
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah. 

Permasalahan kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban 

bangsa dan peradaban bangsa-bangsa. Namun yang paling berperan 

adalah peradaban bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia kita mengenal 

berbagai peradaban suku bangsa sebagai kenyataan. Sambil menuju 

kepada kesatuan dan persatuan peradaban itu, kenyataan masa kini 

harus dihadapi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. 

Berbicara mengenai delik asusila, di KUHP ada beberapa tindakan 

yang dapat dipandang melanggar kesusilaan tetapi tidak di atur 

didalamnya, seperti misalnya: 

a. Persetubuhan diluar perkawinan antar seorang pria dan 

wanita dewasa yang keduanya tidak / belum terikat perkawinan ― 

mau sama mau ―. 

b. Homosex, yang pelaku - pelakunya sama - sama dewasa 

sejenis kelamin ― mau sama mau‖ ( termasuk lesbian ). 

c. Percabulan antara wanita dan pria yang keduanya sudah 

dewasa. 

d. Pergundikan (samenleven, kumpul kebo). 
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e. Persetubuhan antar bersaudara.  

f. Pelacuran (prostitusi). 

g. Percabulan orang dewasa yang sejenis atau tidak sejenis. 

 Apabila hal tersebut diatas diukur dari sudut keagamaan secara 

murni, maka perbuatan itu adalah suatu dosa yang besar dan karenanya 

layak dikualifikasikan atau diangkat menjadi tindak pidana, bahkan harus 

diancam dengan tindak pidana yang berat seperti halnya terjadi dalam 

hukum islam. 

Pada hakikatnya, seorang perempuan tidak dapat melindungi diri 

sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, 

fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 

Perempuan harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, 

mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari 

kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan 

pada dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. 

Perlindungan perempuan dalam hal ini disebut perlindungan hukum 

yuridis (legal protection). 

Kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak 

perempuan merupakan bagian kesusilaan yang diatur dalam Undang-

Undang sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan 

memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya kasus 

kesusilaan yang melibatkan anak perempuan sebagai korbannya sering 

kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, baik dimajalah, 
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koran, maupun stasiun-stasiun televisi swasta yang kini marak menyajikan 

berita-berita seputar dunia kriminal. Banyak kasus pemerkosaan yang 

menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan 

sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang 

memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan amoral, bahkan 

dapat terjadi di lingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian dari 

kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum‖1. 

Secara defenisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu 

tindak pidana yang paling sulit dibuktikan. Hal ini disebabkan kesusilaan 

merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian 

perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara induvidual tidak 

seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. 

Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal 

yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila 

dilakukan di negara Indonesia. Walaupun demikian ada pula bagian tindak 

pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam 

bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi keseluruh negara-negara 

yang beradab. Delik susila menjadi ketentuan universal apabila :  

1.      Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan. 

2.      Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur. 

3.      Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum. 

4.      Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya. 

                                                           
1
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung : PT. Refika Adinata, 

2006), hlm. 86   ( dikutip dari tesis Wahyu Rishandi dengan judul Analisis Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan: No. 89 K/ MIL/ 2008 / 
PN.Bandung) 
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5.      Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya 

guru terhadap muridnya2. 

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa 

kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi 

memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang 

melanggar rasa malu seksual (HR 1 Desember 1970, NJ No. 374). Istilah 

melanggar kesusilaan tidak ada hubungannya dengan kata pelanggaran 

asal kata dari overtredingen (jenis – jenis tindak pidana dalam buku III 

KUHP ), tetapi diartikan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. 

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, yang 

menyerang rasa kesusilaan masyarakat3. Perbuatan menyerang rasa 

susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang 

abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang 

dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang – undang, yang 

isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud 

konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas. 

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat 

dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) 

dimana bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP dan bentuk 

pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHAP4. 

                                                           
2
 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengeni  Kesopanan, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 

57 ( dikutip dari tesis Wahyu Rishandi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan: No. 89 K/ MIL/ 2008 / PN.Bandung) 
3
  Ibid hal 16 

4
 Biasmar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, 

Jakarta, 1986, hlm. 125  ( dikutip dari tesis Wahyu Rishandi dengan judul Analisis Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan: No. 89 K/ MIL/ 2008 / 
PN.Bandung). 
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Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak 

pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai 

golongan dan latar belakang usia, pekerjaan dan sebagainya. 

