
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) yang berarti setiap penduduk, pejabat 

penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari 

Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL) harus tunduk dan 

taatterhadap hukum yang belaku tanpa ada pengecualian. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”. TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer, baik itu undang-

undang yang berlaku untuk umum maupun yang berlaku secara khusus. 

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan 

hukum yang berlaku bagi militer,yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum 

Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan Undang-Undang No. 34 

Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 

Anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya 

sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum 

pidana dan hukum perdata. Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan 

merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota TNI adalah juga sebagai anggota masyarakat 

biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan 

dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin 

dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri 



untukmencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang 

khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari Peradilan Umum.
1
 

Peradilan khusus untuk militer disebut Peradilan Militer Indonesia, dimana setiap tindak 

pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah nama besar Tentara Nasional 

Indonesia akan diadili di peradilan tersebut. Bukan hanya tindak pidana dalam menjalankan 

tugas kemilititeran saja tetapi segala tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak 

pidana khusus seperti tindak pidana pornografi. Dampak dari pornografi itu sendiri yaitu dapat 

merusak  norma-norma yang mengatur hubungan dalam masyarakat. Norma-norma dalam 

masyarakat antara lain norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.  

Norma yang dilanggar dalam tindak pidana pornografi adalah norma kesusilaan dimana 

pengertian pornografi tersebut menurut UU No 44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) yakni “Pornografi 

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, gerak tubuh atau 

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka 

umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat.” 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercantum 

pengertian pornografi yakni persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, atau 

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Maka dari itu 

pengertian pornografi yakni mempertontonkan ketelanjangan dan persenggamaan dimana unsur 

dari mempertontonkan bahwa setiap orang dilarang mengeksploitasi dirinya sendiri maupun 

orang lain untuk kepentingan yang selain telah ditentukan oleh Undang-Undang Pornografi. 

Unsur persenggamaan tidak hanya dimaknai secaraharafiah, namun juga dimaknai seolah-olah 
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bersenggama, karena bersenggama atau seolah-olah bersenggama menimbulkan efek yang sama 

yaitu merangsang birahi yang melihatnya. 

Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan seksual yang 

membangkitkan berahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga 

termasuk perbuatan erotis dan seksual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan orang yang 

melihatnya dan/atau mendengarnya dan/atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya 

berahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain.
2
 

Tindak pidana pornografi bisa melibatkan lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur 

hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana, terdapat dalam Pasal 55 KUHP 

yang menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu pelaku, penyuruh, 

turut serta melakukan, membujuk. Dalam Pasaltersebut dihukum sebagai orang yang melakukan. 

Jadi penyuruh, pembujuk,dan orang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat 

tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP 

menyebutkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga. 

Tindak pidana pornografi tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh seorang anggota TNI 

yang seharusnya bertugas sesuai dengan Sapta Marga yang bertugas menjaga keamanan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan 

kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit. Berdasarkan Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus tunduk 

kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Maka dari itu jika anggota TNI 

melakukan suatu tindak pidana pornografi harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. 
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Pengertian pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu bentuk untuk menentukan 

apakah seorang tersangkaatau terdakwa di pertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang 

terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau di pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut 

soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan 

agar pertanggungjawaban pidana itu di capai dengan memenuhi keadilan.
3
 

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI terhadap suatu tindak pidana dapat juga 

dikenakan pemberatan pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Dimana dasar pemberatan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu dasar pemberatan pidana 

karena jabatan, dasar pemberatan pidana karena pengulangan, dan dasar pemberatan pidana 

dengan menggunakan sarana kebangsaan. 

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

membahas permasalahan ini ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Telah Mempertontonkan Ketelanjangan 

Diri Dan Persenggamaan Yang Bermuatan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama (Studi Putusan NO.120-K/PM.II-09/AD/X/2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan 

adalah : Bagaimanakah Pertanggungjawaban Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana 

Yang Telah Mempertontonkan Ketelanjangan Diri Dan Persenggamaan Yang Bermuatan 

Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.120-K/PM.II-

09/AD/X/2018). 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Anggota TNI Yang Melakukan 

Tindak Pidana Yang Telah Mempertontonkan Ketelanjangan Diri Dan Persenggamaan Yang 

Bermuatan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.120-K/PM.II-

09/AD/X/2018). 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis sebagaiberikut: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis adalah penulis  mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya mahasiswa hukum yang ingin 

memperdalam bagaimana pertanggungjawaban anggota TNI yang mempertontonkan 

ketelanjangan diri dan persenggamaan yang bermuatan pornografi yang dilakukan secara 

bersama-sama. 

