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ABSTRAK 
 

 
Simamora, Mardalli. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses 
Peradilan: Studi Kasus tentang Putusan Pengadilan Militer atas Perkosaan Anak  
oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Sarjana Hukum. 
Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: DR. Indah Sri Utari 
S.H., M.Hum. Anis Widyawati S. H., M.H., 93 halaman. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Proses Peradilan Militer. 
 

Aparat Militer dan Anak adalah dua pihak yang dilindungi dengan 
peraturan perundang-undangan khusus. Aparat militer terikat dan tunduk pada 
peraturan perundang-undangan tentang militer. Aparat yang melakukan tindak 
pidana mengikuti hukum pidana militer dan pengadilan militer. Sedangkan anak 
sebagai korban tindak pidana mempunyai hak-hak yang secara yuridis telah 
dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, 
khusunya Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa bentuk perlindungan 
hukum terhadap anak dalam proses peradilan di pengadilan militer? (2) 
Bagaimana Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, 
dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum 
anak dalam proses peradilan  di Pengadilan Militer. (2) Mengetahui apakah 
Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, tanggal 22 
Maret 2010 telah sesuai undang-undang perlidungan anak. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Indonesia 
dengan Objek penelitian suatu putusan. Alat dan teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumen dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian, 1) bentuk perlindungan yang diberikan dan diterapkan 
oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang antara lain: (1) Penahanan terdakwa. (2) 
Menyamarkan identitas anak yang terlibat dalam perkara. (3) Memberikan 
kesempatan bagi anak/korban untuk memberikan keterangan. (4) Pada saat 
persidangan anak didampingi oleh orang tua dan saudari/kakak. (5) Layanan 
kesehatan dengan hasil Visum et Repertum. (6) Memidana terdakwa dengan 
pidana penjara dan pidana denda serta pemecatatan dari dinas militer. 2) Dilihat 
dari perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
bahwa putusan yang memidana pelaku kekerasan terhadap anak belum 
memberikan perlindungan hukum. Putusan tersebut yang memidana pelaku 
kekerasan kurang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yaitu mengenai pidana dendanya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh Pengadilan Militer II-10 
Semarang belum seluruhnya sesuai dengan hukum perlindungan anak. 
Pemidanaan terdakwa dengan pidana denda kurang sesuai dengan Undang-undang 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saran yang dapat dikemukakan 

viii 
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dari penelitian ini adalah (1) Pemidanaan terdakwa seyogyanya mengacu pada 
Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Setelah 
proses peradilan para pihak termasuk penegak hukum seharusnya perlu juga 
memberikan perlindungan memperhatikan kepentingan anak korban kekerasan 
yaitu tentang masa depan anak. 
  

ix 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus 

berbicara tentang anak. Menyiapkan Indonesia ke depan tidak cukup hanya 

berbicara tentang income perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi atau 

indikator lainnya. Sesuatu yang paling mendasar adalah sejauh mana kondisi 

anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan juga oleh negara. 

Anak-anak Indonesia belum semuanya bisa tertawa gembira dalam 

hidup dengan penuh pengharapan. Sebagian dari mereka hidup dalam suasana 

muram, penuh tekanan bahkan ancaman yang menurunkan derajat 

kemanusiaan. Anak-anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan 

ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat 

perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan adalah kewajiban agama dan kemanusiaan yang 

harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 

Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan. Tindak 

pidana ini biasanya disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian 

bahkan pembunuhan.  Jenis kejahatan seperti  ini makin meningkat dari segi 

kualitasnya (cara melakukan kekerasan tersebut). Kejahatan ini sering 

dilakukan dengan cara yang sangat biadab dan menimbulkan kerugian. 

Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik 

1 
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saja melainkan juga kerugian nonfisik. Kerugian nonfisik merupakan 

penderitaan yang sangat membebani anak/korban. 

Kekerasan terhadap anak ternyata semakin marak, tidak pernah berhenti 

dan sulit dihentikan. Angka-angka kekerasan terhadap anak  tidak pernah 

menunjukkan angka menurun, kecenderungannya selalu meningkat, baik dalam 

hal kuantitas (jumlah tingkat kekerasan) maupun kualitas (cara perlakuan 

kekerasan tersebut terhadap anak).  Walaupun angka itu pastinya sulit 

diperoleh karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada yang 

berwajib dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat, terutama apabila 

kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, 

kekerasan di dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri, sehingga 

tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekalipun campur tangan. 

Berikut data yang dapat menjadi gambaran betapa semakin maraknya 

kekerasan terhadap anak di tanah air: 

World Vision yang melakukan pendataan ke berbagai daerah 
menemukan angka 1.891 kasus kekerasan selama tahun 2009, 
pada tahun 2008 hanya ada 1600. Kompilasi dari 9 surat kabar 
nasional menemukan angka 670 kekerasan terhadap anak selama 
tahun 2009, sementara tahun 2008 sebanyak 555 kasus. 
Sementara Pengaduan langsung ke KPAI tahun 2008 ada 580 
kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus, belum termasuk laporan 
melalui e-mail dan telepon. Dari Bareskrim Polri, selama tahun 
2009 terjadi tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 621 yang 
diproses hingga tahap P-21 dan diputus pengadilan. (Sumber: 
Harian Keadulatan Rakyat, Yogyakarta, 19 Januari 2009, hal 1). 
 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kekerasan 

terhadap anak masih terus berlangsung. Angka kumulatif secara nasional tidak 
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relatif tetap, bentuknya semakin bervariasi dan semakin biadab yang tidak 

mengindahkan hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat yang semestinya 

dilindungi sebagai penerus bangsa. 