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHPidana 

tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang 

diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHPidana. Didalamnya diatur 

tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan 

perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap 

kesusilaan‖5. 

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang 

tergantung pada pendapat umum dan tergantung pada waktu dan tempat, 

dimana di sebagian Negara berciuman di tempat umum di kota besar tidak 

menjadi persoalan, sementara di Indonesia termasuk merusak kesopanan 

umum. Oleh karena itu sebagian menyatakan bahwa kejahatan kesusilaan 

apabila perbuatan yang berkaitan dengan nafsu kelamin. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber 

pokok hukum  pidana materiil, memuat tentang aturan hukum  pidana dan 

rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat 

dalam buku 1 sedangkan tindak pidana tertentu dimuat dalam buku 2 dan 

3. Tindak pidana yang dimuat dalam buku 2 dan 3 merupakan rumusan 

perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh 

orang yang diserta ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang 

                                                           
5
 Hermien Hadiati Koeswati, Perkembangan  Macam-Macam Pidana Dalam Rangka 

Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya, Jakarta, 1995, hlm. 231  ( dikutip dari tesis 
Wahyu Rishandi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi 
Kasus Putusan: No. 89 K/ MIL/ 2008 / PN.Bandung). 
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melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Adanya ancaman 

pidana  terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan 

melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam UU adalah sebagai salah 

satu cirri dari suatu tindak pidana tertentu. 

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, bahwa sebagai 

makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan susila atau tindakan 

kesusilaan akan terjadi dan menimpa kepada setiap orang yang tidak 

memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, jabatan dan 

sebagainya disebabkan karena lemahnya kontrol diri, lemahanya iman 

sesuai dengan agama yang dianutnya, hal ini bisa terjadi disebabkan 

dengan latar belakang yang berbeda-beda.  

Tindakan susila dapat berawal dari kebebasan perorangan dalam 

mengakses internet yang sangat dibebaskan walaupun sekarang ada 

undang-undang  yang mengatur tentang larangan membuka situs-situs 

yang berbau pornografi. Penampilan video ketelanjangan bertentangan 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi,6 pada Bab II tentang Larangan dan Pembatasan, di 

Pasal 4 huruf d dan e, yang melarang ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan serta alat kelamin. Seperti baru-baru ini 

berita tentang konten negatif Vimeo yang melanggar ayat 2 huruf a dan b 

UU Pornografi yang melarang menyediakan jasa pornografi yang 

menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan serta menyajikan secara eksplisit alat 

                                                           
6
 Undang – undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. 
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kelamin, Fenomena yang sangat sering muncul melaui media masa, 

elektronik, cetak dan  media internet. Saat ini ada pengaruh globalisasi 

yang muncul dengan adanya perkembangan teknologi yaitu muncul 

tindakan pelanggaran susila ke dalam pergaulan bebas dalam individu 

masing-masing yaitu sikap yang bertantangan dengan nilai-nilai yang ada 

dalam butir-butir pancasila. Definisi pergaulan bebas adalah salah satu 

bentuk perilaku menyimpang, yang mana ―bebas‖ yang dimaksud adalah 

melewati batas-batas norma yang ada.  

 Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan 

maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya 

rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah 

keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-

teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi 

generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. Sedangkan remaja 

adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan 

sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun 

sampai dengan 24 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat 

dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk 

dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling 

sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba 

walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering 

menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan 

bagi lingkungan dan orangtuanya. Pergaulan bebas tidak lepas dari tindak 

pidana susila. 
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Kasus tindakan susila sangat penting dibahas, agar kita sebagai 

seorang prajurit militer dapat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi 

disekitar kita. Dan  juga untuk menyadarkan kepada pihak – pihak yang 

terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan 

keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik. Kasus 

pelanggaran susila dapat terjadi ditempat tersembunyi bahkan ditempat 

umum seperti permasalahan berupa tindakan susila pada hotel atau 

tempat penginapan banyak menimbulkan dampak bagi semua pihak, 

untuk itu perlu tindakan alternatif  untuk mengurangi ataupun 

menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindakan susila pada tempat-

tempat penginapan, kost-kostan, kontrakan dan lain-lain. Kasus tindakan 

susila yang dilakukan pada tempat penginapan maupun rumah kontrakkan 

harus lebih memperhatikan kembali sistem keamanan dan kelayakan 

pada penginapan, perlu juga diterapkan aturan yang mengatur tentang 

penginapan maupun rumah kontrakkan. Dimana para tamu penginapan 

diberikan kebebasan untuk menginap dengan pasangan lawan jenis 

walaupun belum terikat perkawinan yang sah.  

