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ABSTRAK 

 

Yanti, Vina Ainin Salfi. 2020. Implementasi Asas Kepentingan Militer dalam 

Pidana Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkara Nomor 

29-K/PM II-10/AU/IV/2019). Skripsi Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Negeri Semarang. Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

Kata kunci : Asas kepentingan militer; Desersi; Pidana Pemecatan 

 

Implikasi tindak pidana desersi dalam perkara nomor 29-K/PM II-

10/AU/IV/2019 adalah adanya pidana tambahan berupa pemecatan. Pasal 26 ayat 

(1) KUHPM tidak menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Hakim ketika 

menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer. Dalam praktiknya, Hakim 

menggunakan asas kepentingan militer sebagai terobosannya. Sehingga 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

desersi dalam perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ? 2) Bagaimana 

implementasi asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan terhadap pelaku 

tindak pidana desersi dalam perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara. Data 

sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara di Pengadilan 

Militer II-10 Semarang. Sedangkan validitas data dilakukan melalui teknik 

triangulasi dengan cara kelengkapan data sekunder yang telah didapat dianalisis 

secara kualitatif dan dikomparasi dengan data primer sehingga diperoleh 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 

yang sidangnya dilakukan secara in absentia, maka keterangan terdakwa, kondisi 

diri dan sifat terdakwa di persidangan tidak dapat digunakan Hakim sebagai 

pertimbangan. Hukum acara militer yang memperbolehkan perkara diperiksa secara 

in absentia disisi lain menjadikan putusan nampak kurang sempurna dikarenakan 

tidak ada pemeriksaan terdakwa di persidangan. Hal ini juga bertentangan dengan 

prinsip non self incrimination yang mana terdakwa memiliki hak ingkar sebagai 

wujud dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Pada praktiknya, 

implementasi asas kepentingan militer antara hakim yang satu dengan lainnya 

memberikan makna yang berbeda. Tentu ini berpotensi menimbulkan disparitas 

pidana pada perkara dengan kondisi dan situasi yang sama. Dalam perkara a quo, 

Majelis Hakim telah mengimplementasikan asas kepentingan militer dan 

mencantumkannya secara eksplisit dalam pertimbangannya. Adapun saran dalam 

hal ini adalah perlunya pembaharuan hukum dalam kalangan militer khususnya 

mengenai sinkronisasi Pasal 143 dan Pasal 165 ayat (1) UU Peradilan Militer, serta 

kebebasan hakim tidak dimaknai secara mutlak sebebas mungkin dalam 

memberikan pertimbangan sesuai pendapat individu hakim. 
 
 
 
 

 

xi 



 

ABSTRACT 

 

Yanti, Vina Ainin Salfi. 2020. Implementation the Principle of Military Necessity 

in Dismissal Punishment toward Desertion Criminal Actor (Case Study Number 

29-K/PM II-10/AU/IV/2019). Skripsi of Criminal Law, Legal Studies, Faculty of 

Law, Semarang State University. Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

Keywords: Desertion; Dismissal punishment; The principle of military 

necessity 

 

The implication of the desertion criminal in case number 29-K/PM II-

10/AU/IV/2019 is the existence of additional penal in the form of dismissal. Article 

26 paragraph (1) of the Military Criminal Law does not explain the requirements 

that must be completed by the Judge within dismissal punishment in the military. 

In practice, the Judge uses the principle of military necessity as a breakthrough. So 

the problem in this research are 1) What is the judge's consideration in imposing a 

sentence on desertion in case number 29-K/PM II-10/AU/IV/2019? 2) How is 

implementation the principle of military necessity in dismissal punishment toward 

desertion criminal actor in case number 29-K/PM II-10/AU/IV/2019? 

The research uses a qualitative approach to the type of normative legal 

research. Data sources used are secondary and primary data sources. Primary data 

is obtained from court decisions and interviews. Secondary data obtained from 

primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was 

carried out through literature study and interviews at the Military Court II-10 

Semarang. While the validity of data is done through triangulation techniques by 

completing secondary data that has been obtained qualitatively and compared with 

primary data obtained by conclusions. 

The results showed case number 29-K/PM II-10/AU/IV/ 2019 where the 

trial was conducted in absentia, the statement of the defendant, self condition and 

the attitude of the defendant at the court could not be used as considerations. 

Military Procedural Law that allows cases to be tried out in absentia which makes 

the verdict look less than perfect because there is no examination of the defendant 

at trial. It also contradicts by the principle of non self-incrimination in which the 

defendant has the right to deny as an implementation the presumption of innocence. 

In practice, the implementation of the military necessity principle among judges 

give a different meaning. Certainly it will raises the verdict disparity in the same 

conditions. In the a quo case, the Judges have implemented the principle of military 

necessity and included it in consideration. As for the advice for this matter are 

renewal for legal reform in the military, especially regarding the synchronization of 

article 143 and 165 paragraph 1 of the Military Procedural Law, and the freedom of 

judge is not interpreted absolutely. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

 

Militer seperti yang dijelaskan oleh Sianturi (dalam Sagala dan 

Ferdian, 2016:13) berasal dari bahasa Yunani “miles”, yang berarti 

“seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-

pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan 

keamanan negara”. Sedangkan pendapat seorang pakar hukum lain bahwa 

militer adalah “bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang 

terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus, yakni melakukan 

tugas pembelaan bangsa dan negara dengan menggunakan senjata atau 

dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur”. 

 

Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 

tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa tugas pokok TNI 

adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara Indonesia. 

 

Terlepas dari itu semua nyatanya masih banyak ditemukan oknum 

TNI yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan dibalik aturan yang 

katanya mendisiplinkan tersebut. Salah satu tindak pidana yang dilakukan 

oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana 

 
1 



2 
 
 

 

desersi. Yang dimaksud tindak pidana desersi sebagaimana dikatakan oleh 

Kartono (1996:4) yaitu “dimana anggota TNI tersebut melakukan perbuatan 

menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnya”. Seperti yang kita 

ketahui bahwa TNI memiliki tugas atau berdinas 24 jam sehingga setiap 

kemanapun pergi dan dimanapun berada harus sepengetahuan dan seizin 

atasan. 

 

Peradilan militer yang mengenal adanya putusan pemidanaan 

pemecatan bagi pelaku tindak pidana desersi merupakan bentuk 

penyimpangan dari hukum pidana umum, dimana pemecatan dari dinas 

militer ini sifatnya murni kemiliteran (van zuiver militaire aard) yang tidak 

ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai 

pemecatan terhadap anggota TNI tidak ada satu pasalpun di dalam KUHPM 

yang mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pasal 26 ayat (1) 

KUHPM hanya menyatakan bahwa pemecatan dapat dilakukan oleh hakim 

terhadap militer apabila dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan 

dalam dinas militer. 

