tindak pidana asusila selain 

diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum 

disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan 

Hukum Disiplin Militer tergantung perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh Militer tersebut. 

Hukum Disiplin Militer sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang- undang Nomor 25 Tahun 20014, yang menyebutkan bahwa 

hukum Disiplin Militer adalah suatu peraturan dan norma untuk 

mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang 

berlaku bagi Militer. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengertian dari 

pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan 

dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar 

hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer 

yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Bagi anggota 

TNI yang melanggar peraturan disiplin Militer dapat dikenai sanksi 

yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Nomor 

25 Tahun 20014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan demikian 

sebagai seorang Militer menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer “Semua 

prajurit Miliiter dalam menunaikan tugas dan kewajiibannya haus 
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bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin 

Militer”.42 

Di peradilan umum ataupun peradilan militer, walaupun militer 

merupakan Lex Specialis atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada 

induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur 

secara tersendiri pada KUHPM. Dalam pemberatan pidana dapat 

dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku 

melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, dan 

dapat diberi sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian 

atau dipecat dari Dinas Militer.43  

Hukum pidana yang melanggar tindak pidana LGBT dan terutama 

berkaitan dengan lingkungan Militer di atur dalam KUHP dan 

KUHPM. Sesuai dengan putusan yang penulis teliti putusan tersebut 

menerangkan bahwa adanya tindak pidana asusila LGBT yang 

dilakukan oleh TNI, hal ini termasuk ke dalam pelanggaran norma 

kesusilaan yang ada di depan umum, pernyataan ini tercantum dalam 

Pasal 281 ke-1 KUHP yang berisi tentang dilarangnya perbuatan 

melanggar kesusilaan didepan umum, yaitu ditempat umum atau 

ditempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari 

 
42  Joko Trianto. “Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan 

Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait 

Penegakan Hak Asasi Manusia”. Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1, hal 57. 
43  Rifki Yuditya Saputra. “Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila 

Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-

K/PM.II09/AD/VIII/2017)”. Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20. 
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tempat umum, atau didepan orang lain yang bertentangan dengan 

kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan 

pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan 

melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan 

perasaan malu.44 Dalam hal ini pada KUHPM tidak diatur mengenai 

tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan 

Pasal 281 KUHP. 

Penulis juga menemukan adanya tindak pidana asusila yang 

dilakukan oleh TNI yang perbuatan tersebut sangatlah menyimpang 

dan dilarang dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana 

khusus militer sehingga melanggar Pasal 103 ayat 1 KUHPM tentang 

ketidakpatuhan. Dengan demikian Kepala Staf Angkatan Darat 

(KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 

4 Agustus 2009 Tentang Larangan bagi Anggota TNI untuk 

melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual). 

2. Das Sollen dan Das Sein Dalam Penerapan Dasar Hukum 

Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 32-K/PMT-

I/BDG/AD/IV/2020 

Dalam ilmu hukum terdapat istilah das sollen dan das sein. 

Namun das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen. Pengertian 

 
44  Rifki Yuditya Saputra. “Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila 

Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-

K/PM.II09/AD/VIII/2017)”. Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20, hal 39. 
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dari das sollen sendiri yaitu kaidah hukum yang menerangkan 

kondisi yang diharapkan dalam hal ini menerangkan mengapa TNI 

bias dipecat. Sedangkan das sein dianggap sebagai keadaan yang 

nyata dalam hal ini merupakan penjelasan posisi kasus, dasar 

pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan putusan 

pemecatan. 

Dalam Putusan yang penulis bahas Terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana asusila berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP, 

selanjutnya dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terdakwa juga 

memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal terebut yaitu tidak 

mentaati perintah dinas. Perintah dinas menurut S.R Sianturi dalam 

bukunya “Hukum Pidana Militer Di Indonesia” menguraikan 

perintah dinas sebagai perintah yang berhubungan dengan 

kepentingan dinas militer yang diberikan oleh seseorang atasan. 

Dalam putusan yang penulis teliti terdapat Surat Telegram yang 

dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) dengan 

Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi 

anggota TNI untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis 

(homo seksual). 

Pidana pemecatan juga dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer 

sebagai pidana tambahan terhadap anggota Militer yang melakukan 

tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandang 
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sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer 

(Pasal 26 ayat 1 KUHPM). 

Das sollen dalam kasus yang penulis teliti menegaskan 

bahwa semua orang dilarang melakukan tindak pidana asusila secara 

terbuka. Ketika seorang anggota Militer melakukan tindak pidana 

asusila, secara kaidah hukum anggota Militer tersebut dapat dijatuhi 

pidana pokok berupa hukuman penjara dan berdasarkan 

pertimbngan Hakim yang diambil dari kaidah hukum khusus Militer 

seorang anggota Militer dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan 

berupa pemecatan. 