2. Secara Praktis   

a. Bermanfaat kepada masyarakat dapat memahami tentang penegakan hukum atas 

kejahatan pornografi oleh anggota TNI. 

b. Memberi penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya Hakim Militer dalam hal 

ini sebagai penentu hukuman bagi pelaku. 

c. Skripsi ini juga dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dalam 

menangani kasus pornografi terkhususnya yang dilakukan oleh anggota TNI. 

3. Manfaat Bagi Penulis 



Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 Konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran 

kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens area. Doktrin mens 

area dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika 

pikiran orang itu jahat.
4
Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai terusan celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dansecara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk 

dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, 

sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas ksalahan. Ini berarti bahwa pembuat 

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyaikesalahan danmelakukan perbuatan 

pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang 
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dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaranatas “kesepakatan menolak” 

suatu perbuatan tertentu.
5
 

 Menurut Roscoe Pound Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk menebus 

pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian 

(injuri), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah 

kekuasaannya.
6
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ 

suatu perbuatan tertentu.
7
 

 Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah 

melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan 

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Asas yang 

tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya 

sipembuat.
8
 

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

 Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, 

dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. 

Menurut D.Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakukan  

(handeling) yang diancam dengan tindak pidana “yang besifat melawan hukum, yang 

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
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(enne strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een 

toerekeningsvatbaar person”).
9
 

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 

  Menurut Simons bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai 

dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu: 

a. Kemampuan bertanggungjawab (toerekenings vatbaarheid) 

b. Hubungan kejiwaban (psichologische betrekking) antara pelaku, kelakuannya dan akibat 

yang ditimbulkan 

c. Dolus atau culpa.
10

 

3. Adanya unsur pembuat yang mampu bertanggung jawab. 

  Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan 

perbuatan pidana merupakan masalah dsar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, 

yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harusklah sedemikian rupa 

sehingga dapat dikatakan normal, sehingga yang dikatakan sehat inilah yang dapat dikatakan 

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat 

yakni: pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak 

senonoh dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai 

perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.
11

 

4. Tidak ada alasan pemaaf. 
12
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 Alasan pemaaf  yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, 

tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
13

 

3. Kesalahan 

 Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan 

sesuatu perbuatan mencocoki dalm rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan 

pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung 

kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang 

menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan 

pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi 

kesalahan.
14

 

 Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela 

(verwijtbaarheid) yang padahakikatnya tidak mencegah (vermijdbaarheid) kelakukan yang 

bersifat melawan hukum (der wederrechtelijke gedraging). Kemudian dijelaskan pula tentang 

hakikat tidak mencegah kelakukan yang bersifat melawan hukum (verwijtbaarheid der 

wederrechtelijke gedraging) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai 

kesengajaan dan kealpaan (opzet en onachzaamheid) yang mengarah kepada sifat melawan 

hukum (wederrechtelijkheid) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekenbaarheid).
15

  

 Kesengajaan (dolus) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan pebuatan-

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. 
16

 Seseorang dikatakan 

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan 
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mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana 

sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau 

tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Affectus punitur licet non 

sequator effectus. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak 

tercapai.
17

 

 Kealpaan (culpa) adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam 

satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir,dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang 

tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.
18

 

Menurut D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut : 

 

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu 

perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namum, meskipun suatu perbuatan 

dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah 

mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-

undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah 

mengetahui atau menduga akibatnya.”
19

 

 

 Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, 

yaitu: 

1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 

2) Adanya kemampuan bertanggungjawab; 

3) Tidak adanya alasan pemaaf. 

 Tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam 

kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu 

perbuatan yang obyektif kasual menimbulkan keadaan yang dilarang.
20

 

4. Alasan Pemaaf 
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 Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-

bedakan menjadi: 

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan,sehinggaapa yang dilakukan oleh terdakwalalu menjadi perbuatan yang patut 

dan benar. 

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukumjadi tetap merupakan perbuatan 

pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
21

 

 Menurut Fletcher bahwa dalam alasan pembenar, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan 

larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah 

perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak. Alasan pembenar membicarakan tentang 

kebenaran dari suatu perbuatan; alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.
22

 

 Alasan pemaaf atau schulduitsluiting ini menyangkut pertanggunggungjawaban seseorang 

terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal resonbility. Alasan pemaaf ini 

menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. 