Kekerasan dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, psikis, sosial dan 

bahkan seksual. Dari 595 (tahun 2009) pengaduan yang masuk ke KPAI, dapat 

dikategorikan ini adalah suatu rata-rata yang besar jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya untuk setiap tahunnnya. Data atau jumlah ini 

merupakan data yang sudah masuk sedangkan yang tidak terdata dapat saja 

memperbesar angka dari 595 tersebut. Angka yang sebenarnya sangat mungkin 

lebih besar dari itu. Pelaku kekerasan ini adalah remaja, dewasa (termasuk 

orang tua), aparat negara, bahkan ada juga yang pejabat pemerintahan. 

Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi 

Manusia (LRC-KJHAM), Evarisan mengatakan: 

“Pelaku pemerkosaan memilih anak-anak menjadi korban 
karena mereka cenderung takut memberikan perlawanan. 
Lemahnya hukum terhadap para pelaku pemerkosaan 
menyebabkan jumlah kasus kejahatan ini terus meningkat. Dari 
210 kasus perkosaan yang terdata, 3 kasus diselesaikan melalui 
cara kekeluargaan dan 2 pelakunya hanya mendapat sanksi 
kedinasan. Kasus pemerkosaan yang saat ini diselidiki polisi 
mencapai 172 kasus, 15 kasus sudah vonis di pengadilan, dan 1 
kasus masih ditangani Polisi Militer.” Senin (14/12/2009). 
(Sumber:http://www.tvborobudur.com/berita_detail.php?halama
n_curr=6&act=view&id=808 diakses 07/8/2010). 
 

Semakin maraknya kasus kekerasan khususnya perkosaan terhadap 

anak, maka saat ini sangatlah dibutuhkan perlindungan yang lebih terhadap 

anak khususnya korban perkosaan. Begitu juga anak yang belum menjadi 
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korban perlu dijamin perlindungannya. Apakah aturan dan ketentuan hukum 

yang ada sudah cukup untuk melindungi anak agar kekerasan tersebut tidak  

semakin dalam kemarakan? 

Jaminan agar anak-anak terlindungi dari tindak kekerasan sudah ada di 

konstitusi kita. Pasal 28 B UUD 1945 yang mengamanatkan, anak berhak atas 

perlindungan dari kekerasan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak belum cukup menghentikan praktik 

kekerasan terhadap anak. Makin maraknya perkosaan terhadap anak jelas 

membuktikan belum efektifnya perlindungan terhadap anak. 

Berdasarkan Pasal 81 jo 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman pidana pelaku pemerkosaan 

terhadap anak-anak minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun dengan 

denda  enam puluh juta rupiah sampai tiga ratus juta rupiah. 

Kasus perkosaan anak yang  ditangani Pengadilan Militer Semarang 

(berdasarkan Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010)  salah satu 

bukti bahwa aparat negara juga berbuat hal kekerasan terhadap anak. Kasus 

perkosaan ini terjadi  di wilayah hukum Pengadilan Militer Semarang dari 

kesatuan Kodim 0733/BS Semarang. Persidangan dilangsungkan di pengadilan 

militer sebab pelaku kekerasan terhadap anak tersebut adalah militer. 

Aparat/anggota militer yang sudah tahu hukum (telah terikat dan diatur oleh 

hukum) dan seharusnya sebagai bagian dari pengaman dan pelindung 

masyarakat (termasuk anak) juga telah mengabaikan hukum yang ada dan 

menjadi pihak yang tidak melindungi dan memberikan hak-hak anak. 
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Proses sampai dikeluarkannya putusan ini terjadi di pengadilan militer 

yang melibatkan anak. Sedangkan secara yuridis jaminan perlindungan anak 

dalam proses persidangan yang secara nyata tertulis yaitu pengadilan anak 

masih hanya mengatur persidangan dalam pengadilan anak sebagai pelaku 

tindak pidana, belum mengatur jelas proses persidangan atau pengadilan anak 

sebagai korban. 

Selain penderitaan yang diderita karena korban perkosaan yang 

dialaminya, dalam proses peradilan pidana yang selalu melibatkan korban 

mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi, dapat 

saja menambah tekanan psikologis bagi korban artinya korban perkosaan 

menjadi korban ganda. Khusus dalam kasus ini anak sebagai korban yang 

dalam proses hukumnya pasti selalu berhadapan dengan orang-orang dengan 

sosok tentara/militer. 

Ditetapkannya Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010 oleh 

Pengadilan Militer II-10 Semarang menarik perhatian peneliti untuk meneliti 

lebih lanjut dan menganalisisnya dari segi hukumnya. Sehingga dalam 

penelitian ini maka peneliti mengambil judul: PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN: Studi Kasus 

tentang Putusan Pengadilan Militer atas Perkosaan Anak oleh Anggota 

Militer di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Dengan lebih mengarahkan 

pada putusan yang telah diputus terhadap aturan perundang-undangan (yuridis) 

yang ada sebagai bahan perbandingan dan analisa. 
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Atas dasar uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 

perlindungan anak atas perkara perkosaan terhadap anak yang dalam hal ini 

adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana telah 

dikeluarkannya Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010. 

1. 2 Identifikasi Masalah 

Perkosaan anak oleh anggota militer di Indonesia saat ini  telah terjadi. 

Sudah seharusnya menjadi suatu perhatian tersendiri bagi penegakan hukum 

khususnya perlindungan anak di Indonesia tidak terlepas juga para penegak 

hukum lainnya termasuk hukum militer sudah seharusnya menjadi bagian dari 

pelindungan anak. Sebab anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah 

satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan 

sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras, dan seimbang (consideran UU No.23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak). Bukan hanya penegak hukum yang turut serta dalam 

pencapaian dan pelaksaanaan consideran tersebut, masyarakat dan tak luput 

juga bagian dari aparat pertahanan negara kita yaitu militer/TNI.  