Pengertian kata ― kesusilaan ― dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

diterbitkan Balai Pustaka 1989, dimuat artinya ― perihal susila ― kata ― 

susila ― dimuat arti sebagai berikut : 

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib. 

2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan keadaban. 
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3 pengetahuan tentang adat7. 

 Kata ―susila‖ dalam bahasa inggris adalah moral, ethics, decent. 

Kata – kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral dalam 

dalam The Lexicon Webster Dictionary dirumuskan artinya antara lain8. 

 “of or concerned with the principles of right wrong in conduct and 

character”. 

Namun jika diamati Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHP ) 

nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP , mengemis , penyiksaan 

binatang, dan minuman keras serta judi termasuk Bab XIV tentang 

kejahatan kesusilaan. Dengan demikian, makna dari ― kesusilaan ― adalah 

berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang – 

undangan.  

Kata susila Susila berasal dari kata ―su‖ dan ―sila‖9. Su adalah 

awalan yang berarti amat baik, atau sangat baik, mulia, dan indah. 

Sedangkan kata sila berati tingkah laku atau kelakuan. Jadi susila berarti 

tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi 

pedoman hidup manusia. Manusia merupakan makhluk tuhan yang paling 

sempurna ciptaanya, karena diberikan persaan dan akal. Islam dengan Al 

Quran dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar 

menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari keruskaan moral. Menurut 

pandangan Islam, tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah 

                                                           
7
Leden marpaung, S.H. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Jakarta, Sinar Grafika, 2008. 

8
 Ibid. 

9
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta : Balai Pustaka, 1988), hal. 7.  

( dikutip dari skripsi Yadi Mulyadi dengan judul penerapan hukum terhadap tindak pidana 
susila di peradilan militer (analisi putusan pengadilan militer tinggi II nomor : PUT/22-
K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009). 
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masyarakat berkaitan erat dengan segala prilakunya, bukan saja tata 

prilaku yang besifat ibadah mahdah (khusus) seperti shalat dan berpuasa, 

namun juga yang bersifat prilaku ibadah ghairu mahdah (umum) seperti 

hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.  

Sebagai masyarakat militer, banyak aturan-aturan yang diterapkan 

didalam tubuh TNI hal ini ditujukan untuk mengatur agar prajurit TNI dapat 

memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Namun, tidak sedikit 

anggota TNI yang melakukan pelanggaran – pelanggaran umum seperti 

susila, narkotika, pencurian, pemalsuan, penganiayaan, kekerasan dalam 

rumah tangga dan lain sebagainya. Dalam pelanggaran militer terdapat 

pelanggaran seperti desersi, makar, insubordinasi, THTI dan lain 

sebagainya. Sebagai prajurit, segala kegiatan yang dilakukan ada 

aturannya. Sehingga pada saat masih dalam pendidikan calon prajurit 

dididik untuk dapat bertanggung jawab dan disiplin, dimana ada 

semboyan yang menyebutkan bahwa ―disiplin adalah nafasku‖. Kita hidup 

dengan bernafas, begitu juga dengan disiplin, hidup harus dilandasi 

dengan kedisiplinan. Bagi prajurit yang tidak disiplin ada hukuman yang 

mengatur, dalam Keputusan Panglima TNI nomor : kep / 22 / VIII / 2005 

dalam pasal 1 huruf a mengatakan hukum disiplin prajurit adalah 

serangkain peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan 

membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan 

10

UPN "VETERAN" JAKARTA



kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.10 Begitu juga dalam pasal 

3 berbunyi : 

―setiap prajurit wajib menegakkan norma, etika, dan kehormatan 

prajurit serta selalu menghindari pikiran, ucapan, dan perbuatan atau 

perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI‖11. 