 Alasan ini dapat di jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan: 

1. Tidak dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvaatbaar); 

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess); 

3. Daya paksa (overmacht)
23

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer 

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
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 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 

strafbaar feit.
24

 Secara literlijk, kata “straf’ artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan 

“feit” adalah perbuatan.
25

 Didalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau 

delict terdapat beberapa istilah seperti: 

a. Tindak pidana 

b. Perbuatan pidana 

c. Peristiwa pidana 

d. Pelanggaran pidana 

e. Perbuatan yang boleh dihukum 

f. Perbuatan yang dapat dihukum.
26

 

 Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai sebagai 

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

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
27

 

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain: 

a. Menurut D.Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakukan (handeling) yang 

diancam dengan tindak pidana “yang besifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (enne 

strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een 

toerekeningsvatbaar person”). 

 

b. Menurut G.A.van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljanto, “strafbaar 

feit” adalah kelakukan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang 
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bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 

kesalahan.
28

 

c. Menurut W.P.J Pompe tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum 

dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup 

dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat 

dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.
29

 

 

 Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yaitu sebagai berikut: 

a. Harus Ada Perbuatan Manusia 

 Perbuatan tersebut meliputi adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan 

perbuatan tersebut sudah selesai. Apabila perbuatannya tidak selesai maka pelaku dapat 

didakwakan melakukan percobaan atas kejatahan (Pasal 53 KUHP), jika pelaku sengaja tidak 

menyelesaikan perbuatannya sendiri (bukan karena tertangkap) atau mengundurkan diri dari 

niatnya maka perbuatan bukanah perbuatan pidana.
30

 

 

b. Perbuatan tersebut harus dilarang dalam Undang-Udang Pidana  

 Seseorang haruslah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pidana 

(legalitas). Jika perbuatan tersebut hanya ditafsirkan sudah sebagai perbuatan pidana karena 

terdapat Pasal-Pasal tertentu yang dilanggar dalam Undang-Undang Pidana meskipun dasar 

perbuatannya adalah perdata maka perbuatan harus ditolak sebagai perbuatan pidana.
31

 

 

c. Perbuatan Harus Melawan Hukum 

 Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tanpa wewenang 

atau tidak berwenang atau wewenang yang dilakukan berlebihan tidak sesuai dengan yang 

diberikan oleh undang-undang atau perbuatan tanpahak atau tidak berhak.
32

 

 

d. Perbuatan Harus Karena Kesalahannya 

 Dalam hukum pidana berlaku asas Geen Straf Zonder Schuld artinya “Tidak ada pidana tanpa 

kesalahan”, lebih baik membebaskan seratus orang penjahat daripada memenjarakan satu orang 

yang tidak bersalah. Kesalahan menurut Von Hippel, terdiri dari sengaja atau Dolus atau Opzet 
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dan culpa atau kelalaian. Unsur kesalahan harus dibuktikan meskipun tidak dicantumkan sebagai 

unsur dalam rumusan suatu delik. 
33

 

 

 

 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Militer dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer 

 Militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga 

negara yang melakukan tugas khusus. Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan 

untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang 

khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan 

yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.
34

 

 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan dalam ajaran umum, salah satu pembagiannya ialah 

tindak pidana umum (commune delicta) berhadapan dengan tindak pidana khusus (delicta 

propria). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.
35

 

 Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu 

militer. Seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga adalah subjek dari tindak 

pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (gemengde militaire 

delict), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak 

pidana militer yang juga berbarengan (cemdaadse samenloop concursus idealis).
36

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer 

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian 

yaitu: 

a. Tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict). 
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Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan 

yang pada prinsipnya hanya mungkin dilaranggar oleh seseorang militer, karena 

keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki 

tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
37

 

b. Tindak pidana militer campuran (gemengde militaire delict). 

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang 

pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi 

dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena 

adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, 

sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari 

ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 

KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana umum itu dirasakan 

kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus yang melekat bagi seseorang 

militer.
38

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi 

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi 

 Dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus di dalamnya 

ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak 

dilindungi. Demikian pula halnya pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana 

pornografi dalam UUP (Undang-Udang Pornografi). Meskipun di dalam UUP tidak terdapat 

batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi 

yang dirumuskan dalam UUP tersebut secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana 
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pornografi adalah tindak pidana umum yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan 

dengan pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam pidana tertentu terhadap barangsiapa 

yang melanggar  larangan tersebut.
39

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang 

dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.  

 Namun apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi, tindak pidana 

pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara 

apapun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan , suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
40

 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi 

 Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang 

Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana 

pornografi, dimuat dalam 10 Pasal. Tindak pidana pornografi dalam Pasal tersebut adalah 

sebagai berikut:
41

 

                                                           
39

Adami Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.3 
40

Ibid, Hal.3-4 
41

Ibid, Hal.118 



1. Tindak Pidana memproduksi, membuat, memperbayak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)). 

 Pembentuk UUP membuat jaring hukum yang demikian rapat, dengan maksud agar tidak ada 

kasus pornografi yang lolos dari hukum, dengan alasan pembuat pornografi tiak termasuk salah 

satu perbuatan yang dirumuskan undang-undang. Semakin banyak perbuatan yang dilarang 

semakin sedikit kemungkinan lepasnya terdakwa dari jeratan hukum.
42

 

2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1) UUP) 

3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo 

Pasal 5 UUP) 

4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 

menyimpan proaduk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6 UUP). 