Perkosaan terhadap anak juga merupakan salah satu tindakan yang 

dapat menggangu pertahanan dan keamanan negara dan keutuhan bangsa yang 

mana hal ini menjadi suatu bagian dari cita-cita hukum di Indonesia. Dan pada 

dasarnya pertahanan dan keamanan adalah bagian dari tugas Aparat 

Militer/TNI. 
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Pada dasarnya pengaturan masalah perkosaan terhadap anak memang 

tidak secara jelas tersurat diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Hukum Pidana Militer/Aparat TNI tidak menyebutkan secara 

tersurat atau secara jelas mengenai perlindungan terhadap anak dan pengaturan 

hukum terhadap perkosaan yang dilakukan oleh Militer/Aparat TNI. Namun 

mengenai hak-hak anak sudah diatur yaitu mengenai perlindungan anak 

(Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).  

Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dalam konsep 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES 

PERADILAN: Studi Kasus tentang Putusan Pengadilan Militer atas Perkosaan 

Anak oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh peradilan militer di 

Indonesia? 

2. Bagaimana Sistem Peradilan Militer Indonesia? 

3. Bagaimana pengadilan militer menerapkan hukum pidana terhadap 

pelangaran pidana yang diatur secara umum maupun khusus  ? 

4. Bagaimana asas lex spesialis berlaku dalam Peradilan Militer? 

5. Bagaimana pemidanaan terhadap militer yang melakukan asusila termasuk 

pemerkosaan? 

6. Bagaimana perlindungan anak di dalam peradilan militer? 

7. Apakah putusan dalam peradilan militer selalu didasari hukum militer? 

8. Bagaimana proses pemeriksaan anak sebagai korban dalam Peradilan 

Militer? 
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1. 3 Pembatasan Masalah  

Sebagai peradilan yang khusus dalam sistem peradilan Indonesia, 

peradilan militer adalah peradilan yang menjalankan aturan peradilannya atau 

mempunyai hukum formil sendiri untuk menegakan hukum materilnya. 

Peradilan Militer adalah peradilan yang tunduk pada kekuasaan kehakiman 

(Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam 

penegakan hukum peradilan militer menjunjung tinggi hukum materil dan 

formil pidana militer. 

Aparat yang melakukkan tindak pidana perang/pertahanan keamanan 

(dimana pertahanan keamanan adalah tugas pokok militer), diproses dengan 

hukum acara pidana militer. Demikian juga tindak pidana bukan 

perang/pertahanan keamanan yang dilakukan aparat militer juga diproses 

dengan hukum acara pidana militer. Aparat Militer yang melakukan tindak 

pidana terhadap anak dalam penelitian ini jelas bukan merupakan kejahatan 

perang diproses lembaga/pengadilan militer. Dalam proses hukum atas 

dikeluarkannya putusan ini, bagaiamana hukum pidana militer memperlakukan 

atau melindungi anak? Atau bagaimana hukum perlindungan anak melindugi 

anak tersebut dalam proses hukum tersebut? 

Kasus ini melibatkan dua pihak yang secara khusus terikat dan megikuti 

hukum masing-masing yang bisa memunculkan berbagai masalah atau bahan 

kajian. Untuk menghindari kesalahpahaman atau penyimpangan dalam kajian 

dan penelitian ini maka, peneliti membuat pembatasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, tentang Putusan Pengadilan Militer II-10 atas Perkosaan 
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Anak oleh Aparat TNI,  dengan rumusan khusus yang akan diteliti adalah 

tentang bagaimana peradilan militer itu menegakkan hukum materil dalam 

militer maupun bukan hukum militer (hukum sipil) dalam hal ini hukum 

perlindungan anak. 

Batasan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

intensif, tepat dan mengena sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah 

ditetapkan. 

1. 4 Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan akan 

merumuskannya dalam kelanjutan sebuah skripsi, maka  atas dasar pemikiran 

yang diuraikan dalam latar belakang tersebut yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di 

Pengadilan Militer II-10 Semarang? 

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 dalam persfektif undang-undang 

perlindungan anak? 

1. 5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum anak dalam proses peradilan  

di Pengadilan Militer II-10 Semarang. 
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2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-

K/PM.II-10/AD/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 telah sesuai dengan 

undang-undang perlidungan anak. 

1. 6 Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan/manfaat antara 

lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan/Manfaat Secara Teoritis 

Adapun kegunaan/manfaat secara praktis yang diharapkan akan 

diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan bidang Ilmu 

Hukum Pidana pada khususnya yaitu, mengenai hukum perlindungan 

anak dan hukum pidana militer. 

2) Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat, tentang 

apa yang dimaksud dengan hukum pidana militer, peradilan militer dan 

hukum perlindungan anak. 

2. Kegunaan/Manfaat Secara Praktis  

Adapun kegunaan/manfaat secara praktis yang diharapkan akan 

diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu: 

1) Dapat memberikan dorongan dan masukan kepada mereka yang tertarik 

untuk meneliti masalah tentang hukum pidana anak dan hukum pidana 

militer. 
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2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk proses  

peninjauan kembali dan pengembangan pengaturan sistem peradilan 

militer dan hukum perlindungan anak. 

3) Memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum terutama 

pengadilan dalam menjalankan dan melaksakan proses hukum yang 

melibatkan anak. 

1. 7 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian 

yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, abstrak dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:  

Bab I  : Pendahuluan yang berisi   tentang Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

Bab II   :  Penelaahan Pustaka dan Kerangka Pikir, yang berisi tentang bahasan 

mengenai Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Putusan, 

Militer/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hukum Pidana Militer, 

Pengadilan Militer. 

