
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kekuasaan pemerintahan

pusatnya berkedudukan lebih tinggi daripada kekuasaan pemerintahan daerahnya. Didalam Pasal

1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

(UUD 1945 A-4)  disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 A-4 juga disebutkan bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada hukum

positif yang berlaku. Hukum itu sendiri bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat

pada umumnya.

Fungsi dari hukum itu sendiri ialah untuk mengatur dan melindungi berbagai

kepentingan di dalam masyarakat. Setiap warga negara mempunyai kepentingan dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga

kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga

masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lainnya.1 Tujuan dari hukum itu ialah

untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan

negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.

Dalam mewujudkan ketentraman didalam masyarakat diperlukan upaya bersama dari

segenap bangsa Indonesia pemerintah dan juga masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dalam

peran, fungsi, dan tugas masing-masing komponen bangsa serta dilaksanakan dengan sungguh-

1 Ojak Nainggolan, 2010, Pengantar Ilmu Hukum,  UHN Press, Medan, hlm 5.



sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam

mencapai tujuan nasional.

Tentara merupakan warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas

pertahanan negara yang menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.2 Mereka

dipersiapkan dan dipersenjatai untuk menjaga keamanan dan pertahanan dalam suatu wilayah

negara untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya

disebut TNI) pada dasarnya juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki

kekhususan yaitu salah satunya dari segi penegakan hukumnya.

Seorang pejabat militer memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang salah

satunya ialah menjaga narapidana yang ditempatkan di Instalasi Tahanan Militer (Staltahmil).

Pejabat militer yang diberikan tugas untuk menjaga tahanan harus melaksanakan tugasnya

dengan penuh rasa tanggungjawab. Tanggungjawab ini diperlukan oleh setiap pejabat militer

agar dapat menjalankan segala tugas yang diberikan kepadanya. Akibat dari kelalaiannya dalam

menjalankan tugasnya dalam menjaga tahanan, dapat mengakibatkan tahanan melarikan diri. Hal

ini menunjukkan bahwa tidak adanya tanggungjawab dari pejabat militer tersebut didalam

menjalankan tugasnya.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 dengan

Nomor Putusan 11-K/PM I-02/AD/I/2013. Terdakwa Patar Rambe Manalu yang berpangkat

Kapten Cpm yang diberikan tugas sebagai Kastaltahmil Pomdam I/BB sejak tanggal 11 Mei

2012 sesuai dengan Surat Perintah Dandenpom I/BB Nomor Sprint/417/V/2012 tanggal 11 Mei

2012, dengan tugas dan tanggungjawab jabatan:

1. Melaksanakan pengurusan dan pembinaan terhadap anggota militer /TNI yang
berstatus sebagai tahana militer.

2 Charlie Rudyat, Kamus Hukum,  Pustaka Mahardika, hlm 396.



2. Melaksanakan pengamanan terhadap para tahanan militer dan instalasi tahanan
militer dalam keadaan tertentu dapat menampung tahanan perang, interniran perang,
tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.

3. Melaksanakan penilaian terhadap perkembangan dan perubahan sikap dan tingkah
laku para tahanan militer.

4. Menyusun rencana tindakan dalam usaha meningkatkan pembinaan tahanan militer
dan pengelolaan instalasi tahanan militer.3

Akibat dari kelalaian Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dengan penuh

tanggungjawab sesuai dengan Surat Perintah Dandenpom I/BB Nomor Sprin/417/V/2012 tanggal

11 Mei 2012, menyebabkan tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB melarikan diri dan terhadap diri

terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Hukum itu berlaku bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia, tidak terkecuali terhadap
Tentara. Sebagai warga Negara Indonesia, anggota TNI bukan merupakan suatu kelas tersendiri,
karena tiap anggota TNI adalah juga anggota masyarakat, tetapi karena adanya beban kewajiban
Tentara sebagai inti dalam pembelaan dan pertahana negara, maka diperlukan suatu
pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Beban kewajiban Tentara
inilah yang membuat seolah-olah Anggota TNI merupakan kelompok yang bersifat khusus yang
semata-mata bertujuan untuk mencapai tugas pokoknya. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang
khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah bahwa
masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum.4

Pengkhususan itu terlihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan bagi

anggota TNI. Ketentuan-Ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer

(KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan lainnya. Hal ini memiliki tujuan

sebagai kontrol terhadap setiap anggota militer agar tidak melakukan suatu tindaka pidana yang

dapat merusak citra nama baik kemiliteran.