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 

7 jo Pasal 4 UUP) 

6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 

34 jo Pasal 8 UUP) 

7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung 

muatan pornigrafi (Pasal 35 jo Pasal 9 UUP) 

8. Tindak pidana pornografi mempertontonkan ketenjangan diri atau orang lain dalam 

pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketenjangan, eksploitasi seksual, 

persenggamaan (Pasal 36 jo 10 UUP) 

9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP) 
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10.Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan 

kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UUP) 

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi 

 Unsur-unsur tindak pidana pornografi menurut jenis-jenis tindak pidana pornografi adalah 

sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana memproduksi, membuat, memperbayak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Memproduksi; 

b. Membuat; 

c. Memperbanyak; 

d. Menggandakan; 

e. Menyebarluaskan; 

f. Menyiarkan; 

g. Mengimpor; 

h. Mengekspor; 

i. Menawarkan; 

j. Memperjualbelikan;  

k. Menyewakan; 

l. Menyediakan. 

Unsur objek: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Mastrubasi dan onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; 

f. Pornografi anak.
43

 

 

2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1) UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek:  

a. Menyediakan. 

Unsur objek: 
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a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

b. Menyajikan secara eksplisist alat kelamin; 

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; 

d. Menawarkan atau mengiklanka, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
44

 

 

3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5 UUP)  

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Meminjamkan; 

b. Mengunduh. 

Unsur objek: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Masturbasi atau onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; 

f. Pornografi anak. 

 

4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 

menyimpan proaduk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6 UUP). 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Memperdengarkan; 

b. Mempertontonkan; 

c. Memanfaatkan; 

d. Memiliki; 

e. Menyimpan. 

Unsur objek: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasaan seksual; 

c. Mastubasi atau onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; 

f. Pornografi anak.
45

 

 

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 

7 jo Pasal 4 UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 
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Unsur subjek: 

a. Mendanai; 

b. Memfasilitasi; 

Unsur objek: 

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. Mengekspoitasi atau memamerkan aktivitas seksual; 

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan 

seksual.
46

 

 

6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 

34 jo Pasal 8 UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya. 

Unsur objek: 

a. Perbuatan: menjadi; 

b. Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
47

 

 

7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung 

muatan pornigrafi (Pasal 35 jo Pasal 9 UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: Perbuatan: menjadikan. 

Unsur objek: orang lain sebagai objek atau model yang mengadung muatan pornografi.
48

 

 

8. Tindak pidana pornografi mempertontonkan ketenjangan diri atau orang lain dalam 

pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketenjangan, eksploitasi seksual, 

persenggamaan (Pasal 36 jo 10 UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: Perbuatan: mempertontonkan 

Unsur objek: diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, ekspoitasi seksual, 

persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.
49

 

 

9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP) 
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Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek : kegiatan yang dimaksud Pasal 11. 

Unsur objek: anak sebagai objek kegiatan yang dimaksud Pasal 11. 

 

10. Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan 

kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UUP) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Mengajak; 

b. Membujuk; 

c. Memanfaatkan; 

d. Membiarkan; 

e. Menyalahgunakan kekuasaan; 

f. Mamaksa. 

Unsur objek: anak.
50

 

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:  

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;  

b. kekerasan seksual;  

c. masturbasi atau onani;  

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  

e. alat kelamin; atau  

f. pornografi anak.  

 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut: 

Unsur subjektif: 

a. Memproduksi 

b. Membuat 

c. Memperbanyak 

d. Menggandakan 

e. Meyebarluaskan 

f. Menyiarkan 

g. Mengimpor 

h. Mengekspor 

i. Menawarkan 

j. Memperjualbelikan 

k. Menyewakan  

l. Menyediakan 

Unsur objek : 

a. Persenggamaan, termasuk persengamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Mastrubasi; 
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d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; 

f. Pornografi Anak. 