Sedangkan das sein dari putusan yang penulis bahas adalah 

masih adanya anggota Militer yang melakukan tindak pidana 

asusila berupa perbuatan seksual sesama jenis LGBT. Pada 

Putusan Pertama Hakim menjatuhkan Putusan berdasarkan alat 

bukti yang sah dan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat pada 

Pasal 281 ke-1 KUHP dan juga melanggar Pasal 103 ayat 1 

KUHPM dengan hukuman pidana pokok penjara selama 5 (lima) 

bulan 10 (sepuluh) hari menetapkan selama waktu Terdakwa 

berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas 

militer.  
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Sedangkan dalam Putusan Banding Hakim menjatuhkan 

Putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan Terdakwa memenuhi 

unsur yang terdapat pada Pasal 281 ke-1 KUHP dan dalam Pasal 

103 ayat 1 KUHPM dengan hukuman pidana pokok penjara 

selama 10 (sepuluh bulan) menetapkan selama waktu Terdakwa 

menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas 

militer. 

Kesenjangan antara das sollen dan das sein, dimana secara 

gambaran umum, das sollen dari Putusan yang penulis teliti 

adalah adanya aturan hukum mengenai larangan setiap orang 

untuk melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka. aturan 

ini berlaku bagi setiap orang yang telah dianggap dewasa secara 

hukum, baik sipil maupun Militer. Secara lex spesialis, berdasar 

surat Telegram Panglima TNI dan KSAD, bahwasanya perilaku 

LGBT dianggap sebagai perilaku yang melanggar kesusilaan, dan 

merusak sendi-sendi kehidupan Militer, dimana bisa menjadi 

ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI, karena akan 

menimbulkan rasa ketakutan masyarakat, khususnya militer akan 

penularan perilaku LGBT, serta dapat merusak moral dan disiplin 

Prajurit TNI.  

Das sein dari kasus yang penulis teliti adalah walaupun 

terdapat aturan umum dan khusus tentang larangan melanggar 
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kesusilaan, pada kenyataannya, masih terdapat prajurit TNI yang 

melakukan perbuatan LGBT, sehingga dengan aturan khusus 

tersebut, terdapat ancaman pidana tambahan berupa pemecatan 

dari kesatuan TNI berdasar pertimbangan hukum melalui pasal 26 

KUHPM. Pidana pemecatan itu sendiri bisa dianggap sebagai 

penegasan dari kesatuan militer, bahwa pemecatan tersebut 

dilakukan setelah majelis hakim menyatakan bahwa prajurit TNI 

yang didakwa tidak bisa lagi dibina, dan dengan pemecatan, sendi-

sendi kekuatan militer tetap utuh, dan moral dan disiplin prajurit 

tetap terjaga. 

Dengan demikian kesenjangan antara das sollen dan das 

sein dalam Putusan yang penulis teliti adalah penjatuhan pidana 

pada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diperberat 

karena berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat 

Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang 

mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat 

dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.  

Serta mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 

(sepuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer 

Majelis. Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana 

pokok haruslah diperberat dari Putusan Tingkat Pertama yaitu 

hukuman pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh bulan) 
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menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan 

sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer agar Terdakwa 

selama di Masmil secara perlahan-lahan dapat merobah diri 

kearah kembali keadaan semula sebagai seorang laki-laki yang 

normal, sedangkan terhadap pidana tambahan Majelis Hakim 

sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dengan 

pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang homo sex tidak 

memenuhi standart keswa (kesehatan jiwa) sebagai seorang 

Prajurit TNI yang juga sebagai Pertahanan Negara bahkan dapat 

merusak aspek kepentingan Militer, oleh karenanya Terdakwa 

harus di pecat dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 KUHPM. 

Dengan demikian penulis lebih setuju dengan putusan yang ada 

pada tingkat banding karna memang benar penjatuhan pidana 

haruslah diperberat dari Putusan Tingkat Pertama. 

Dengan demikian berikut merupakan dasar pertimbangan 

Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana tambahan 

berupa pemecatan dengan perbuatan pidana homo sex karena 

perbuatan tersebut tidak memenuhi standart keswa (kesehatan 

jiwa) sebagai seorang Prajurit TNI sebagai Pertahanan Negara 

bahkan merusak aspek kepentingan Militer, oleh karenanya 

Terdakwa harus di pecat dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 

KUHPM. 