B. Rumusan Masalah.

3 Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Register Perkara : 11-K/PM I-02/AD/I/2013. Surat Perintah
Dandenpom I/BB Nomor Sprin/417/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.

4Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju,  Bandung, hlm. 14.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat militer yang akibat kelalaiannya

menyebabkan tahanan melarikan diri (Studi Kasus No: 11-K/PM I-02/AD/I/2013)?

2. Apakah hakim mempertimbangkan status sebagai pegawai negeri dalam menjatuhkan

putusan terhadap pejabat militer yang akibat kelalaiannya menyebabkan tahanan melarikan

diri (Studi Kasus No:11-K/PM I-02/AD/I/2013)?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pejabat militer yang akibat kelalaiannya

menyebabkan tahanan melarikan diri dalam putusan No : 11-K/PM I-02/AD/I/2013.

2. untuk mengetahui pandangan hakim dalam mempertimbangkan status sebagai pegawai

negeri dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat militer yang akibat kelalaiannya

menyebabkan tahanan melarikan diri dalam putusan No : 11-K/PM I-02/AD/I/2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu

hukum pidana pada umumnya, khususnya terhadap hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis.



Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum

khususnya dalam lingkungan peradilan militer mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat

militer yang akibat kelalaiannya menyebabkan tahanan melarikan diri.

3. Manfaat Bagi Penulis.

Bagi penulis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir dan skripsi

sebagai salah satu syarat mutlat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.

1.a. Pengertian Tindak Pidana.

Jika berbicara tentang hukum pidana, tidak akan terlepas juga dari pembahasan mengenai

Tindak Pidana. Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

kepada pelakunya.5 Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu

Strafbaar Feit. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

Belanda (KUHP), yang jika diterjemahkan memiliki arti suatu perbuatan yang dapat dihukum.6

Menurut Pompe, Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku

mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban

hukum dan menjamin kesejahteraan umum.7

Istilah tindak pidana ini tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, sehingga sering
dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”
tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya
menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa
“tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih
dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai

5 Herlina Manullang, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, UHN Press,  Medan, hlm 68.
6 Adami Chazawi, 2011, Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 67.
7 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia

Grafika, Jakarta, hlm 205.



“ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-
undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun
dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.8

Menurut kamus hukum, disebutkan bahwa pengertian dari tindak pidana yaitu suatu

perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut didalam KUHP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya.9 Didalam KUHP sendiri tidak disebutkan tentang penjelasan dari tindak

pidana itu sendiri. Tetapi secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu merupakan

suatu perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana.10

Para sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu :

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenakan hukuman pidana”11

b. Menurut D. Simsons, tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah kelakuan (Handeling) yang

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.12

c. Menurut G. A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno

“Strafbaar Feit” adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan

dalam Wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (Straafwaardig) dan

dilakukan dengan kesalahan.13

1.b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

8 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 60.
9 Charlie Rudyat. Op.Cit, hlm 405.
10 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 57.
11 Ibid, 58.
12 Ibid.
13 Ibid.



Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat

dipisahkan secara ketat.14 Dalam hal penjatuhan pidana harus ditentukan adanya perbuatan

pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap

seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana

harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat

yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).15

Dalam mengemukakan apa yang menjadi unsur tindak pidana, pada umumnya

dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan

unsur kesalahan yang disebut unsur subjektif. Unsur objektif sendiri memiliki pengertian unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si

pelaku itu harus dilakukan. Sementara unsur subjektif tindak pidana memiliki pengertian unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk

didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.16

Salah satu syarat untuk dinyatakan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana

adalah terpenuhinya unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur itu dapat terdiri dari unsur perbuatan

dan juga unsur kesalahan.

Menuru Moeljatno, unsur dari perbuatan itu sendiri terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

14 Frans Maramis, Op.Cit, hlm 65.
15 Moeljatno, Op.Cit, hlm 64.
16 Charlie Rudyat, Op.Cit, hlm 417-418.



4. Unsur melawan hukum yang objektif.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.17

Sementara, unsur dari kesalahan itu terdiri dari:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya

kesengajaan atau kealpaan.