 

Pada dasarnya pemecatan dari dinas militer erat kaitannya dengan 

asas kepentingan militer. Seperti dalam putusan perkara nomor 29-K/PM II-

10/AU/IV/2019 atas nama Terdakwa Narmo dimana hakim mencantumkan 

asas kepentingan militer didalamnya. Asas kepentingan militer ini jika 

dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer maka akan kita temukan pada bagian penjelasannya. Asas 

kepentingan militer dalam konteks perlindungan 
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kepentingan nasional tentunya merupakan dasar yang dapat digunakan 

hakim dalam memberikan payunsg hukum untuk membela kepentingan 

kesatuan yang digadang-gadang sebagai kepentingan negara. Dari situ 

kemudian muncul persepsi bahwa asas kepentingan militer menjadi penting 

untuk diperhatikan karena dalam rangka membela dan melindungi 

kedaulatan negara sebagai kepentingan nasional yang diwakili oleh 

kesatuan militer. Oleh karenanya harus diupayakan penegakan hukum yang 

ketat. Dikala negara dalam keadaan perang, militer yang melakukan tindak 

pidana akan mendapat ancaman yang berat. Begitupun dalam keadaan 

damai militer tetap mendapat ancaman hukuman yang ada pengaturannya 

tersendiri terkait tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan damai. Hal 

ini karena muncul pemikiran mengenai kekhawatiran bahwa militer akan 

melakukan pengkhianatan terhadap negara. Militer diasumsikan jika banyak 

melakukan kegiatan diluar tanpa sepengetahuan atasan dikhawatirkan akan 

membelot bersama gerakan-gerakan yang dapat mengarah pada tindakan 

sewenang-wenang dan berbenturan dengan kepentingan nasional. Oleh 

karenanya dalam putusan pengadilan militer akan ditemukan penggunaan 

asas kepentingan militer dibagian pertimbangannya. 

 

Jika dilihat dari kacamata historis, dapat dikatakan jika 

digunakannya asas kepentingan militer dalam peradilan militer khususnya 

dalam pidana pemecatan oleh para hakim adalah atas dasar trauma terhadap 

beberapa insiden, katakanlah DI/TII hingga G30-S/PKI yang kesemuanya 

itu melibatkan oknum militer yang melakukan pembelotan 



4 
 
 

 

terhadap NKRI. Dapat dipastikan jika asas kepentingan militer ini sebagai 

garda terdepan dalam menghadapi militer ketika ditemukan adanya tanda-

tanda ketidakpatuhan dikesatuannya. Nampaknya para penegak hukum 

dikalangan militer belajar dari beberapa insiden yang sesungguhnya tidak 

akan terlupakan dalam sejarah, bahkan selalu dimata-matai dan 

dikhawatirkan akan kebangkitannya. Namun disisi lain tentu asas 

kepentingan militer ini juga dapat dikatakan sebagai alat untuk melindungi, 

menyelamatkan hingga mengkriminalisasi para prajurit dikesatuannya. 

Dikatakan demikian karena dalam organisasi maupun wadah apapun pasti 

ada yang namanya politik kepentingan. Baik itu untuk tujuan para 

punggawanya ataupun memang tujuan dari kesatuan yang dikatakan sebagai 

tujuan akan kepentingan negara terkait dengan pertahanan dan keamanan 

negara tersebut. 

 

Asas kepentingan militer dikatakan sebagai alat untuk melindungi 

dan menyelamatkan militer manakala dalam suatu kesatuan ada prajurit 

yang dekat dan memiliki hubungan yang intens dengan komandan dapat 

dengan mudah terhindar dari jeratan pidana. Sedangkan mengkriminalisasi 

disini tersirat bahwa tidak semua prajurit memiliki hubungan dan kedekatan 

yang baik dengan komandan sehingga atas dasar kepentingan tertentu dapat 

pula menjadi momok bagi seorang militer. Mengingat dalam Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan 

kedudukan yang istimewa bagi komandan dengan menyandang status 

ankum (angkatan yang berhak menghukum) yang mana memiliki 

kewenangan melakukan penyelidikan setiap tindak pidana 
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yang terjadi dikesatuannya. Sehingga bagi sebagian militer, asas 

kepentingan militer ini dapat menyelamatkan atau bahkan 

mengkriminalisasikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua itu tergantung 

dengan seberapa besar kepentingan yang hendak dilindungi dan 

dipertahankan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan 

oleh seorang militer. Tentu tidak mengherankan dikarenakan Undang-

Undang Peradilan Militer dibuat dan disahkan pada tahun 1997 yang mana 

masih dalam era orde baru yang kita tahu bahwa presiden Soeharto sebagai 

punggawa militer memberikan peluang kepada TNI dalam segala hal, 

memiliki peran yang amat dominan dan seperti tulang punggung negara. 

 
 

 

Orde baru yang kemudian ditulang punggungi militer ini 

memanglah sengaja dirancang dengan dukungan regulasi yang dapat 

disebut sebagai kebijakan politik kelompok militer yang berlindung dibalik 

jargon stabilitas dan keamanan nasional. Seperti yang dijelaskan oleh Indria 

Samego (dalam Hariyanto,2006:68) bahwa sebagai tentara politik yang 

memiliki karakter inti sebagaimana dipopulerkan oleh Finer dan Janowitz 

ini secara sistematis mengembangkan keterkaitan yang erat dengan sejarah 

perkembangan bangsa dan evolusi negara. Dimana kemudian dikenal 

adanya kombinasi antara prinsip hak sejarah (birthright principle) dan 

prinsip kompetensi (competence principle). Hal inilah yang kemudian 

menciptakan peran sosial dan politik dikalangan militer. Prinsip hak sejarah 

disini merupakan peranan militer dalam sejarah pembentukan bangsa yang 

telah berkorban dalam usaha pertahanan dan keamanan 
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negara. Sedangkan prinsip kompetensi disini adalah pandangan bahwa 