Bab III   : Metode Penelitian berisi tentang uraian mengenai Dasar Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Sumber Bahan Penelitian, Metode Pengumpulan 

Data, dan Metode Analisis Data. 
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Bab IV   :  Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang bentuk-

bentuk perlindungan terhadap anak dalam proses pengadilan militer 

dan Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010 dalam prespektif Undang-undang No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Bab V    : Penutup yang berisi tentang Simpulan dan Saran. 

Adapun Bagian Akhir dari penelitian ini yaitu berisi Daftar Pustaka dan 

Lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

BAB 2 

PENELAAHAN PUSTAKA 

DAN KERANGKA PIKIR 

2. 1 Penelaahan Pustaka 

2. 1. 1 Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneia (KBBI) perlindungan adalah 

tempat berlindung, hal (perbuatan memberikan lindungan, dan sebagainya), 

memperlindungi. 

Perlindungan juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan, upaya 

yang bertujuaan untuk memberikan rasa aman kepada korban kejahatan baik 

secara rohaniah maupun jasmaniah (Tangwun 2008: 48). 

Sedangkan hukum, beberapa sarjana/ahli hukum Indonesia 

mendefenisikan/merumuskan hukum sebagai berikut: 

S.M. Amin, S. H, hukum adalah: “Kumpulan-kumpulan 
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi-
sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah 
mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga 
keamanan dan ketertiban terpelihara.” 
 
Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 
hukum adalah: “Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, 
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, 
pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi 
berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman 
tertentu.” 
 

13 
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M. H Tirtaatmidjaja, S. H, hukum adalah: “Semua aturan 
(norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-
tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti 
mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan 
membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan 
kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.” 
(Cansil 1986: 38). 

 
Dapat diartikan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu hal atau 

perbuatan melindungi hukum yang ada. Perlindungan hukum yang 

melindungi tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat 

oleh badan-badan resmi yang berwajib. Melindungi peraturan-peraturan/ 

hukum yang berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 

Tindakan-tindakan manusia dalam pergaulan hidup dapat berupa ancaman 

harus mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu. Tindakan itu 

bisa saja akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang 

akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Sehingga 

dengan perlindungan hukum tindakan itu diharapakan dapat menciptakan 

ketertiban dalam melaksanakan hukum itu atau memberikan hak-hak dari 

para pihak/manusia dalam hukum itu. Atau dalam pengertian lain menurut 

Rahayu, dalam tulisannya Pengangkutan Orang 2009, etd.eprints.ums.ac.id, 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 
diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat 
hukum baik yang bersifat preventif  maupun yang 
bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 
gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum 
dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 
kemanfaatan dan kedamaian kepada subyek hukum. 
(http://www.prasxo.co.cc/2011/02/pengertian-perlindungan-
hukum.html di akses tanggal 03 Mei 2011, 11:23 WIB). 
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Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilihat dari prespektif 

undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum dari 

sisi penegak hukum dan elemen masyarakat (Tangwun 2008: 45). 

Dilihat dari perspektif undang-undang yang berlaku (Undang-

undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), perlindungan 

hukum terhadap anak adalah perlindungan yang mencakup: 

1. Menurut Pasal 1 angka 2: Perlindungan yang memberi jaminan hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

2. Menurut Pasal 47: Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang 

menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orang tua dan harus 

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak; 

3. Menurut Pasal 54: Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga 

pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan 

di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, 

pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang 

bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya; 

4. Menurut Pasal 55: Diwajibkannya bagi pemerintah untuk 

menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik 

dalam lembaga maupun di luar lembaga; 

5. Menurut Pasal 66: Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 
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yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan pelibatan 

berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi 

terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual; 

6. Menurut Pasal 69: Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan. 

 
2. 1. 2 Perlindungan Anak 

2. 1. 2. 1 Pengertian Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) anak adalah 

manusia yang masih kecil. 

Beberapa pengertian anak menurut undang-undang adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 

pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai 

berikut:  “Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang 

yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.” Yang 

diratifikasi Negara Republik Indonesia melalui Keppress No. 36 

Tahun 1990. Batas umur ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, 

psikologis, dan pedagogis, bahwa seorang yang telah mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun dianggap sudah dewasa dan sudah dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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2. Menurut KUH Perdata Pasal 330: ”Belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih 

dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 

mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam 

kedudukan belum dewasa….dan seterusnya.” Maka dapat diartikan 

seseorang disebut anak adalah jika belum mencapai dan genap umur 

21 tahun. Batasan ini didasarkan pada usia yang dapat 

bertanggungjawab atas perbuatan hukum (dalam hal ini perkwainan) 

adalah seseorang yang sudah mencapai umur 21 tahun. 

3. Menurut Undang-undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

makna dewasa tersirat dalam Pasal 7 yakni: “Perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun 

dan wanita mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun. Undang-undang 

ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa 

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada peceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

Untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang 

masih di bawah umur. Dan juga menghindari laju pertumbuhan 

penduduk (Sudarsono 2005: 8). 

4. Menurut Undang-undang No. 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batasan ini didasarkan 
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pada usia yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan hukum adalah 

seseorang yang sudah mencapai umur 21 tahun. 

5. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Batasan ini didasarkan pada pertimbangan 

sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak yang sudah 

mencapai umur 18 tahun telah dapat bertanggungjawab serta telah 

memasuki usia dewasa. 