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan

pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.18

Selain dari kedua unsur tersebut terdapat juga unsur-unsur tindak pidana yang dapat

dilihat dari  dua sudut pandang yaitu:

a. Dari sudut teoritis.

b. Dari sudut undang-undang.19

Ad.a :Dari sudut teoritis.

Unsur yang ada didalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang

dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana teoritis yaitu Moeljatno,

R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schavendijk.

Menurut Moeljatno, unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari :

a. Perbuatan.

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).20

17 Frans Maramis, Op.Cit, hlm 87
18Ibid, hlm 116.
19 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 79.
20 Ibid.



Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatan manusia. Pokok dari

pengertian pada perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Pengertian dari ancaman

pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Selain itu, seorang ahli hukum pidana yaitu R.Tresna menyebutkan bahwa unsur-unsur

dari suatu tindak  pidana terdiri dari :

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Diadakan tindakan penghukuman.21

Berdasarkan ketiga unsur diatas yang dimaksud dengan tindakan penghukuman terdapat

pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan

penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu

diikuti dengan penghukuman.

Vos sendiri, seorang ahli hukum pidana juga menyebutkan bahwa unsur-unsur dari  suatu

tindak pidana itu terdiri dari :

a. Kelakuan manusia.

b. Diancam dengan pidana.

c. Dalam peraturan perundang-undangan.22

Berdasarkan ketiga unsur yang disebutkan diatas bahwa tindak pidana adalah perbuatan

manusia yang dilarang, yang disebut didalam undang-undang dan yang diancam dengan pidana

bagi yang melakukannya. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut terlihat jelas bahwa

unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, tetapi semata-mata

hanya mengenai perbuatannya.

21 Ibid. hlm 80.
22 Ibid.



Ad.b : Dari segi perundang-undangan.

Didalam KUHP ada dimuat mengenai rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu

yang didalam Buku II KUHP mengenai kejahatan dan dalam Buku III KUHP mengenai

pelanggaran. Unsur yang selalu disebutkan dalam kedua tindak pidana ini adalah mengenai

tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 351.

Dari rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP tersebut diketahui ada 11 unsur

tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesehatan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidna.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.23

2. Pertanggungjawaban Pidana.

Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat dikatakan bahwa untuk

adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab.

Tidaklah mungkin seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu

bertanggungjawab.

Menurut E. Utrech menyatakan bahwa adanya suatu kelakukan yang melawan hukum

belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua

anasih yang sebelumnya dipenuhi:

a. Suatu kelakukan yang melawan hukum - anasir melawan hukum.

23 Ibid, hlm 82.



b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya – anasir

kesalahan.24

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam

hubungannya dengan tindakan yang melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan

untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

tindak pidana yang terjadi atau tidak.25

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standart perilaku yang

wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang

melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi

pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum

untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat

dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat

terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.26

Menurut Roscou Pound pertanggungjawaban pidana adalah sebagai kewajiban untuk

membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,

menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut

masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun

kesusilaan yang ada dalam masyarakat.27

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah

melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

24 Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitentier di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm 104.
25 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.Cit, hlm 250.
26 Chairul Huda, 2008, Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana

Tanpa Kesalahan, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm 19.
27 Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm

65.



(dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian,

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.28

Sebenarnya menurut etika, tiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Tetapi

dalam hukum pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana,

tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan

dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah

kesalahan.29

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Geen Straf Zonder Schuld,

yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak dapat di pidana jika tidak memiliki kesalahan.

Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia

tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu

dapat dipidana.30

KUHP sendiri pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan untuk

bertanggungjawab, tetapi sebaliknya yang diatur adalah ketidakmampuan bertanggungjawab

sebagaimana didebutkan dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “barangsiapa melakukan

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Kemampuan atau

ketidakmampuan bertanggungjawab oleh adanya hubungan sebab akibat.31

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat

dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti

28 Chairul Huda, Op.Cit, hlm 19.
29 Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 120.
30 Moeljatno, Op.Cit, hlm 167.
31 H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.



kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum

pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri ditujukan kepada pelaku tindak pidana, jika orang

tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak

pidana yang diatur didalam undang-undang. Seorang hanya dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidananya apabila ia melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan

hukum. Jika dilihat dari kemampuannya bertanggungjawab, maka hanya seorang yang mampu

bertanggungjawablah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dikatakan seorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah

sadar/Reflexe Bewing, melindur/Slaapwandle, mengigau karena demam/Koorts,

nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya.