Kemudian apabila adanya kejahatan terhadap kesopanan 

kesusilaan yaitu sesuatu tindakan yang melanggar pada hubungan 

dengan kekelaminan dan atau bagian perasaan malu, perasaan jijik, atau 

terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. Tindakan – tindakan tersebut 

masuk ke dalam suatu kejahatan yang diatur dalam buku kitab undang – 

undang hukum pidana bab XIV yang berisikan kejahatan terhadap 

kesusilaan. Namun dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut 

tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, selalu saja timbul 

permasalahan yang mencoreng nama baik institusi TNI dengan 

banyaknya kasus susila yang dilakukan oleh anggota TNI. Permasalahan 

tersebut terus – menerus muncul tanpa adanya kesadaran bahwa 

tindakan yang dilakukan adalah melanggar norma – norma yang ada di 

masyarakat maupun norma – norma yang ada dalam militer itu sendiri, 

yaitu Sapta Marga, delapan wajib TNI, sumpah prajurit dan kode etik 

perwira. Akibat perilaku menyimpang tersebut tentu bagi seorang prajurit 

akan dihadapkan dengan sanksi atau pun hukuman atas tindak pidana 

yang dilakukan. 

                                                           
10

 Markas Besar Angkatan Darat, Kompilasi peraturan hukum disiplin prajurit, jakarta, 
2012. 
11

 Ibid. Hal 41. 
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Menurut buku asas – asas hukum pidana di Indonesia, norma 

kesusilaan adalah ketentuan – ketentuan bertingkah laku dalam hubungan 

antara sesama manusia yang dalma banyak hal didasarkan kepada ― kata 

hati nurani‖12. Tegasnya , norma kesusilaan adalah ketentuan – ketentuan 

tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan dengan 

kesusilaan adalah dalam arti yang luas bukan hanya menyangkut soal 

birahi atau soal sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup 

yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat ( tertentu ) 

yang sesuai dengan sifat – sifat dari masyarakat yang bersangkutan. 

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang – orang yang memeluk 

sesuatu agama tertentu saja , melainkan juga bagi mereka yang tidak 

mengakui suatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma – norma 

kesusilaan , karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa 

semata – mata karena paksaan rokhaniah atau jasmaniah. 

Dalam perkara susila terutama dalam pasal 281 ayat (1) dan ayat 

(2) dimana dalam pembuktiannya pada unsur ―dengan sengaja dan 

terbuka‖ dapat dimaksudkan kesengajaan adalah menghendaki dan 

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dimana : 

1. Dolus Malus yaitu hal seorang melakukan suatu tindakan 

(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakan itu 

dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam pidana. 

                                                           
12

 S.R. Sianturi, S.H, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,           

(jakarta : Storia Grafika, 2002). 
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2. kleurloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai 

sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan 

tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya. 

3. Gradasi ― kesengajaan ‖ terdiri dari tiga diantarannya adalah: 

 a) kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan 

dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah 

betul – betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan 

pengetahuan dari si pelaku/petindak. 

 b) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan 

yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan 

atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang 

merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah 

terjadi. 

c) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan disebut 

juga sebagai kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis, 

kesengajaan ini bergraduasi yang terendah13. Sanksi 

ataupun hukuman terhadap prajurit yang melanggar pasal 

281 ayat (1) dan (2) adalah berupa pemecatan karena 

dianggap tidak layak bagi seorang prajurit militer melakukan 

perbuatan asusila. Pidana pemecatan dijelaskan dalam buku 

                                                           
13

 S.R. Sianturi, S.H, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,           
(jakarta : Storia Grafika, 2002). Hal 172-180. ( dikutip dari skripsi Yadi Mulyadi dengan 
judul penerapan hukum terhadap tindak pidana susila di peradilan militer (analisi putusan 
pengadilan militer tinggi II nomor : PUT/22-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009) 
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― hukum pidana militer di indonesia‖ adalah dalam pasal 26 

dan pasal 27 KUHPM. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan 

di samping pidana pokok ialah ―pandangan‖ hakim militer 

mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa / 

terpidana berdasarkan ― nilai ― sebagai tidak layak lagi 

dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dapat 

dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan ini, 

maka dalam ― pandangan / penilaian ― hakim militer itu, harus 

tercakup atau tersirat suatu makna , bahwa apabila tidak 

dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana 

nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai 

manjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi – sendi 

ketertiban dalam masyarakat militer. 