6. Menurut Undang-undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak, Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa, anak dalam perkara anak 

nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 

kawin. Batas umur ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, 

psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 

(delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dan anak yang sudah mencapai umur 18 tahun telah 

dapat bertanggungjawab serta telah memasuki usia dewasa. 
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2. 1. 2. 2  Perlindungan Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneia (KBBI) perlindungan 

adalah tempat berlindung, hal (perbuatan memberikan lindungan, dan 

sebagainya), memperlindungi. Sehingga dapat diartikan bahwa 

perlindungan anak adalah perlindungan terhadap manusia yang masih 

kecil dengan tujuan memberi rasa aman terhadap anak tersebut. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan 

melindungi anak dan hak-hak anak dalam menikmati kehidupannya 

mencapai masa gemilang (Tangwun 2008: 48). 

Beberapa rumusan tentang perlindungan anak menurut Amin 

Suprihatini yang ditulis dalam bukunya, “Perlindungan Terhadap Anak”, 

bahwa perlindungan anak adalah: 

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap 
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang 
bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, 
pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak 
serta remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya. 

2. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat dan badan-badan 
pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, 
dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak 
berusia 0-21 tahun atau tidak dan belum pernah menikah, 
sesuai dengan hak asasi serta kepentingannya agar dapat 
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 

3. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat 
kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi (Suprihatini 2008: 1-2). 

 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan: 
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Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 
Dalam pasal dan undang-undang yang sama, yaitu Pasal 1 angka 

15 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

disebutkan juga adanya perlindungan khusus dengan defenisi sebagai 

berikut: 

 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 

 
Perlindungan anak yang dirumuskan dan didefenisikan dalam 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 

sebagai bagian dari  jaminan perlindungan terhadap anak yang tersebar 

dalam: 

1. Undang-Undang Dasar 1945, walaupun di dalamnya tidak dijelaskan 

pengertian anak secara terdefenisi, akan tetapi kita dapat melihat 

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan adanya upaya-

upaya negara (dalam hal ini Pemerintah) untuk melindungi anak-anak 

Indonesia, khususnya anak-anak yang tidak mendapat asuhan dan 

pemenuhan pasokan kebutuhan yang seharusnya diterima mereka dari 
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orang tua maupun dari orang dewasa lainnya. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” 

2. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

3. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, “Fakir miskin dan anak 

terlantar diperlihara oleh negara.” 

4. Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, ”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak.” 

5. Pasal 2 Undang-undang No. 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak: 

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 
tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 
warga negara yang baik dan berguna. 

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik 
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan 
hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 

 
6. Deklasari Tentang Hak-hak Anak 20 November 1958:  

(1) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan   
dalam menerima perlindungan dan pertolongan. 
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(2) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk 
penganiayaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk 
apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. 
(3) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan 
yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, 
agama maupun bentuk diskriminasi lainnya. Mereka 
harus dibesarkan di dalam semangat yang pengertian, 
toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian 
serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran 
tenaga dan bakatnya harus diabdikan sebagai manusia. 

 
2. 1. 2. 3 Asas Perlindungan Anak 

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, asas perlindungan anak terdiri dari: 

1. Non diskriminasi artinya, setiap anak mempunyai hak 
yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana 
tercantum dalam konvensi hak-hak anak tanpa membeda-
bedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul 
bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta 
keturunan atau status; 

2. Kepentingan yang terbaik untuk anak artinya dalam semua 
tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, badan legislatif maupun 
yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama; 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; 

4. Penghargaan terhadap Anak. Maksudnya, diberikannya 
penghoramatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya (Suprihatini 2008: 14). 
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2. 1. 2. 4  Tujuan Perlindungan Anak 

Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak mengatakan, bahwa perlindungan anak bertujuan 

untuk: 

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 
tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 

2. Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, 
berakhlak mulia dan sejahtera. 

 
 

2. 1. 3 Putusan Hakim 

2. 1. 3. 1. Pengertian Putusan Hakim 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, putusan adalah hasil 

memutuskan. Putusan akhir adalah putusan pada akhir perkara di sidang 

pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan 

hukum dan putusan pokok pidana.  

Menurut Kamus Hukum, putusan adalah telah diselesaikan atau 

telah ada kepastian. Putusan tetap adalah unsur yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Putusan adalah pernyataan 

hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.” (Rifai 2010: 95). 
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Menurut hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-undang 

No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya, dalam penelitian ini disebut dengan KUHAP), putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanan 

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan dalam 

surat dakwaan. 

2. 1. 3. 2 Jenis dan Sifat Putusan 

Menurut Pasal 191 KUHAP ada tiga macam putusan yang dapat 

ditetapkan pengadilan, yaitu: 

1. Ayat (1), “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Yang 
dimaksud dengan ‘perbuatan yang didakwakan 
kepadannya tidak terbukti sah dan meyakinkan’ adalah 
tidak cukup terbukti dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pidana.” 

2. Ayat (2), “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.” 

3. Ayat (3), “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan 
diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali 
karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. 
Dalam penjelasannya, Jika terdakwa tetap dikenakan 
penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan 
tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua 
pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat 
terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.” 
 

Putusan bebas (vrijspraak) putusan yang membebaskan terdakwa 

dari dakwaan. Dakwaan diajukan penuntut umum, setelah melalui proses 
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pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukannya bukti-bukti yang 

menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Putusan 

yang berisi pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van 

Alle Recht Vervolging). Bahwa setelah proses pemeriksaan di 

persidangan, terdakwa memang benar berbuat salah, namun perbuatan 

kesalahan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan yang berisi 

suatu pemidanaan (veroordeling) adalah putusan yang berisi bahwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum (Rifai 

2010). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang 

menentukan bahwa: 

Dalam hal terdakwa atau  penasihat hukum mengajukan 
keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 
perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat 
dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan 
kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, 
hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk 
selanjutnya mengambil keputusan. 

 
Dalam praktek peradilan pidana, putusan dalam Pasal 56 ayat (1) 

KUHAP dapat berupa: 

1) Penetapan.  