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan

atau tidak.

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.32

Tentang kemampuan bertanggungjawab itu terdapat beberapa batasan yang dikemukakan

oleh pakar hukum, antara lain :

1. Simons,

32 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.Cit, hlm 249.



Menurut Simons kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan
psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanan, baik ditinjau secara umum
maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakan, seorang pelaku tindak
pidana mampu bertanggungjawab apabila :

a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.33

2. Van Hamel,

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas
kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

a. Mengerti akibat/ nyata dari perbuatan sendiri.
b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan

dengan ketertiban masyarakat).
c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.34

3. Pompe,

Batasannya membuat beberapa unsur tentang pengertian “Toerekeningsvatbaar Heid”
adalah :

a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya
dan menentukan kehendaknya.

b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna

dan akibat tingkah lakunya)35

4. Memorie van Toelichting (M.v.T),

M.v.T juga tidak menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi terdapat
penjelasan secara negative ialah tentang “tidak mampu bertanggungjawab”. Dikatakan bahwa
tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana :

a. Pelaku tidak diberi kebabasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat  apa
yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal
perbuatan yang terpaksa.

b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya
itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan
sebagainya.36

5. Soedarto,

Menurut Soedarto, definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada
manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktek peradilan, menilai seorang

33 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 85.
34 Ibid, hlm 86.
35 Ibid.
36 Ibid.



terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa
orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab. Ia mampu menilai dengan pikiran dan
perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang
dan pelakunya seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.37

Selain itu, Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan

bertanggungjawab, ialah :

a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.38

Sathocid Kartanegara memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mampu

bertanggungjawab :

a. Keadaan jiwa seseorang yang demikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai
kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk
dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.

c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari,
menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela,
kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.39

Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab itu tadi ditanyakan apakah seseorang itu

merupakan “sasaran norma” yang mampu. Seorang Terdakwa yang pada dasarnya dianggap

mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Setelah terwujudnya tindak pidana,

barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban atau tidak, dalam arti

apakah telah ada kesalahan ataukah tidak. Setelah adanya kesalahan barulah dapat ditentukan

apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya

itu.

37 Ibid.
38 Adami Chazawii, Op.Cit, hlm 148.
39 Ibid, hlm 149.



3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.

Pidana sendiri memiliki pengertian penderitaan atau nestapa. Pidana adalah hukuman
dalam hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat
dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu
penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum
pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.
Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan
batasan-batasan berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai
masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.40

Para ahli hukum pidana juga memberikan pendapat tentang pengertian dari pidana, yaitu :

1. Van Hamel.

Menurut van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara

sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus

ditegakkan oleh negara.41

2. Simons.

40 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 24.
41 P. A. F. Lamintang, 1984, Hukum Penitentier Indonesia, Bandung, hlm 47.



Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim

telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.42

3. Algra-Janssen.

Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan
mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari
penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya
dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya
ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.43

Menurut Satochid Kartanegara, pidana merupakan siksaan atau penderitaan, yang mana

oleh undang-undang pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melanggar suatu norma

yang telah ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu

dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.44

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-

undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum justru akan

dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu

adalah sebagai berikut :

1. Jiwa manusia.
2. Keutuhan tubuh manusia.
3. Kehormatan seseorang.
4. Kesusilaan.;
5. Kemerdekaan pribadi.
6. Harta benda/kekayaan.45

42 Ibid, hlm 48.
43 Ibid.
44 Respository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4961/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-

FAISAL%20HUSSEINI%20ASIKIN.pdf?sequence=1. Diunduh pada hari Jumat, 26 Juni 2015, Pukul 20.00 Wib.
45 Ibid.



Sementara, pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai

hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu

tindakann terhadap seorang pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang

lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut

melakukan kejahatan serupa.

Hukum pidana di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10

KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana,  yaitu :

1. Pidana Pokok.

a. Pidana mati.

b. Pidana penjara.

c. Pidana kurungan.

d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan.

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Pengumuman putusan hakim.46

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat

ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana

tambahan ini sendiri adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya

bersifat fakultatif, yang berarti dapat dijatuhkan ataupun tidak.

46 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 117.



Mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, memiliki perbedaan antara

keduanya yaitu :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan
penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Sifat imperatif ini sudah terdapat dalam
beberapa rumusan tindak pidana, dimana dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran
hanya ada dua kemungkinan yaitu pertama diancamkan satu jenis pidana pokok saja (artinya
hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain). Kedua, tindak pidana yang
diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifatnya alternatif yang artinya
hakim harus memilih salah satunya saja (mis: Pasal 362, 364, 340, dan lain-lain).

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan
(berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan
menjatuhkan jenis pidana pokok. Penjatuhan terhadap jenis pidana tambahan tidak dapat
berdiri sendiri, melainkan penjatuhannya harus bersamaan dengan salah satu jenis pidana
pokok. Sementara penjatuhan terhadap jenis pidana pokok dapat berdisi sendiri, tanpa harus
dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan
suatu tindakan pelaksanaan. Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu
adalah jenis pidana pokok dengan syarat dan syarat yang ditetapkan tidak dilanggar. Hal ini
berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu sudah
berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.47

4. Pengertian Kelalaian.

Culpa atau kelalaian merupakan suatu keadaan ketidaksengajaan.48 Kelalaian yang sering

juga disebut dengan ketidaksengajaan merupakan lawan dari kesengajaan didalam rumusan

tindak pidana yang sering disebut dengan schuld, yang dapat membingungkan karena schuld

sendiri memiliki arti sebagai kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan ketidak sengajaan itu

sendiri.49

Dalam Hukum Pidana dikenal asas geen straf zonder schuld, yang berarti tiada hukuman

tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata

melanggar larangan hukum pidana diisyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan

47 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 26.
48 Charlie Rudyat, Op.Cit, hlm 132.
49 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 98.



padanya ialah si pembuatan itu mempunyai kesalahan50. Kesalahan dalam Hukum Pidana ada 2

(dua) macam, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa).

Simons memberikan penjelasan tentang kesalahan yaitu seseorang yang menurut
pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari
perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan
tersebut. Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat
kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.51.

Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan

sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan

tersebut terjadi karena suatu kealpaan.

Dalam kelalaian suatu akibat timbul karena seorang alpa, sembrono, teledor, lalai,

berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah

bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan delik-

delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan,

tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam

penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan.52

Dalam hal ini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan larangan itu bukanlah

menentang larangan tersebut. Dalam hal ini pelaku tidak mengkhendaki atau menyetujui

timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya itu dan kekeliruan batinya sewaktu ia berbuat

sehingga pelaku kurang memahami dan mengindahkan larangan itu. Jadi bukan karena ia

menentang larangan itu. Ia lalai dalam melakukan hal tersebut, sebab jikalau ia cukup

mengindahkan larangan tersebut pada waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kasual

50 Ibid, hlm 7
51 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, hlm 123.
52Ibid, hlm 148.



menimbulkan hal yang dilarang itu tentu dia tidak akan alpa atau kurang hati-hati agar jangan

sampai mengakibatkan hal yang dilarang.53

Menurut Vos, unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk membentuk adanya suatu

kelalaian yaitu:

a. Pembuat dapat menduga akan akibat tersebut.

b. Pembuat tidak berhati-hati.54

Kelalaian itu dapat dikatakan ada pada suatu perbuatan atau dapat menimbulkan akibat

yang dilarang dapat dilihat melalui dua macam pandangan yaitu:

a. Pandangan yang subjektif yang menitik beratkan pada syarat subjektif.

b. Pandangan yang bersifat objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif.

Kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya ialah

dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Seorang yang tidak mengindahkan atau yang

kurang mengindahkan, atau tidak bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku

mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu.55

Sikap batin dalam kelalaian yang dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat

terletak pada dua hal, yaitu terletak pada ketiadaan pikir sama sekali dan pada pemikiran bahwa

akibat tidak akan pernah terjadi. Unsur tindak pidana kelalaian ini tetap membentuk

pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

Culpa atau kelalaian dapat dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata. Culpa

levissima artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan yang berat.

Terhadap culpa atau kelalaian ini ada yang dikatakan sebagai culpa lata yang diinsyafi atau

53 Frans Maramis, Op.Cit, hlm 124.
54Ibid, hlm 125.
55Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 101.



disadari. Disini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi

walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah. Selanjutnya, ada juga yang disebut

culpa lata yang tidak disadari. Disini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul

suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia

seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Militer.