militer merupakan institusi terbaik dalam menjaga pertahanan dan 

keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional. Dari kedua prinsip 

itulah kemudian militer saling memperkuat diri sendiri dan membentuk 

benteng tersendiri dikalangan mereka yang mana mendasarkan kepentingan 

tertentu dalam mengambil suatu tindakan termasuk ketika seorang 

komandan mengetahui prajuritnya melakukan tindak pidana. Mereka 

menyerukan jika dirinya adalah juru kunci dan garda terdepan dalam 

mempertahankan keamanan negara sehingga mereka mendalilkan bahwa 

kepentingan dikalangan mereka adalah kepentingan nasional bangsa dan 

negara. Untuk itu mereka para komandan akan memutuskan apakah 

prajuritnya harus dilindungi atau tidak. Sehingga tradisi dapat tidaknya 

seorang militer dipecat memanglah sudah mendarah daging sejak awal 

dimana komandan memiliki hak kuasa atas anak buah yang berada dibawah 

satuannya. Dikatakan demikian karena memang ketika seorang militer 

berurusan dengan hukum yang kemudian dihadapkan pada persidangan, 

yang menjadi saksi tidak lain adalah komandan mereka sendiri. Sehingga 

penting untuk diketahui sejauh mana sebenarnya asas kepentingan militer 

ini berperan dan dapat digunakan para hakim sebagai pertimbangan 

manakala menangani perkara militer khususnya ketika hakim akan 

menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang melakukan tindak 

pidana desersi. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan 
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judul “Implementasi Asas Kepentingan Militer dalam Pidana 

Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkara 

Nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah diantaranya : 

1.2.1 Desersi sebagai salah satu tindak pidana militer yang dilakukan 

oknum TNI 

1.2.2 Adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer 

dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan 

Bersenjata yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana desersi 

 
1.2.3 Tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara eksplisit mengenai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh majelis 

hakim dalam menjatuhkan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana 

desersi 

1.2.4 Dalam menegakkan hukum militer, kepentingan militer tidak boleh 

diabaikan 

1.2.5 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana desersi 

1.2.6 Implementasi asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan 

terhadap pelaku tindak pidana desersi 

 
1.3 Pembatasan Masalah 
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Pembatasan masalah diberikan agar penelitian lebih terarah dan 

tidak meluas maupun menyimpang dari fokus penelitian. Adapun 

permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada : 

 
1.3.1 Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum militer 

 

1.3.2 Asas kepentingan militer yang digunakan hakim dalam pidana 

pemecatan 

1.3.3 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan 

 

1.3.4 Pidana pemecatan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak 

pidana desersi 

 
1.4 Rumusan Masalah 

 

 

1.4.1 Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara nomor 

29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ? 

 

1.4.2 Bagaimana implementasi asas kepentingan militer dalam pidana 

pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara 

nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 
 

 

1.5.1 Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara no. 29-K/PM 

II-10/AU/IV/2019 

 

1.5.2 Menguraikan implementasi asas kepentingan militer dalam pidana 

pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara no. 

29-K/PM II-10/AU/IV/2019 
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1.6 Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya: 
 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Harapannya penelitian ini secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan untuk kemajuan pengetahuan ilmu hukum terkait hukum 

pidana militer khususnya mengenai implementasi asas kepentingan 

militer dalam pidana pemecatan terhadap pelaku tindak pidana 

desersi. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

1.6.2.1 Bagi penulis, yakni dapat menambah wawasan dan 

penerapan secara langsung ke lapangan atas teori-teori yang 

selama ini dipelajari 

 

1.6.2.2 Bagi pembaca, harapannya menambah pengetahuan terkait 

implementasi asas kepentingan militer dalam pidana 

pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi. 

 

1.6.2.3 Sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya 

 
 
 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

 

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat : 

 

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan pernyataan, 

motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian isi skripsi yang memuat : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang : latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang : penelitian 

terdahulu, teori tujuan pemidanaan, tindak pidana desersi, 

asas kepentingan militer, pertimbangan hakim, pidana 

pemecatan, dan kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai : 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, 

analisis data, dan validitas data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai: 

a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara 

nomor 29-K/PM 11-10/AU/IV/2019; 

b. Implementasi asas kepentingan militer dalam pidana 

 

pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi 

dalam perkara nomor 29-K/PM 11-10/AU/IV/2019 

BAB V PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan 

saran 
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1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat daftar pustaka dan lampiran 



 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini terdapat tema yang sama dengan judul “Penyelesaian 

Perkara Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia” yang disusun oleh Hanggonotomo dalam bentuk tesis pada 

Universitas Islam Indonesia tahun 2013. Permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian tersebut diantaranya adalah menguraikan mengenai penyebab 

terjadinya tindak pidana militer desersi, urgensi asas percepatan penyelesaian 

perkara pidana militer desersi, implementasi asas percepatan penyelesaian 

tersebut dalam praktik peradilan militer, dan upaya yang dilakukan oleh Badan 

Peradilan Militer dan satuan dalam rangka percepatan proses penyelesaian 

perkara desersi bagi prajurit TNI. Adapun yang menjadi persamaan dengan 

penelitian penulis adalah membahas mengenai tindak pidana desersi yang 

dilakukan oleh militer. Dalam penelitian terdahulu tidak membahas mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

desersi, melainkan yang dibahas terkait dengan penyelesaian atas perkara tindak 

pidana desersi itu sendiri. Maka yang menjadi kebaruan atas perbedaan tersebut 

adalah penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dan implementasi asas 

kepentingan militer dalam pidana pemecatan terhadap pelaku tindak pidana 

desersi. Dalam hal ini terkait pembahasan 
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masalah tersebut penulis melakukan studi kasus terhadap putusan dalam perkara 

nomor 29-K/PM 11-10/AU/IV/2019. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Devit Mangalede yang dimuat dalam 

jurnal Lex Crimen Volume VI, No. 6, Agustus 2017 halaman 72-81 dengan 

judul “Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi”. 

Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai hukum yang mengatur tentang 

tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi dan proses 

penyelesaian terhadap anggota militer yang melakukan desersi. Penelitian 

terdahulu tidak membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi, melainkan 

membahas mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana desersinya. Hal 

ini tentu penelitian terdahulu membahas secara umum bagaimana tindak pidana 

desersi itu dapat diproses secara hukum yang berlaku dan dijatuhkan putusan 

terhadap pelakunya tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis, disini 

melakukan studi kasus untuk mengetahui bagaimana secara das sein maupun 

das sollen terkait implementasi asas kepentingan militer dan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak 

dengan hormat terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam putusan perkara 

nomor 29-K/PM 11-10/AU/IV/2019. 