Penetapan tersebut dapat menyangkut aspek, ketidakwenangan 

pengadilan mengadili perkara, baik bersifat kompetensi absolut 

maupun relatif. 

2) Putusan yang dapat berbentuk: 
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(1)  Putusan Sela, merupakan putusan yang belum menyinggung 

pokok perkaranya; 

(2) Putusan Akhir, merupakan putusan yang menyinggung pokok 

perkara dan telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian 

dipersidangan, yang dapat berupa putusan lepas, bebas atau 

pemidanan (Mulyadi 2007). 

Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, Pengadilan Militer dapat mengeluarkan macam-macam 

putusan yang terdiri dari: 

1. Putusan Lepas (Pasal 189). 

(1)  Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. 

(2)  Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum. 

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan 
untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan 
lain yang sah Terdakwa perlu ditahan. 

(4)   Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan 
atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang 
dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak 
terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim 
memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah 
Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin 
Prajurit. 
 

 2. Putusan Pemidanaan (Pasal 190). 

(1)  Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
Pengadilan menjatuhkan pidana. 
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(2)  Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa 
tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa 
tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 (yaitu:  
(1) Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan 

terhadap Tersangka yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal 
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 
bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak 
pidana, atau membuat keonaran.  

(2) Penahanan terhadap Tersangka yang disangka 
melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun 
pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.  

(3) Penahanan atau perpanjangan penahanan dan terdapat 
alasan cukup untuk itu). 

(3)  Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam 
menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap 
ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat 
alasan cukup untuk itu. 

(4)  Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 

(5)  Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 
yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib 
dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. 

 
3. Putusan Bebas (Pasal 191). 

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas dari segala 
dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 
diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima 
kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, 
kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan dapat 
menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera 
sesudah sidang selesai. 

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai 
syarat apapun, kecuali dalam hal putusan belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Menurut Pasal 195 KUHAP dan Pasal 192  Undang-undang No. 

31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, putusan pengadilan hanya sah 

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka 

untuk umum. Artinya putusan yang dibacakan dalam sidang tertutup 

maka putusan itu akan batal. 

2. 1. 3. 3  Hal-hal yang Dimuat dalam Putusan 

Menurut Pasal 194 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, suatu surat putusan pemidanaan harus memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA"; 

b. Nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, 
jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis 
kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal; 

c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta 

dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan Terdakwa; 

e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
Terdakwa; 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, 
kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal; 

h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah 
terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 
disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan 
mengenai barang bukti; 
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j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila 
terdapat surat autentik dianggap palsu; 

k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam 
tahanan atau dibebaskan; 

l. Hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, 
nama Oditur, dan nama Panitera. 

 
 

2. 1. 4 Hukum Pidana Militer 

2. 1. 4. 1 Hukum Pidana 

Secara sederhana pidana merupakan hukum yang mengatur 

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta 

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku (Waluyo 2000: 6). 

Pengertian pidana dapat dilihat dari banyak defenisi. Dari 

sederetan defenisi tentang pidana yang ada, Muladi menyimpulkan 

pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh berwenang). 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
(Muladi 1998: 4). 

 
2. 1. 4. 1. 1 Jenis-jenis Hukum Pidana 
 

Berdasarkan sumber hukumnya, hukum pidana dapat dibagi 

menjadi: 

1. Hukum pidana materil yaitu hukum yang memuat aturan-
aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-
perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang 
memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan 
ketentuan mengenai pidana (sumbernya KUHP), dan  
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2. Hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur 
bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat 
perlengkapannya melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana (Sudarto 1987: 9-10). 

 
Beradasarkan jenis pidana/perkara yang diaturnya, hukum pidana 

dapat juga dibagi menjadi: 

1. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang memuat 
aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap 
orang. 

2. Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang memuat 
aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari 
hukum pidana umum, dan mengatur mengenai golongan-
golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis 
perbuatan tertentu (Sudarto 1987: 9-10). 

 
2. 1. 4.1. 2 Fungsi Hukum Pidana 

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi: 

1. Fungsi yang umum yaitu: mengatur hidup kemasyarakatan atau 

menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat. 

2. Fungsi yang khusus yaitu memberi aturan-aturan untuk mengurangi 

perbuatan jahat (Sudarto 1987: 12). 

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif 

(pencegahan tehadap tejadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. 

Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar 

diterapkan terhadap peelanggaran konkrit, akan tetapi sudah ada karena 

sudah tercantum dalam peraturan hukum. 

2. 1.  4. 1. 3 Teori-teori Pemidanaan 

Muladi menjelaskan secara sederhana teori-teori pemidanaan 

pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori yaitu: 
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1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen); 

dan 

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarium/doeltheorieen) (Muladi dan 

Nawawi 1998: 10). 

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia 

peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan 

itu sendiri. Tokoh penganut teori ini antara lain: Immanuel Kant yang 

memandang pidana sebagai kategori imperatif, yakni seseorang harus 

dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (Muladi dan 

Nawawi 1998). 

Menurut teori relatif pidana dijatuhkan bukanlah untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini 

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 

(karena orang berbuat kejahatan) (Muladi dan Nawawi 1998). 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana menurut 

teori relatif ini biasa dibedakan antara tujuan spesial atau lazim disebut 

sebagai prevensi special atau special deterrence dengan tujuan umum 

lazim disebut dengan prevensi general atau general deterrence. Untuk 



32 

 

tujuan preverrence special pidana dijatuhkan dengan harapan agar dapat 

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana lagi. Jadi pidana bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku si 

terpidana seperti dikenal dengan sebutan reformation atau rehabilitation  

theory. Untuk tujuan preverrenci general, pidana dijatuhkan dengan 

harapan dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya 

untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori tujuan pada umumnya 

dikenal dengan sebutan teori deterence (Muladi dan Nawawi 1998). 