Tindak pidana militer merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan pelaku (dalam

hal ini pelakunya adalah anggota militer) yang bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan lainnya.56 Hukum pidana militer pada dasarnya hanya dapat berlaku dan dikenakan

pada anggota militer. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa hukum pidana militer merupakan

hukum pidana khusus. Kekhususan dari hukum pidana militer ini terletak pada penjatuhan

pidananya hanya dikenakan kepada anggota militer.

Hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik didalam

pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun yang lebih besar, agar

terdapat keserasian didalamnya, adanya suatu ketertiban hukum dan juga kepastian hukum.

Tujuan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana ini, diantaranya ialah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan

telah ditegaskan dan yang bersalah dipidana.

56 Bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html?m=1, diunduh
pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 Pukul 23.00 Wib.



3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menggulangi lagi

kejahatannya.57

Istilah hukum militer terdiri dari dua perkataan yaitu Hukum dan Militer. Kata militer

sendiri berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang bersenjata yang siap siaga, siap

untuk bertempur.58 Tentara sendiri memiliki pengertian warga negara yang dipersiapkan dan

dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun

ancaman bersenjata.59 Dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHPM disebutkan bahwa militer adalah

mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang wajib berada dalam dinas

secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Setiap anggota militer memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam

Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pada ayat (1) disebutkan bahwa tugas pokok TNI

adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI terdiri dari :

a. Operasi militer untuk perang.
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatism bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar

negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

57 H. R. Abdussalam dan DPM. Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Cet 3, Restu Agung, hlm 4.
58 Annekasaldianmardhiah.blogspot.in/2013/04/Penegakan-hukum-pidana-militer.html?m=1, diunduh pada

hari Selasa tanggal 7 juli 2015, Pukul 23.00 Wib.
59 Charlie Rudyat, Op.Cit, hlm 396.



8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini
sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan

dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepada dan perwakilan

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian

bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
14. Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap

pembajakan, perampokan, dan penyeludupan.60

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1983 Tentang Pokok-

Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1)

disebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai kekuatan

pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Pada ayat (2) disebutkan bahwa

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah

alat negara yang berfungsi selaku petindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman luar

negeri maupun dari dalam negeri, penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas

pertahana negara.

Dalam Keputusan Pangab Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 mengenai Pokok-

Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (Babinkum ABRI), dalam Pasal 15 huruf a disebutkan bahwa Disbinmasmil dipimpin

oleh seorang pamen sebagai Kepala Disbinmasmil disingkat Kadisbinmasmil, yang merupakan

penasihat dan pelaksana kababinkum ABRI di bidang pembinaan badan pemasyarakatan militer,

dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada kababinkum ABRI mengenai hal-hal
yang menyangkut bidang tugasnya.

2. Merencanakan, menyusun dan merumuskan program pemasyarakatan militer.

60www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html, diunduh pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015, pukul
23.00 Wib.



3. Menyiapkan dan merumuskan tata laksana pemasyarakatan militer di lingkungan
ABRI.

4. Mengumpulkan data dan keterangan mengenai narapidana militer serta
mengevaluasinya sebagai bahan untuk peningkatan pembinaan selanjutnya.61

Pada huruf b disebutkan Disbinmasmil terdiri dari 3 (tiga) sub dinas yang masing-masing

dipimpin oleh seorang pamen, sebagai kepala sub dinas, disingkat Kasubdis, sebagai berikut:

1. Subdinas Pengumpulan dan Pengolahan Data, disingkat Subdispullahta.

2. Subdinas Perencanaan Pendidikan dan Latihan dan Pembinaan Mental, disingkat

Subdis Rendikbintal.

3. Subdinas Pelaksanaan dan Evaluasi, disingkat Subdis Lakev.62

Pada huruf c disebutkan Kadisbinmasmil bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas

kewajibannya kepada Kababinkum ABRI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di koordinasikan

oleh Waka Babinkum ABRI.

Selain itu, ada juga Keputusan Pangab No. Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984

tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil). Pada

ayat (2) disebutkan bahwa Pusmasmil bertugas membantu Pangab dalam membina narapidana

ABRI untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga.