 

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan;  

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;  

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau  

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 

 

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut adalah: 

Unsur subjek: 

a. Menyediakan 

b. Menyajikan 

c. Mengeksploitas 

d. Memamerkan 

e. Menawarkan 

f. Mengiklankan 

Unsur objek: 

a. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

b. Alat kelamin 

c. Aktivitas seksual 

 

D. Tinjauan Umum Mengenai Secara Bersama-Sama (Deelneming) 

1.  Pengertian Secara Bersama-Sama (Deelneming) 

 Masalah deelneming atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di 

dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dader itu telah disebutkan 

oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya 

apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 

KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan 

keturutsertaan (deelneming) daripada disebut semata mata sebagai pembicaraan mengenai 

keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.
51

 

 Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata 

“menyertai” dan deelneming diartikan menjadi “penyertaan”. Deelneming dipermasalahkan 
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dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik, pelakunya disebut alleen 

dader.
52

 Kata “Deelneming” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain 

melakukan suatu tindak pidana. Dalam tiap rumusan Pasal ketentuan hukum pidana, kebanyakan 

orang berkesimpulan bahwa dalam setiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan 

dipidanakan. Pada kenyataannya, ternyata sering terjadi lebih dari seorang pelakuyang terlibat 

dalam peristiwa tindakpidana. Penyertaan dalam suatu tindak pidana ada apabila terdapat 

beberapa orang atau lebih dari seorang yang melakukan tindakan tersebut.
53

 

 Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya 

orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing 

perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama 

yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang 

lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak 

pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada 

masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan 

yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah 

terwujudnya tindak pidana.
54

 

2. Bentuk Secara Bersama-Sama (Deelneming) 

 Adapun bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah sebagai berikut: 

1. Mereka yang melakukan (pembuat  pelaksana: pleger) 
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 Seorang pleger itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana 

itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari 

sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang dader.
55

 

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: doen pleger) 

 Dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga 

dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan 

perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa 

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, 

disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.
56

 

 

 Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka yaitu Simons, Van Hamel, dan 

Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu 

tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.
57

 

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: medepleger) 

 Menurut Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya 

turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, 

yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) di antara mereka. Kedua, mereka harus 

bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
58

 Pada mulanya disebut dengan turut berbuat 

(meedoet) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-

sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
59

 

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: uitlokker) 

 Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intellectualis), 

seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak diwujudkan tindak pidana secara 

materiil, tetapi melalui orang lain. 
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 Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana 

dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu 

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, 

ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 

ayat(1) angka 2 KUHP).
60

 

5. Pembantuan (Medeplichtige) 

 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis: 

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak 

disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya 

terletak pada: 

1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut 

serta merupakan perbuatan pelaksanaan; 

2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja 

sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja 

melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri; 

3) Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut 

serta dalam penggaran tetap dipidana; 

4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi 

sepertika, sedangkan turut serta dipidana sama. 

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking).
61

 

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak. Pada pembantuan kejahatan, pembuat 
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materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam 

penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si 

penganjur.
62
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

teknologi. Hal ini disebabkan,oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, meteodologis, dan konsiste. Mulai dari proses penelitian tersebut 

diadakan Analisis dan Konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau 

beberapa gelaja hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu,maka juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala 

bersangkutan.
63

Perlu dipertegas batas-batas atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan 

membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup 

penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan 

Terdahap Anggota Militer Yang Mempertontonkan Ketelanjangan Diri Dan Persenggamaan 

Yang Bermuatan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.120-

K/PM.II-09/AD/X/2018). 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus 

                                                           
63

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,Ed. 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm.38 



yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. 

C. Metode Pendekatan 

a. Medote pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan 

Pengadilan Militer No.120-K/PM.II-09/AD/X/2018, yang dimana Putusan tersebut seorang 

anggota TNI pelaku Tindak Pidana Pornografi yang dijatuhi pidana penjara. Dan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mempertontonkan 

Ketelanjangan Dan Persenggamaan Yang Bermuatan Pornografi Secara Bersama-Sama 

dengan fakta-fakta dipersidangan. 

b. Metode Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitudilakukan dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

D. Sumber-Sumber Penelitian 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada data primer dan 

sekunder yang dapat memperoleh dari bahan-bahan pustaka sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-Undang Pidana Militer No. 31 Tahun 1997, dan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu :Buku-Buku yang berhubungan dengan skripsi, putusan 

Pengadilan Militer No.120-K/PM.II-09/AD/X/2018. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai 

bahan Hukum primer dan Hukum sekunder seperti Kamus Hukum. 



E. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Pidana Militer No. 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi . Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa tentang hukum, berbagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang di telit serta menguntip beberapa pendapat 

sarjana kemudian menyusunnya dengan dengan sisrtematis untuk menjawab permasalahan 

pada Putusan No.120-K/PM.II-09/AD/X/2018. 

F. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu menitik beratkan pada 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga 

dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh 

dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan Perundang-

Undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. 

 