Secara ilmu perbandingan kiranya batas minimum itu adalah 

melebihi 3 bulan penjara. Patokan ini didasarkan pada ketentuan 

kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai 

pidana kurungan (ps 14) yang berarti , bahwa penjatuhan pidana penjara 

3 bulan atau kurang kepada pelaku (dader) menunjukkan sifat yang relatif 

ringan dari tindakan pelaku. Dan dasar lainnya adalah adanya ketentuan 

hukum administrasi , di mana pemecatan (bukan pidana) dapat dijatuhkan 

apabila seorang militer dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 bulan (ps 19 

Undang – Undang Milsuk) 
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Simak saja perkara No. 188 K/Mil/2011, perkara militer terbaru 

yang dipublikasikan Mahkamah Agung. MR, seorang prajurit yang 

bertugas di Yonif 111/KB Aceh Tamiang, terpaksa menutup lembaran 

karirnya di militer setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah 

Agung. MR, berpangkat prajurit satu, didakwa ‗dengan sengaja melakukan 

ancaman kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan 

persetubuhan dengannya. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Argumentasi terdakwa bahwa 

mereka melakukan hubungan atas dasar suka sama suka ditepis 

majelis14. Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman 3 

tahun penjara, denda 60 juta rupiah, dan –ini yang selalu menjadi 

momok—dipecat dari dinas militer. Dalam putusan perkara No. 130 

K/Mil/2011, seorang prajurit yang bertugas di Ambon, juga dipecat dari 

dinas militer karena selingkuh dengan isteri prajurit lain15. 

  Lain lagi kasus RTB, prajurit yang bertugas di Yonif 123/RW, 

Padangsidempuan. Lima tahun bertugas di militer, tiba-tiba RTB 

meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin atasannya. Selama dua tahun 

RTB meninggalkan tugas, sehingga dicari oleh kesatuannya. Dalam 

berkas perkara terungkap, RTB desersi karena tidak mau dikawinkan 

dengan seorang perempuan yang telah ia hamili. Terdakwa berpindah-

pindah tempat dan pekerjaan, bahkan sempat berjualan jeruk. Pada 

Januari tahun lalu terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan. Mahkamah 

                                                           
14

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa20bdf8e6d6/kasus-desersi-dan-susila-
banyak-menjerat-prajurit. 
15

  Ibid. 
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Militer Medan akhirnya menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara karena 

terbukti ‗desersi dalam waktu damai‘. Selain itu, terdakwa dipecat dari 

dinas militer. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi RTB 

(putusan No. 207K/Mil/2011).16 Dalam proses penjatuhan vonis di 

lingkungan peradilan militer, majelis hakim mempertimbangkan kaitan 

antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembinaan kesatuan, 

pembinaan prajurit lain, dan pembinaan keluarga prajurit 

 Seperti contoh kasus lain yaitu prajurit Kowad TNI yang bertugas di 

Yon Pernbekud – 5 yang melakukan tindakan asusila, Terdakwa Tety Ade 

Pratiwi Nababan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 

XV di Rindam Jaya tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat 

Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikbekang, 

kemudian ditugaskan di Yonbekang 5 Perbekud, mulai bulan Mei 2009 

pindah tugas ke Ma Ditbekangangad sampai saat melakukan perbuatan 

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21080859820388. 

pada bulan Januari 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sertu Yudi 

Dharmawan sejak Terdakwa bertugas di Yonbekang 5 Perbekud dan dari 

perkenalan tersebut sejak bulan Januari 2009 Terdakwa berpacaran 

dengan Saksi-2. Pada hari Sabtu Malam Minggu awal bulan Maret 2009 

sekira puku 20.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di Mess Kowad 

Tanah Abang Jakarta Pusat mengajak jalan-jalan ke Mall Taman Mini dan 

sewaktu berada di Mall Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan sambil 

                                                           
16

 Ibid. 
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bergandengan tangan serta dilihat oleh orang lain, kemudian nonton 

bioskop.  

Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sepulangnya nonton di bioskop 

Saksi-2 dan Terdakwa cek in di penginapan samping Terminal Kampung 

Rambutan Jakarta Timur, setelah berada dalam kamar keduanya tiduran 

kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bercumbu hingga terangsang lalu 

masing-masing melepaskan pakaiannya/telanjang, kemudian Terdakwa 

terlentang sedangkan Saksi-2 menindih Terdakwa dari atas sambil 

memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan 

Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggerakan pantatnya naik turun selama 

5 (lima) menit, kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut 

Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri dan 

istirahat/tidur dan sekira pukul 05.00 Wib keduanya pulang.  