 

Penelitian lainnya oleh Haryo Sulistriyanto dalam Jurnal Perspektif 

Volume XVI, Nomor 2 tahun 2011 Edisi April pada Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak 

Pidana Desersi”. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk 
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pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan 

desersi. Disini juga diuraikan mengenai upaya bagaimana apabila setelah 

menjalani pidana tersebut dapat kembali ke kesatuan masing-masing. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai 

tindak pidana desersi. Selain itu juga membahas mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan hal yang membedakan dengan 

penelitian penulis sebagai bentuk kebaruan penelitian adalah terkait dengan 

studi kasus dalam hal menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dengan mengambil 

putusan dalam perkara nomor 29-K/PM 11-10/AU/IV/2019. Hal lainnya adalah 

membahas mengenai implementasi dari asas kepentingan militer yang 

merupakan asas khusus dalam peradilan militer terkait pidana pemecatan yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam putusan a quo. 

 

2.2 Kerangka Teori 
 

2.2.1 Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Moeljatno mengatakan bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata 

straf dan istilah “dihukum” yang berasal dari woedt gestraft merupakan istilah-

istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan 

lebih memilih menggunakan istilah non konvensional, yaitu “pidana” untuk 

menggantikan kata straf dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan 

kata woedt gestraft. Menurut Moeljatno, jikalau straf diartikan sebagai 

hukuman, maka strafrecht juga harus diartikan sebagai hukum hukuman. 

Istilah “dihukum” berarti akan dimaknai “diterapi hukum”, baik itu dalam 

hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Istilah “Hukuman” 
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disini dapat dimaknai sebagai bentuk akibat adanya penerapan hukum tadi 

 

yang diartikan lebih luas daripada sebab. Dalam hal mana disini juga 

 

mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata (Marlina, 2011:13). 
 

 

Alga Jassen berpendapat bahwa pidana atau straf adalah alat yang 

 

dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang 

 

telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini 

 

dapat  dikatakan  jika  sebuah  kebijakan  dari  penguasa  akan  mencabut 

 

perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, 

 

kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan 

 

tindak pidana (Marlina, 2011:18). 
 

 

Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya mengenai pemidanaan 

itu sendiri, diantaranya : 

 

a. Dalam pandangan Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim 

dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar 

hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 

memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk 

suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, 

akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah tersebut perlu 

disempitkan dalam tulisan ini, yakni penghukuman dalam perkara pidana, 

yang kerap kali memiliki sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau 

penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai 

makna sama dengan sentence atau veroordeling (Lamintang, 1984:36). 
 

b. Andi Hamzah menyatakan bahwa “pemidanaan disebut juga sebagai 

penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam 

bahasa Belanda disebut strafoemeting dan dalam bahasa Inggris disebut 

sentencing” (Setiady, 2010:21). 
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Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai 

berikut : 

 

1.  Teori Absolut/Retribusi 
 

 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

 

yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Muladi dan 

 

Barda Nawawi Arief (1992:10-11) mengatakan “pidana merupakan 

 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

 

yang melakukan kejahatan”. Berkenaan dengan teori pembalasan, Andi 

 

Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: 
 

 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki 

penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-

unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena 

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan 

manfaat penjatuhan pidana (Samosir, 1992). 
 

 

2. Teori Relatif 
 
 

Mengenai teori relatif ini maka dijelaskan sebagai berikut : 
 

 

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini 

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia 

peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan 

ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan). 

Maka cukup jelas bahwa teori ini berusaha mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat (Muladi dan Arief, 1992). 
 
 
 
 

Ismail Rumadan (2013:268) memberikan uraian bahwa 

 

mengenai teori relatif ini pada dasarnya mengutamakan terciptanya 

 

ketertiban dalam masyarakat yakni dengan tujuan agar si pelaku tindak 
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pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori relatif dalam hukum 

 

pidana  dibagi  menjadi  prevensi  umum  (generale  preventive)  dan 

 

prevensi khusus (specialle preventive). 
 

 

E.  Utrech  (dalam  Rumadan,  2013:268)  mengenai  prevensi 

 

umum dan prevensi khusus ini memberikan penjelasan sebagai berikut: 
 

 

Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya 

orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi 

khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat 

(dader) tidak melanggar. Prevensi umum menekankan 

bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap si pelaku, 

maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan suatu 

kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Sedangkan 

teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu 

adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pemidanaan terhadap si 

pelaku adalah agar tidak diulanginya lagi kejahatan 

tersebut. Dalam hal ini pidana itu mempunyai fungsi untuk 

mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi 

masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat 

dan martabatnya. 
 

 

3. Teori Gabungan 
 

 

Dilihat dalam teori gabungan, “tujuan pidana selalu membalas 

kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 

dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak 

boleh melampaui batas pembalasan yang adil” (Samosir, 1992). 

Apabila  tujuan  pemidanaan  dihubungkan  dan  bertolak  dari 

tujuan  nasional  yakni  mengenai  perlindungan  masyarakat  (social 

defense), maka selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief (2011:37-38) 

tujuan pemidanaan pada dasarnya haruslah dikaitkan dengan aspek 

ataupun ruang lingkup perlindungan masyarakat sebagai berikut: 
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1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan 

anti sosial yang merupakan dan membahayakan 

masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan 

pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah 

dan menanggulangi kejahatan; 

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat 

berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum 

pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau 

berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya 

agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga 

masyarakat yang baik dan berguna; 

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 

penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum 

maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus 

mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang 

sewenang-wenang di luar hukum, tidak manusiawi; 

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 

keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan 

nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. 

Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum 

pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

 

Muladi (2004:49-51) merumuskan “teori pemidanaan yang dibagi 

 

menjadi 3 (tiga), yaitu teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori 

 

retributif teleologis”. Dalam hal ini Sudarto (2010:99) memberikan 

 

pernyataan : “tidak sulit untuk mengatakan bahwa sistem itu termasuk teori 

 

yang  memandang  pidana  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang 

 

bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan ke dalam teori pembalasan”. 

 

Muladi (2004:53) juga menambahkan bahwa pada dasarnya mengenai 

 

teori tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan di Indonesia adalah teori 

 

integratif. Hal ini dikarenakan masalah mengenai pemidanaan yang dihadapi 

 

di  Indonesia  lebih  kompleks  yang  mana  mempertimbangkan  hak  asasi 

 

manusia dan keinginan dalam mewujudkan pidana yang bersifat operasional 
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maupun fungsional sangatlah menjadi pusat perhatian. Sehingga dengan teori 

integratif inilah dapat menghendaki adanya pendekatan mutlidimensi terhadap 

teori pemidanaan. Hal ini dikatakan dapat lebih tepat dan dapat diterima 

sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia karena 

dalam teori integratif ini lebih jauh dalam mempertimbangkan tujuan 

penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk dalam hal hak-hak manusia. 