Selain pembagian pemidanan atas teori absolut dan relatif, lebih 

lanjut Muladi menjelaskan bahwa, di samping kedua teori tersebut ada 

teori ketiga, yakni teori gabungan (vereningings theorieen). Menurut 

teori ini pidana dijatuhkan untuk tujuan pembalasan, prevensi general 

serta perbaikan si terpidana. Jadi tujuan atau inti pidana menurut teori 

absolut dan teori relatif dikombinasikan (Muladi dan Nawawi 1998). 

2.  1. 4. 2  Hukum Pidana Militer 

Militer berasal dari kata miles dalam bahasa Yunani berarti orang 

yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan 

disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas 

pertempuran/perang (S. R Sianturi 1985).  

Menurut Pasal 46 Undang-undang No. 39 Tahun 1947 Tentang 

Hukum Pidana Militer, yang disebut sebagai militer adalah: 

(1) Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada 
Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus 
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. 
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(2) Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan 
para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada 
dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas 
yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat 
dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu 
tindakan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 97, 98 dan 139 
Undang-undang No. 39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana 
Militer. 
 

Hukum militer dalam istilah Belanda disebut Millitair Recht; 

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia Millitair recht adalah hukum 

militer; kekuasaan militer. (Simorangkir, Erwin, dan Prasetyo 2000). 

Secara umum pengertian hukum militer didefinisikan oleh Anang 

Djajaprawira menyatakan bahwa hukum militer itu adalah meliputi 

selengkapnya yang menyangkut kelakuan dan administrasi militer. 

Sehingga dengan demikian pengertian hukum militer itu bukan hanya 

yang menyangkut tentang hukum pidana militer, hukum acara militer dan 

hukum disiplin militer saja melainkan juga meliputi: 

1. Hukum Internasional termasuk di dalamnya hukum Pidana 
Internasional; 

2. Hukum Humaniter yang mengatur tentang perang; 
3. Geneva Convention yang mengatur tentang korban perang; 
4. Hukum negara dalam keadaan bahaya; 
5. Mobilisasi dan Demobilisasi; 
6. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer 

(Situmorang 1990). 
 

Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur 

seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan 

pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan 

diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum 

pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan 
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hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh 

Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan 

dengan Prajurit TNI (Situmorang 1990). 

Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum 

material dan hukum acara pidana militer yang  diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Peradilan Militer (Undang-undang No. 31 

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer) sebagai hukum formil. Setiap 

perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak 

pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan 

Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus 

diproses melalui Peradilan Militer di Pengadilan Militer (Situmorang 

1990). 

Adapun hukuman atau pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim 

pengadilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Pidana 

Militer adalah:  

1. Pidana-pidana utama: 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana tutupan. 

2. Pidana-pidana tambahan: 
1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa 

pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan 
Bersenjata; 

2) Penurunan pangkat; 
3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 

ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 
KUHP. 
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Hak-hak yang dimaksud pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-

nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, adalah: 

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 

tertentu; 

2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum). 

2. 1. 4. 3 Pengadilan Militer 

Secara sederhana pengadilan adalah badan atau lembaga hukum 

yang melaksanakan proses peradilan, tempat berlangsung dan 

dilaksanakanya hukum acara/hukum formil pada tingkat pemeriksaan di 

persidangan. Sebagai lanjutan dari tingkat pemeriksaan/hasil pelimpahan 

berkas perkara dari tingkat penyidik/jaksa/oditur. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadilan adalah 

lembaga hukum, dewan, majelis yang bertugas mengadili perkara. 

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara, segala 

sesuatu berkaitan pelaksanaan proses penyelesaian perkara. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer, peradilan militer merupakan pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk 

menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan 

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 
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Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer, pengadilan adalah badan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi 

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama 

dan Pengadilan Militer Pertempuran. 

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 

31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam lingkungan 

peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di 

lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

tersebut yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tertinggi. 

Berdasarkan Pasal 9 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam lingkungan peradilan 

militer berwenang: 

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang  yang pada waktu melakukan tindak pidana 
adalah: 

a) Prajurit; 
b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan 

dengan Prajurit; 
c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau 

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. 

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Angkatan Bersenjata. 
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3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara 
pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang 
dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus 
memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. 
 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak 

pidana yang dilakukan oleh militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 

dengan ketentuan: 

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau 

2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah 

hukumnya. 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari: 

1. Pengadilan Militer; 

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat 

pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah: 

a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; 
b) Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke 

bawah dan yang berdasarkan undang-undang 
dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan 
atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau 
dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; 
dan 

c) Mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan 
dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan 
atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai 
Prajurit berdasarkan undang-undang harus diadili oleh 
Pengadilan Militer.  

 
Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer dan Pengadilan 

Militer Tinggi, kewenangannya ditetapkan untuk bersidang dalam 
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memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 

1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang 

dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan 

dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

2. Pengadilan Militer Tinggi;  

Menurut Pasal 41 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, menetapkan dan menjelaskan tentang Pengadilan 

Militer Tinggi, yaitu: 

(1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama: 

a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya 
adalah: 
1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas; 
2) Mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan 

dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau 
badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit 
berdasarkan undang-undang yang Terdakwanya atau salah 
satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke 
atas; dan 

3) Mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan 
dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau 
badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit 
berdasarkan undang-undang harus diadili oleh Pengadilan 
Militer Tinggi; 

b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata. 

(2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat 
banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan 
Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 

(3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan 
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan 
Militer dalam daerah hukumnya. 