Pada hari Sabtu malam Minggu akhir bulan Maret 2009 sekira 

pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 menginap di rumah kontrakan 

milik Saksi-3 Sdr. Arif Budianto di Perumahan Pondok Melati Pondok 

Gede Bekasi yang terletak di Jl.Kerinci li Blok D/17 RT.09/012 Jatiwarna 

Pondok Gede Bekasi, awalnya rumah tersebut dikontrakkan dan pada 

saat kosong maka rumah tersebut Saksi-3 tempati sendiri karena Saksi-3 

waktu itu belum berkeluarga/bujangan dan hanya tinggal sendirian, maka 

Saksi mengijinkan Saksi-2 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 di 

kamar sebelah kamar Saksi-3, pada malam harinya Saksi-3 pergi keluar 

rumah karena ditelpon oleh temannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 

menginap dalam satu kamar berdua, setelah berada di dalam satu kamar 
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yang pintunya tertutup Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu hingga 

terangsang setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan 

pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-2 

menindih Terdakwa dari atas sambil Saksi-2 memasukkan kemaluannya 

yang sudah tegang, setelah kemaluan Saksi-2 masuk ke dalam kemaluan 

Terdakwa kemudian Saksi-2 menggerakan patatnya maju mundur 8 

(delapan) menit kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya di atas 

tempat tidur setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dengan tidak 

menggunakan pakaian.  

Satu jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu lagi setelah 

keduanya terangsang Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 dan duduk 

diatas perut Saksi-2 sambil memasukkan kemaluan Saksi-2 ke dalam 

kemaluan Terdakwa, setelah masuk maka Terdakwa menggoyang serta 

menaik turunkan pantatnya kira - kira 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 

mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa. Bahwa sekira 

pukul 04.30 Wib Saksi-3 pulang, karena mengetahui Terdakwa dan Saksi 

II tidur dalam satu kamar maka Saksi-3 menggedor pintu, kemudian Saksi-

2 keluar dari kamar sedangkan Terdakwa masih tidur, setelah ngobrol 

dengan Saksi-2 dan Terdakwa kemudian mereka pulang setelah adzan 

subuh. Bahwa akibat persetubuhan tersebut pada bulan April 2009 

Terdakwa tidak mendapat haid/menstruasi, selanjutnya pada bulan Juni 

2009 sewaktu Terdakwa mengikuti upacara bendera di Kesatuan terjatuh 

pingsan dan dibawa ke Poliklinik lalu dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto dan 

diperiksa oleh dokter ternyata Terdakwa positif hamil dengan usia 
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kehamilan 11 (sebelas) Minggu atau sekitar 3 (tiga) bulan. Dan setelah 

diajukan ke Pengadilan Militer II-08 jakarta, menjatuhkan putusan pidana 

penjara 4 bulan ditambah pidana tambahan pemecatan, namun oleh 

Oditur Militer mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan 

Militer II-08 kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menolak 

dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10-K/BDG/PMT-

II/AD/I/2014. 

Berdasarkan  dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 

untuk mengkaji Iebih jauh tentang pidana kesusilaan, sehingga penulis 

memilih judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI-AD 

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA DI LINGKUNGAN TNI ( 

Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-

K/BDG/PMT-II/AD/I/2014) “ 
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B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang 

merupakan pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

 1.  Apakah ketentuan pidana terhadap pelaku susila di 

lingkungan militer  dalam perkara Nomor : 10-K/BDG/PMT-

II/AD/I/2014 sudah memadai ? 

 2. Bagaimana penerapan terhadap perkara pidana Nomor : 10-

K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 dalam memberikan hukuman terhadap 

tindak pidana asusila di lingkungan militer ditinjau berdasarkan PP 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Setelah merumuskan masalah, maka langkah-langkah 

selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian  yang akan dilakukan. 

Maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, 

antara lain: 

 1. Untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan 

perbuatan tindak pidana Susila di lingkungan TNI berdasarkan 

putusan perkara Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 sudah 

memadai atau belum. 

 2. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan 

terhadap perkara pidana Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 

dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana asusila di 
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lingkungan militer ditinjau berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 

2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini, 

meliputi: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu dan bahan kepustakaan hukum pada 

umumnya, terutama tentang ketentuan pidana yang terdapat 

dalam KUHPM. 

2. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 

saran bagi pejabat yang terlibat dalam penerapan/penegakan 

hukum tentang Tindak pidana susila di lingkungan TNI. 

E. Metode Penelitian 

 Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan kegiatan penelitian 

dengan metode atau cara sebagai berikut: 

 1. Tipe penelitian  

 Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis 

dalam pembuatan tesis ini adalah tipe penelitian hukum yuridis 

normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma 

hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 
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2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

deskriptif analitis yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori 

tentang obyek sudah ada selanjutnya dianalisis sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum 

maupun pendapat para ahli hukum. 

3. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data 

sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian 

kepustakaan dandilaksanakan dengan menginventaris seluruh 

peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penulisan 

tesis ini.17 

 a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan 

hukum yang mengikat. Terdiri dari perundang-

undangan yang terkait dengan topik permasalahan ini, 

meliputi norma dasar pancasila, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi dan lain 

sebagainya. 

 

 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum.  (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 
hal. 12. 
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b. Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum 

yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer serta memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti rancangan 

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 

sarjana hukum, dan hasil-hasil penelitian.  Dalam 

bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku yang 

berhubungan dengan topik pembahasan tesis ini yaitu 

mengenai pidana cambuk. 

c. Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier, yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks 

kumulatifuntuk memberikan petunjuk maupun 

penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. 

4. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen 

terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian 

hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau 

bahan pustaka saja.  Metode kepustakaan ini dilakukan dengan 

cara mengunjungi berbagai perpustakaan, serta sumber lain 
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yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam tesis ini 

dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis  baik yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan 

digunakan dalam tinjauan umum. 

 5. Analisis Data  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisis kualitatif karena penelitian ini cenderung bersifat 

deskriptif, dengan data yang beragam maka analisis penelitian 

ini secara kualitatif terhadap data sekunder yang sudah 

dikumpulkan dan diolah guna untuk mendapatkan keterangan 

dan jawaban terhadap permasalahn penelitian sehingga dapat 

merumuskan kesimpulan penelitian ini. 

6. Cara Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan 

dari yang bersifat umum ke khusus berdasarkan pendapat para 

ahli Hukum Pidana dan putusan pengadilan atau yurisprudensi 

yang berkaitan dengan perkara pelanggaran tindak pidana susila 

di lingkungan TNI berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 kemudian diambil satu 

kesimpulan khusus untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini18. 

 

                                                           
18

 Elfrida Gultom, dkk,  Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum. (Jakarta: Universitas 
Mpu Tantular, 2007), hal. 52. 
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F. Kerangka Konsepsional. 

 Dalam penelitian ini, akan menggunakan  beberapa konsep dan 

pengertian serta teori yang akan digunakan penulis adalah teori – teori 

yang relavan dengan peraturan – peraturan perundang – undangan 

mengenai ― dengan sengaja  dan terbuka ― dan melanggar kesusilaan, 

maka digunakanlah beberapa konsep pengertian serta istilah – istilah 

dalam hukum yang pada pokoknya menyangkut tentang susila. ―Dengan 

sengaja dan terbuka‖ diartikan sebagai : ―menghendaki dan 

menginsyafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dimana : 

1. Dolus Malus yaitu hal seorang melakukan suatu tindakan 

(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakan itu 

dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam pidana. 

2. kleurloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai 

sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan 

tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya. 

3. Gradasi ― kesengajaan ‖ terdiri dari tiga diantarannya adalah:  

 a) kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan 

dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah 

betul – betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan 

pengetahuan dari si pelaku/petindak. 
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 b) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan 

yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan 

atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang 

merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah 

terjadi. 

c) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan disebut 

juga sebagai kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis, 

kesengajaan ini bergraduasi yang terendah. 

 Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan – perbuatan 

susila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu 

dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum, kemudian kesengajaan 

tidak perlu ditujukan agar perbuatannya diketahui umum, bahwa yang di 

maksud dengan terbuka adalah tidak tertutup atau tidak terlarang untuk 

umum yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat – 

tempat terbuka seperti lapangan , pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan 

sebagainya menurut orang mudah untuk dilihat oleh umum ). ― Melanggar 

kesusilaan ― diartikan sebagai : melanggarnya suatu unsur kesusilaannya 

dimana perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, 

keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin 

dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umum nya dapat 

menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu 

birahi orang lain sehingga perbuatan ini dapat diukur dengan kesusilaan 

menurut adat istiadat ( suku bangsa yang ada di indonesia ) yang berlaku 
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menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut. Adapun rumusan pasal 

281 KUHP dapat diartikan sebagai berikut : 

 “Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada 

disitu bertentangan kehendak melanggar kesusilaan” 

Unsur Ke-1 “Barangsiapa” 

- Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga 

negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk 

diri Terdakwa 

Unsur Ke-2 “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu 

bertentangan  kehendaknya”. 

Menurut M.V.T yang dimaksudkan ― dengan kesengajaan‖ atau 

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu 

tindakan beserta akibatnya. 

Unsur Ke-3 ― Melanggar Kesusilaan‖ 

- Yang diartikan dengan ― kesusilaan ‖ adalah kesopanan, sopan, 

santun, keadaban. 

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan 

yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang 

kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau 

bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat 

menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya 

nafsu birahi orang lain. 
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- Bahwa yang dimaksud dengan ― melanggar kesusilaan ‖ adalah 

perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan 

dengan nafsu birahi orang lain. 

- Karena adanya bermacam – macam ukuran kesusilaan menurut 

adat istiadat  ( suku bangsa yang ada di Indonesia ) maka judex 

factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku 

menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut19. 

Sehingga dalam kepastian hukumnya dirumuskan negara hukum 

bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam 

masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam 

hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga 

bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, 

beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah : 

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. 

2. Asas undang – undang menetapkan berbagai perangkat 

aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan 

tindakan pemerintahan. 

 3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum 

mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak. 

                                                           
19

 Diktat kursus Pasis Susjab Ormil., tentang Rumusan Unsur-unsur Tindak 
Pidana,(Jakarta,2008). 
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 4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang 

dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas 

atau tidak ada. 

 5. Asaa peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-

manusiawi. 

 6 Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 

perlindungannya dalam Undang – Undang Dasar. 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh suatu pembahasan yang teratur dan sistematis, 

maka dalam membahas dan menguraikan pokok-pokok materi-materi 

skripsi, penulis membagi dalam 5 (lima) bagian yang sistematis sebagai 

berikut: 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini, penulis menjelaskan 

mengenai latar belakang pemilihan judul, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, kerangka 

konsepsional dan sistematika penulisan. Bab ini 

memberikan gambaran secara umum tentang isi 

dan teknik penulisan tesis ini. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN 

PIDANA, PIDANA SUSILA, PERADILAN 

MILITER DAN PIDANA TAMBAHAN 

BERDASARKAN TEORI – TEORI DAN 

PENDAPAT PARA AHLI HUKUM PIDANA. 

 Dalam bab ini membahas tentang teori – 

teori pidana susila, perbuatan susila di lingkungan 

militer, kewenangan peradilan militer dan teori – 

teori tentang pidana tambahan serta ketentuan 

mengenai ancaman pidananya. 

 

BAB III         TINJAUAN NORMATIF. 

  Dalam bab ini menjelaskan mengenai 

pidana susila menurut hukum yang berlaku dalam 

KUHP dan penerapan sanksinya dan perbuatan 

tindak pidana susila ditinjau berdasarkan PP 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi 

Prajurit TNI menurut hukum pidana militer 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 

10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS KASUS.  

      Dalam bab ini memberikan jawaban 

atas 2 (dua) pokok permasalahan dalam penulisan 

tesis ini, yang meliputi apakah pemidanaan 
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terhadap pelaku susila di lingkungan militer  dalam 

perkara Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 

sudah memadai dan kemudian bagaimana 

penerapan terhadap perkara pidana Nomor : 10-

K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 dalam memberikan 

hukuman terhadap tindak pidana asusila di 

lingkungan militer ditinjau berdasarkan PP Nomor 

39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI 

terhadap putusan Mahkamah Agung nomor : 10-

K/BDG/PMT-II/AD/I/2014. 

BAB V PENUTUP  

  Bab ini merupakan penutup dari bab 

terdahulu dimana penulis mencoba membuat 

suatu kesimpulan disertai dengan saran-saran 

sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu 

pengetahuan hukum yang semoga dapat 

bermanfaat bagi para pihak. 
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