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BAB III 

PENUTUP  
 

A. KESIMPULAN 

 Dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas  dalam 

Putusan yang penulis teliti, dasar hukum Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan pidana pemecatan bagi perkara tindak pidana asusila yang 

dilakukan oleh TNI adalah berdasarkan pada Pasal 281 kesatu KUHP 

dan pasal 103 ayat 1 KUHPM dengan tuntutan pidana pokok berupa 

penjara selama 10 bulan. Sedangkan pidana tambahan diberikan atas 

dasar pertimbangan hakim berdasarkan pasal 26 KUHPM, yaitu berupa 

hukuman pemecatan.  

 Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 

didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang 

akan diambil. Menurut Pasal 281 ke 1 KUHP, Hakim 

mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni 

Barang siapa, Dengan sengaja dan terbuka, Melanggar Kesusilaan, 

dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci dan terbukti dalam 

proses persidangan. Dan menurut Pasal 103 ayat 1 KUHPM yang 

unsurnya Barang siapa, Dengan sengaja, Tidak mentaati perintah dinas, 

juga sudah terbukti dalam persidangan. 

 Dalam Pasal 281 ke-1 KUHP hukuman yang diberikan hanyalah 

pidana pokok berupa penjara sehingga diperlukannya KUHPM sebagai 
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hukum pidana khusus bagi TNI agar Terdakwa dapat diberhentikan dari 

Dinas Militer sebagai pidana tambahan. Dikarenakan pidana pemecatan 

dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer sebagai pidana tambahan terhadap 

anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut 

pertimbangan Hakim dipandang sudah tidak layak lagi untuk 

dipertahankan dalam dinas Militer (Pasal 26 ayat 1 KUHPM). 

 Dengan demikian Oditur Militer dalam Putusan yang penulis teliti 

memberi hukuman pada Terdakwa yaitu Pidana Pokok Penjara selama 

10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam 

penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.  

B. SARAN  

 Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berdasar 

penelitian diatas adalah sebagai berikut: 

1. Secara Lex Scripta, perlu direvisinya aturan pidana tambahan 

berupa pemecatan didalam KUHPM, agar Majelis hakim atau 

Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

peraturan tertulis yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan 

dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. 

2. Bahwasanya, dalam kesatuan TNI masih dianggap sebagai 

tempat dimana aturan hukum akan ditegakkan dengan baik dan 

semua prajurit TNI sebagai tameng dalam menjaga keutuhan 

dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan 
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sejak dini mengenai LGBT dan sosialisiasi lebih lengkap kepada 

para calon prajurit TNI agar lebih ditingkatkan, supaya bisa 

meminimalisir dan mencegah akan kejadian dan perilaku LGBT 

kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