 
2.2.2 Tindak Pidana Desersi 

 

Dilihat dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda (Puspa, 

1977:301), desersi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti “melarikan 

diri”. Sedangkan dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan Van Der 

Tas (1956:59), desersi dalam bahasa Belanda yakni “desertie yang berarti 

pelari (diri)”. 

Salam (2006:221) dalam bukunya menguraikan “dalam lingkungan 

militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan 

ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak 

sah, ditempat atau ditempat-tempat yang telah ditentukan baginya”. 

Desersi yang merupakan ketidakhadiran itu menurut Moch. Faisal 

Salam (2006:221) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

 

a. Ketidakhadiran dalam damai 
 
 

1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran 

disiplin yang sebenarnya, maka diselesaikan secara hukum disiplin. 

Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai 

patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai : 
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- Saat tidak hadir pada waktu apel 
 
 

- Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada 

tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang 

dibebankan kepadanya 

 
2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni apabila 

ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari maka diselesaikan secara 

hukum disiplin. Sedangkan jika lebih dari 30 hari, maka 

diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan 

secara hukum pidana. 

 
b. Ketidakhadiran di masa perang 

 
 

1) Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang, perbuatan si 

pelaku dapat diselesaikan secara hukum disiplin 

 
2) Apabila lebih dari 4 hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan 

secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi 

pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan 

Pengadilan Militer. 

 

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

desersi dapat dijumpai dalam buku II tepatnya pada bab III tentang kejahatan-

kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. 

 

E.N. Woodbury (1921 : 215) menjabarkan bahwa ada faktor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya desersi, diantaranya : 
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a. Faktor Internal 

 

a) Kebiasaan minuman dan kecanduan narkoba sehingga melarikan diri 

dari kesatuan untuk memenuhi hasratnya 

b) Kekurangan mental, erasi, naluri kriminal 

 

c) Kegagalan memahami kedisiplinan 

 

d) Overtax fisik 

 

e) Kelemahan mental 

 

f) Penyakit kerabat dekat 

 

g) Ketidakpuasan terhadap pengobatan 

 

h) Ketidakpuasan dengan organisasi/kesatuan 

 

i) Kerinduan dengan kerabat atau keluarga 

 

j) Tanggungan kemiskinan 

 

k) Kurangnya loyalitas 

 

l) Keterikatan dengan wanita 

 

m) Pengecut 

 

n) Keinginan untuk menikah 

b. Faktor Eksternal 

a) Kemakmuran nasional 

 

b) Kemudahan mendapat pekerjaan diluar kesatuan 

 

c) Tingkat gaji sipil yang lebih tinggi dari gaji tentara 

 

d) Kerusuhan umum diseluruh negeri 

 

e) Kerusuhan buruh 

 

f) Propaganda anti perekrutan 

 

g) Kedekatan perang 
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h) Sikap sipil terhadap pembelot dari tentara 
 

i) Sikap wagra sipil terhadap seragam 

 

j) Kebijakan politik yang negatif mengenai tentara 

 

k) larangan 
 
 
 
 

Desersi sebagai masalah kompleksitas nampaknya memerlukan suatu 

 

langkah signifikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Captain Richard J. 

 

Bednar (1962) sebagai berikut : 

 

“…Obviously, for a problem of such complexity no single step toward solution 

seems significant. Perhaps the one thing which the military services can do is 

to embark on a more vigorous program of inculcating traditional notions of 

patriotism, fidelity, and honor among its members, especially the young 

members”. 

(Dijelaskan bahwa dalam kesatuan perlu diberlakukan banyak program yang 

dapat menanamkan gagasan tradisional patriotisme, kesetiaan, dan kehormatan 

diantara para anggotanya, terutama dalam kalangan militer muda yang rentan 

melakukan desersi). 

 

2.2.3 Asas Kepentingan Militer 

 

Terkait dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, 

 

kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan 

 

perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu 

 

diseimbangkan dengan kepentingan hukum (Mulyadi, 2018:59). 
 

 

Menurut Moch. Faisal  Salam  (2006:60) dalam  bukunya dapat 

 

dipahami bahwa asas kepentingan militer ini pada dasarnya sebagai suatu 

 

kondisi dimana apabila terdakwa akan dijatuhi pidana berbarengan dengan 

 

akan diberangkatkannya kesatuan pasukan ke front pertempuran, sehingga 
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hakim disini harus mempertimbangkan apakah terdakwa yang bersalah semata-

mata dijatuhi pidana ataukah mempertimbangkan bagaimana kesatuan 

kedepannya. 

 

Mulyadi (2018:61) mengatakan bahwa asas kepentingan militer ini 

merupakan asas yang sering digunakan dalam hukum humaniter yang 

kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini dilingkungan TNI untuk 

melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil. Asas ini dalam 

hukum humaniter mengandung pengertian bahwa suatu pihak yang 

bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan 

yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus 

tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pembatasan dan proporsional. 

 

Yoram Dinstein (2004:16) memberikan pandangannya dimana asas 

kepentingan militer merupakan pusat dari prinsip dasar hukum yang diperlukan 

untuk keseimbangan antara pertimbangan kemanusiaan dan militer. Hal ini 

juga dibenarkan oleh William V. O’Brien (1957:110) bahwa asas kepentingan 

militer sebagai prinsip dasar hukum yang sangat mendasar dan tanpanya 

hukum militer tidak dapat berlaku sama sekali. 