Fungsi utama dari Pusmasmil tercantum pada Pasal 3 yang menyebutkan guna

terlaksananya tugas tersebut pada ayat (2), Pusmasmil menyelenggarakan fungsi utama sebagai

berikut:

a. Menyelenggarakan, menyusun dan merumuskan program pembinaan mental dan
jasmani, serta pendidikan dan latihan terhadap narapidana ABRI.

b. Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap narapidana ABRI.
c. Menyelenggarakan, mengumpulkan dan memelihara administrasi personil para

narapidana ABRI.

61 Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia, Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No : Kep/01/P/I/1984 Tanggal 20 Januari 1984 Lampiran “K”,
Markas Besar ABRI. Badan Pembinaan Hukum.

62 Ibid.



d. Mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan militer di
lingkungan ABRI.

e. Merumuskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemasyarakatan militer.63

Pasal 6: Kapusmasmil.

a. Kapusmasmil dijabat oleh seorang pamen sebagai pembantu Kababinkum ABRI di
bidang penyelenggaraan pemasyarakatan militer, dengan tugas kewajiban sebagai
berikut:
1. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kababinkum ABRI mengenai

hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
2. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan pengarahan atas

penyelenggaraan fungsi utama Pusmasmil.
3. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin

Pusmasmil, guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Pusmasmil.
b. Kapusmasmil bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada

Kababinkum ABRI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka
Babinkum ABRI.

Pasal 7 : Waka Pusmasmil.

a. Waka Pusmasmil dijabat oleh seorang Pamen yang merupakan pembantu dan
penasihat utama Kapusmasmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pertimbangan dan saran staf.
2. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan staf dan administrasi

Pusmasmil.
3. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan

Pusmasmil.
4. Mewakili Kapusmasmil apabila Kapusmasmil berhalangan melaksanakan

tugasnya.
b. Waka Pusmasmil bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada

kapusmasmil.

Pasal 12: Masmil.

a. Masmil dipimpin oleh seorang Pamen sebagai Kepala Masmil disingkat Kamasmil
dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan mental Sapta Marga terhadap para pidana militer/

ABRI.
2. Melaksanakan pendidikan dan latihan terhadap narapidana sebagai rehabilitasi.
3. Melaksanakan pembinaan jasmani narapidana militer/ABRI.
4. Melaksanakan pengamanan, tata tertib dan disiplin di lingkungan Masmil.

b. Masmil terdiri dari 3 (tiga) urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama
sebagai kepala urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :

63 Ibid.



1. Urusan Pengamanan, disingkat Urpam.
2. Urusan Rehabilitasi, disingkat Urrehab.
3. Urusan Administrasi, disingkat Urmin.

c. Kamasmil bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada
Kapusmasmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di koordinasikan oleh Waka
Pusmasmil.64

Salah satu tugas dari anggota militer ialah menjaga narapidana yang ditempatkan di

Instalasi Tahanan Militer (Staltahmil). Anggota militer yang diberikan tugas tersebut harus

menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Tanggungjawab

terhadap tugas tesebut biasanya dicantumkan pada Surat Perintah Tugas (Sprin) yang diberikan

kepada mereka. Pejabat militer yang diberikan tugas untuk menjaga narapidana harus

melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Tanggungjawab ini diperlukan oleh

setiap pejabat militer agar dapat menjalankan segala tugas yang diberikan kepadanya. Akibat

dari kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga narapidana, dapat mengakibatkan

narapidana melarikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya tanggungjawab dari pejabat

militer tersebut didalam menjalankan tugasnya.

64 Ibid.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim terhadap status pegawai

negeri dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat militer yang akibat kelalaiannya

menyebabkan tahanan melarikan diri dalam putusan No 11-K/PM I-02/AD/I/2013, yang ditinjau

dari hukum positif Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer

merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian,



sedangkan data skunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-

bahan hukum.65

Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer(primary law material).

2. Bahan hukum sekunder(secondary law material).

3. Bahan hukum tersier(tertiary law material).66

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat secara  umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat

baagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum

primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan

hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan

ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan

Militer I-02 Medan Nomor 11-K/PM I-02/AD/I/2013, Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Militer (KUHPM), Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus hukum, dan juga artikel-artikel terkait yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

65 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum edisi revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta, hlm. 181

66Ibid



Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh

dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis,

dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis,

serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang

berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan

kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah

(rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus

tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum

dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode

induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik

kesimpulan yang bersifat umum.