 

Viola Vincze (2016:109) menguraikan bahwa kepentingan militer tidak 

dapat memberikan pembelaan untuk tindakan yang melanggar hukum dimana 

terdapat 4 (empat) elemen yang dapat diberlakukan secara kualitatif, 

diantaranya : 

 

a. Penggunaan kekuatan yang terkontrol 
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b. Keharusan tidak dapat memaafkan pelaku berangkat dari hukum 

konflik bersenjata 

 
c. Penggunaan kekerasan sah jika diperlukan, dalam arti disini keadaan 

darurat, misalnya berperang 

 
d. Penggunaan kekuatan yang tidak perlu oleh militer dapat berakibat 

melanggar hukum 

 

Sehingga Viola Vincze (2016:109) menambahkan bahwa berdasarkan 

elemen-elemen tersebut maka kepentingan militer dapat dinilai berdasarkan 

kasus dengan mempertimbangkan keuntungan militer yang dapat dicapai dan 

antisipasi kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu juga 

analisis kepentingan militer harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus 

yang mencakup sifat target dan alasan penargetannya, kemungkinan estimasi 

kerusakan agunan (warga sipil dan benda-benda sipil), serta sarana maupun 

metode yang digunakan. Lebih dari itu juga harus dipertimbangkan mengenai 

proporsi perencanaan dan kesengajaan yang mengiringi kejahatan yang 

dilakukannya. 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Professor Michael Schmitt 

(2016) pada saat seminar yang diselenggarakan oleh The Australian Centre 

for Military Law and Justice, and The ANU College yang berjudul “The 

Principle of Military Necessity in International Humanitarian Law”, adanya 

asas kepentingan militer ini merupakan prinsip yang membatasi seorang 

militer dalam bertindak sehingga diharapkan setiap tindakannya 
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selalu mengutamakan dan mengatasnamakan militer yang mana asas ini 

dapat pula diterapkan oleh pengadilan ataupun kesatuan militer itu sendiri. 

 

2.2.4 Pertimbangan Hakim 
 

Rusli  Muhammad  (2010:35)  memberikan  pernyataan  sebagai 

 

berikut : 

 

Bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah 

kebebasan, dapat pula disebut independence, yang 

didalamnya mengandung kebebasan dalam menjalankan 

tugas peradilannya. Oleh karena itu, dengan mengutip 

pendapat Oemar Seno Adji bahwa kebebasan lembaga 

peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan 

konstitusionil yang kemudian digariskan dalam perundang-

undangan organik sebagai salah satu aspek esensiil, bahkan 

unsur fundamental dan conditio qua non dalam negara 

hukum Indonesia. 
 

 

Rusli Muhammad (2010:53) menambahkan bahwa 

 

kemandirian pengadilan dalam penegakan hukum dikatakan sebagai 

 

kemandirian sistemik lembaga pengadilan yang diantaranya : 

 

1) Kemandirian dalam struktur organisasi; 

 

2) Kemandirian dalam proses pengadilan; 

 

3) Kemandirian pada personal hakim; 

 

4) Kemandirian dalam misi dan visi 
 

 

Ramadhan, dkk (2018:6) juga mengatakan : “hakim dalam 

melaksanakan tugasnya, dituntut untuk bekerja secara professional, bersih, 

arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan 

juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum”.  

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Dalam 



sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan”. 

 
Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan juga bisa 

mendasarkan pertimbangannya dengan teori Mackenzie sebagaimana 

yang diuraikan Rifai (dalam Rizki, 2015:47) yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Teori keseimbangan 

 

Teori yang dalam hal ini menuntut adanya keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maupun 

kepentingan pihak terkait dengan perkara. Dalam hal ini adalah 

kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa hingga kepentingan 

korban. 

2. Teori ratio decidendi 

 

Teori yang pada intinya mendasarkan pada landasan filsafat 

ini berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat 

dalam diri hakim. Hal ini agar putusan hakim tersebut mampu 

memberikan rasa keadilan yang tidak hanya menggantungkan pada 

keadilan yang sifatnya formal (prosedural), melainkan juga tetap 

berpijak pada keadilan substantif yang tetap mempertimbangkan 

pada segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanusiaan, 

penegakan hukum, dan kepastian hukum. Yang mana kemudian 
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dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan 

 

dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. 

 

3. Teori kebijaksanaan 

 

Teori kebijaksanaan mendasarkan pada adanya beberapa 

 

tujuan yakni sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari 

 

maraknya kejahatan dan juga sebagai upaya preventif maupun 

 

represif. Sebagai upaya preventif adalah ditujukan agar masyarakat 

 

tidak  melakukan  kejahatan  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh 

 

pelaku kejahatan. Sedangkan upaya represif adalah agar penjatuhan 

 

pidana mampu membuat pelakunya jera dan tidak akan mengulangi 

 

perbuatannya lagi. 
 
 
 

Sudikno Mertokusumo (2010:22-23) memberikan pandangannya 

berkenaan dengan penerapan asas-asas hukum bahwa dalam 

pertimbangan hakim tidaklah mengenal hierarki karena tidak ada satu asas 

yang lebih superior yang dapat mengesampingkan asas hukum lainnya. 

Sehingga relevansi dari asas-asas hukum tersebut penerapannya pun 

disesuaikan dengan stuasi pada permasalahan hukum yang ada. Mengenai 

hal ini, maka Muhammad Erwin (2012:69) menambahkan bahwa : 

 

Dilematis perspektif penerapan hukum dalam berlakunya 

asas keadilan dan kepastian hukum mengemuka saat 

sesuatu yang pasti dari berlakunya hukum (kepastian 

hukum) belum mencerminkan keadilan. Sebaliknya, 

apabila keadilan saja yang ditonjolkan tanpa berlandaskan 

kepastian hukum tentu keadilan juga bisa menghancurkan 

nilai keadilan itu sendiri. 
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Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan waib untuk 

memeriksa dan mengadilinya”. 

 
Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum 

dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam memutus suatu perkara hakim 

tidak semata-mata terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

(hukum positif) saja, melainkan diharuskan untuk menggali aspek hukum 

lain demi terpenuhinya asas keadilan (Hakim, 2016:229). Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : 

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

Muhammad Ridha Hakim (2016:229) mengatakan : “upaya dalam 

melakukan terobosan hukum dalam peradilan di Indonesia dapat melalui 

penerapan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim”. Berkaitan 

dengan hal ini maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief 

Sidharta (1999:99) memberikan pandangannya bahwa lembaga peradilan 

memiliki kedudukan dan peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal 

ini dikarenakan fungsinya yang melengkapi ketentuan hukum tertulis 

melalui pembentukan hukum (rechtsvorming) dan penemuan hukum 
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(rechtsvinding). Dapat dikatakan bahwa hakim disini bisa saja membuat 

 

hukum baru (judge made law). 

 

Teguh Satya Bhakti (2016:60) menguraikan bahwa hakim juga memiliki 

politik hukum yang terbatas pada kenyataan lapangan dalam putusannya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD (2009:1) politik hukum 

merupakan : “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian 

hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. 

 

Politik hukum yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang 

 

dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2011:12) merupakan : 

 

Rambu-rambu resmi tentang penemuan hukum dan 

pembentukan hukum yang akan dilakukan oleh hakim dalam 

mewujudkan cita hukum nasional, yang dilakukan dengan 

jalan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi 

landasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan 

keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 
 

 

“Penemuan hukum  oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari 

penalaran hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam kaitannya dengan 

pembentukan dan pengembangan oleh hakim nasional, maka penalaran 

hukum yang ideal yang digunakan oleh hakim adalah penalaran hukum yang 

sesuai konteks keindonesiaan” (Bhakti, 2016:67). 

 Sidharta (2009:58) pun menambahkan mengenai model penalaran yang 

digunakan hakim seharusnya memenuhi syarat-syarat diantaranya : 

 

1.  Aspek ontologis 
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Tetap mengartikan hukum sebagai norma-norma positif 

dalam sistem perundang-undangan, mengingat 

pemaknaan inilah yang secara eksplisit paling mudah 

dikenali, disamping kebutuhan mendesak untuk lebih 

memberi kepastian hukum. Kelemahan dari pemaknaan 

hukum demikian harus diatasi melalui proses 

pembentukan norma itu dan kemudian evaluasi 

penerapannya (aspek epistemologis dan aksiologisnya); 

2. Aspek epistemologis 

Memfokuskan tidak saja pada penerapan norma positif 

terhadap kasus konkret, melainkan juga pada proses 

pembentukannya. Pola penalaran pada tahap 

pembentukan ini bergerak secara simultan dari dimensi 

intuitif dan empiris sekaligus. Pola gerakan ini sekaligus 

mengaktualisasi cita hukum Pancasila dalam konteks 

keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi, norma 

positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi 

norma positif dalam sistem perundang-undangan. 

Norma positif ini diterapkan dengan pola doktrinal 

deduktif terhadap peristiwa konkret. Pada tahap Gerakan 

simultan terjadi, berlangsung context of discovery, dan 

pada tahap berikutnya penalaran berada pada context of 

justification; 

3. Aspek aksiologis 

Mengarah pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan 

kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti 

dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan 

pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (context 

of discover), sementara nilai terakhir adalah tujuan 

dalam konteks penerapannya (context of justification). 
 

 

Mahkamah Agung RI (2006:2) yang merupakan badan pelaksana 

kekuasaan  kehakiman  tertinggi  yang  membawahi  4  (empat)  badan 

peradilan memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya putusan hakim harus 

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 

 

a. Aspek yuridis 

 

Aspek yang paling pertama dan utama hakikatnya berpatokan 

 

pada undang-undang. Hakim sebagai aplikator undang-undang ini 
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dituntut untuk bisa memahami undang-undang yang terkait dengan 

perkara yang sedang dihadapinya. Disini hakim harus mampu untuk 

menemukan undang-undang yang tepat untuk suatu perkara sehingga 

dapat terwujudnya asas kepastian hukum yang memberikan 

kemanfaatan untuk tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan 

hukum. 

 
b.  Aspek filosofis 

 

Aspek selanjutnya yang harus dipertimbangkan hakim dalam 

memberikan putusannya adalah aspek filosofis, yang mana 

berlandaskan pada nilai kebenaran dan keadilan sehingga dapat 

menciptakan putusan yang adil bagi masyarakat. 

c. Aspek sosiologis 

 

Aspek sosiologis sebagai aspek yang luas ruang lingkupnya ini 

memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas pula. Tidak hanya 

itu, hakim dalam mempertimbangkan aspek sosiologis juga dituntut 

untuk memiliki kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai 

hukum dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan aspek yang satu 

ini untuk implementasinya agak sulit karena tidak mengikuti asas 

legalitas dan tidak terikat pada sistem. 

 

 

Sebagaimana yang diuraikan Yahya Harahap (dalam Syamsudin, 

2012:93) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam 

putusannya, yakni faktor subjektif dan faktor objektif. Adapun faktor 

subjektif diantaranya : 
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1. Sikap dan perilaku apriori 

Sikap hakim dimana sejak awal sudah menganggap 

bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang 

yang memang bersalah dan harus dipidana. 

2. Sikap perilaku emosional 

Putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai 

hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah 

tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang 

tidak mudah tersinggung.  
3. Sikap arrogance power 

Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan yakni 

“kecongkakan kekuasaan”. Hakim merasa dirinya 

berkuasa dan pintar. 

4. Moral 

Tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim 

dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. 
 

 

Sedangkan faktor objektif meliputi: 

1. Latar belakang budaya 

Kebudayaan, agama, Pendidikan seseorang tentu ikut 

mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup 

budaya bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut 

mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan. 

2. Profesionalisme 

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut 

mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering 

dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut. 

 

Rusli Muhammad (2010:212-220) menguraikan pertimbangan hakim 

yang dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut : 

 
1. Pertimbangan yuridis 

 

Mengenai pertimbangan yuridis ini bisa hakim dapatkan melalui fakta- 

 

fakta yang ada dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan 

 

sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis ini 

 

meliputi : 

 

a. Dakwaan 

 

Dakwaan yang dijadikan hakim dalam pertimbangannya 

 

adalah  dakwaan  yang  dibacakan  di  dalam  persidangan  yang 
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menurut Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 

tentang Peradilan Militer memuat identitas terdakwa (nama lengkap, 

pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan 

tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan agama, dan 

tempat tinggal terdakwa) yang juga menguraikan mengenai locus 

delicti, tempus delicti, uraian kejadian dan pasal yang didakwakan 

kepadanya. 

 
b.  Keterangan terdakwa 

 

Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “keterangan terdakwa ialah 

alat bukti keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau  yang ia 

alami sendiri”. 

c. Keterangan saksi 

 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa “keterangan saksi 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu”. 

Berbeda dengan keterangan saksi, keterangan ahli dalam 

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang 

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
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diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna 

 

kepentingan pemeriksaan”. 

 

d.  Barang bukti 

 

Menurut Rusli Muhammad pengertian barang bukti disini adalah 

“semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan dalam 

persidangan”. Barang bukti ini dapat berupa : 

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa 

seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; 

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkan; 

c) Benda yang digunakan untuk menghalang-

halangi penyidikan tindak pidana; 

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 

tindak pidana yang dilakukan. 

 

e. Pasal-pasal yang berkaitan 

 

Pasal yang dimaksud disini ialah pasal yang ada kaitannya 

dengan perbuatan terdakwa. Sehingga dari terpenuhinya unsur-unsur 

yang ada dalam pasal itulah yang akan menjadi pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana. 

 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

a. Latar belakang terdakwa 

 

Bisa dikatakan sebagai suatu faktor atau keadaan yang 

 

menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana. 

 

b.  Akibat perbuatan terdakwa 

 

Tentunya perbuatan terdakwa ini memiliki akibat yang  dapat 

berupa menimbulkan korban atau memberikan kerugian kepada pihak 

tertentu. Sehingga disini hakim dapat menjadikan 
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akibat perbuatannya itu sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan 

pidana. 

 
c. Kondisi diri terdakwa 

 

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah kondisi fisik dan 

kondisi psikis. Kondisi fisik ini meliputi usia maupun tingkat 

kedewasaan. Sedangkan kondisi psikis berhubungan dengan 

tekanan dan pikiran dari terdakwa itu sendiri. Selain itu juga status 

sosial dapat dikategorikan ke dalam kondisi diri terdakwa. Adapun 

status sosial ini adalah predikat yang dimiliki oleh terdakwa. 

d.  Agama terdakwa 

 

“Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup 

bila sekadar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, 

melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik 

tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan pelaku kejahatan” 

(Muhammad, 2007:220). 

 

 

Pada dasarnya pertimbangan non yuridis ini disebut juga 

pertimbangan sosiologis. Yang mana sebagai bentuk implementasi dari 

adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sutopo (2002:68) faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari aspek 

sosiologis dapat berupa : 

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat; 
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b. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-

nilai yang meringankan maupun hal-hal yang 

memberatkan terdakwa; 

c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 

peranan korban; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam 

pergaulan hidup 

 

2.2.5 Pidana Pemecatan 

 

Mulyadi (2018:94-96) menguraikan bahwa diberhentikannya seorang 

militer dari dinasnya melalui pengadilan militer disebut pemecatan dari dinas 

militer. Sehingga seorang militer dapat dikatakan dipecat dari dinasnya hanya 

berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewijsde. Mengenai 

pemecatan karena dijatuhi pidana tambahan oleh Pengadilan Militer adalah 

sesuai Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010. 

 

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan majelis hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka 

terhadap terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan atas 

pertimbangan hakim manakala prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak 

layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka dapat juga dijatuhi 

pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam hal ini adalah 

atas pertimbangan dan penilaian bahwa prajurit TNI terdakwa tidak dapat 

dipertahankan lagi yang selanjutnya diproses secara administrasi apabila telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT) (Manao, 2010:6). 

 

Terkait dengan pidana pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, 

Anwari (2012:6) juga memberikan pandangannya sebagai berikut : 
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Jikalau pemecatan dari dinas keprajuritan yang dijatuhkan kepada 

militer sebagai pidana tambahan ini merupakan berdasarkan pada 

putusan pengadilan melalui majelis hakim atas berbagai hal yang 

menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan 

memutus perkara. Dalam hal ini majelis hakim 

mempertimbangkan apakah prajurit TNI yang menjadi terdakwa 

atas suatu tindak pidana tersebut layak atau tidak layak untuk 

dipertahankan dalam dinas kemiliteran mengingat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI. Selain itu 

juga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pemecatan dari dinas kemiliteran tersebut juga 

mempertimbangkan terkait aspek psikologis dan sosiologis bagi 

terdakwa. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu 

gambaran kerangka berpikir melalui skema sebagai berikut : 

 

Militer     a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum) 
 

      

b. Perwira Penyerah Perkara (Papera) 
 

      
 

      

c. Polisi militer 

  
 

        
 

Melakukan tindak 
    

 

  

d. Oditur militer 

  
 

pidana desersi     
 

      

e. Hakim militer 
  

 

        
 

                  
 

                 
 

Penegakan                  
 

Hukum 
                 

 

      
Pengadilan Militer 

    
 

         

  

   

           
 

                 
 

                    
 

                
 

a. KUHPM               
 

b. Undang-Undang 

           
 

      

  
Pertimbangan hakim 

 

      
 

Nomor 1 tahun 1997 
              

 

              
 

tentang Peradilan 
              

 

              
 

Militer 
    

Putusan 
     

 

        
Pidana pokok 

 

c. Undang-Undang 

    

(Pidana) 

   

 

 

       
 

      
 & tambahan  

       
 

Nomor 25 tahun 2014 
              

 

              
 

tentang Hukum 
              

 

              
 

Disiplin Militer;    Teori tujuan pemidanaan :   
 

d. Undang-Undang    1. Teori Retributif   
 

Nomor 34 tahun 2004    
2. Teori Relatif 

  
 

tentang Tentara 
     

 

   

3. Teori Gabungan 

  
 

Nasional Indonesia;      
  

 

e. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 39 tahun 2010 

tentang Administrasi 

Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia 

 

Adapun Pengadilan Militer disini memiliki kewenangan untuk 

 

mengadili pelaku tindak pidana desersi sesuai dengan Pasal 9 angka (1) 
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Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai 

berikut : 

 

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak 

pidana adalah : 

 

a. Prajurit; 
 

b. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit; 
 

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau 

dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; 
 

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman 

harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 



 

BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

 

5.1 SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan studi perkara tindak 

pidana desersi nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 dengan Terdakwa Narmo, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

5.1.1 Perkara a quo yang sidangnya dilaksanakan secara in absentia (tanpa 

kehadiran terdakwa) memberikan konsekuensi tersendiri yakni Majelis 

Hakim tidak dapat menggunakan keterangan terdakwa sebagai 

pertimbangan yuridis dan kondisi diri terdakwa maupun sifat terdakwa 

di persidangan sebagai pertimbangan non yuridis. 

 

5.1.2 Hakim telah mengimplementasikan asas kepentingan militer dalam 

pertimbangan perkara a quo dengan mencantumkannya secara eksplisit. 

 

5.2 SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

 
5.2.1 Sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum dikalangan militer 

khususnya sidang desersi in absentia sesuai Pasal 143 UU Peradilan 

Militer yang dinilai bertentangan dengan hak ingkar pada Pasal 165 ayat 

(1) UU Peradilan Militer sebagai prinsip non self incrimination dan 

perwujudan dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). 

Sehingga perlu direformasi kembali mengenai penegakan hukum tindak 
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pidana desersi agar dalam pelaksanaannya dapat menciptakan keadilan 

baik secara prosedur maupun dalam putusan. 

 
5.2.2 Kebebasan hakim dalam menangani perkara khususnya dalam 

mengimplementasikan asas kepentingan militer sebaiknya tidak 

dimaknai secara mutlak sebebas mungkin dalam memberikan 

pertimbangan sesuai pendapat individu hakim karena dikhawatirkan 

akan menimbulkan disparitas pidana yang terlalu mencolok dalam 

perkara yang sama. 
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