 
Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer menetapkan, Pengadilan Militer Tinggi berwenang 
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dan bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata 

Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan susunan 

majelis yang teridiri  1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang 

Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

3. Pengadilan Militer Utama; 

Menurut Pasal 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama bertugas dan berwenang 

untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara 

pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah 

diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang 

dimintakan banding. 

Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer menetapkan: 

(1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat 
pertama dan terakhir semua sengketa tentang 
wewenang mengadili: 

a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di 
daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang 
berlainan; 

b.  antar Pengadilan Militer Tinggi; dan 
c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan 

Militer. 
(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terjadi: 

a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan 
dirinya berwenang mengadili atas perkara yang 
sama; 

b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan 
dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang 
sama. 

(3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan 
pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur 
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tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 

 
Selanjutnya pada Pasal 44 Undang-undang yang sama yaitu 

undang-undang peradilan militer, dijelasakan tugas dan wewenang 

Pengadilan Militer Utama antara lain: 

(1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan 
terhadap: 
a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan 

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan 
Pengadilan Militer Pertempuran di daerah 
hukumnya masing-masing; 

b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam 
menjalankan tugasnya. 

(2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta 
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan 
Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. 

(3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, 
atau peringatan yang dipandang perlu kepada 
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan 
Pengadilan Militer Pertempuran. 

(4)  Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi 
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara. 

(5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang 
dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi 
kepada Mahkamah Agung. 

 
Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama diatur dan 

ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu berada di Ibukota Negara 

Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah 

hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. 
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Menurut Pasal 14 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer, memberi kemungkinan atau peluang 

kepada  Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi untuk dapat 

bersidang di luar tempat kedudukannya dan di luar daerah hukumnya 

jika telah mendapat  izin Kepala Pengadilan Militer Utama. 

Dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa Pengadilan Militer Utama 

itu bersidang adalah untuk memeriksa dan memutus perkara bidang 

sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding 

dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota 

yang dibantu 1 (satu) orang Panitera; dan 

4. Pengadilan Militer Pertempuran.  

Mengenai Pengadilan Militer Pertempuran dijelaskan pada 

Pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 

Militer, yaitu: 

(1) Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk 
memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 
(satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim 
Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, 
yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur 
Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer 
Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, 
sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah 
berpangkat Mayor.  

(3) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, 
Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat 
dengan pangkat Terdakwa yang diadili. 



42 

 

(4) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/atau 
perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan 
Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa 
yang diadili. 
 

 
2. 2 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, 22 Maret 2010, 

adalah hasil akhir dari proses peradilan militer atas tindak pidana anggota 

militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang. Putusan ini 

adalah lanjutan rangkaian proses peradilan dari Oditur Militer yang 

menuntut aparat militer atas tindak kekerasan, perkosaan terhadap anak. 

PUTUSAN No: PUT/11-
K/PM.II-10/AD/III/2010 

ANGGOTA MILITER 
(Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana) 

ANAK  
 

Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak 

HUKUM  
PIDANAMILITER dan 

PENGADILAN MILITER 

Undang-undang 
Perlindungan Anak  

 

Hah-hak Anak  



43 

 

Putusan ini suatu tetapan hukum yang baru terhadap dua pihak, yaitu militer 

dan anak (non militer/ sipil). 

Aparat Militer dan Anak adalah dua pihak yang berada dalam 

pengadilan khusus. Aparat militer secara jelas terikat dan tunduk pada 

peraturan perundang-undangan tentang militer. Dalam hal ini aparat yang 

melakukan tindak pidana tersebut mengikuti hukum pidana militer dan 

pengadilan militer. Sedangkan anak sebagai korban tindak pidana 

mempunyai hak-hak yang secara yuridis telah dilindungi dalam peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan anak, khusunya Undang-undang 

Perlindungan Anak. 

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan melalui proses persidangan di 

pengadilan militer dan adanya dua pihak yang mendapatkan putusan 

tersebut, bagaimana putusan yang dikeluarkan pengadilaan  itu meninjau, 

memuat atau memberikan hah-hak terhadap anak? Apakah putusan itu telah 

mengacu peradilan militer yang memperhatikan dan mempertimbangkan 

atau sesuai dengan undang-undang perlindungan anak? 
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   BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Dasar Penelitian 

Metode penelitian digunakan peneliti dengan maksud untuk 

memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara 

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi (Soekanto 1986: 6 ). 

Maka dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode 

penelitian. Metode penelitian digunakan dengan maksud untuk memperoleh 

data yang lengkap dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

3. 1. 1 Pendekatan Penelitian 

Adapun metode penelitian yang  digunakan peneliti adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

kualitatif dalam hal ini adalah penelitian yang didasarkan pada upaya 

membangun pandangan mereka yang diteliti yang lebih rinci, definisi ini 

lebih melihat perspektif akademik atau segala sesuatu dilihat berdasarkan 

kacamata orang yang diteliti (Ashofa 2007). 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan 

44 
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menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan 

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan 

tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan 

argumentatif (Azwar 2004: 5). 

Pendekatan normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal 

adalah penelitaian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa 

peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, 

teori hukum dan pendapat sarjana hukum tertentu (Sunggono 2006: 42). 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji 2007: 

14). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran 

penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi 

asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret 

(Mertokusumo 1996: 29). 

Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas 

hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah 

hukum, perbandingan hukum (Soekanto dan Mamoedji 1994). 

Dari segi prespektif tujuannya, penelitian hukum normatif dapat 

dibagi tujuh jenis yaitu: 
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1. Penelitian invertarisasi hukum positif. 
2. Penelitian asas-asas hukum. 
3. Penelitian klinis hukum. 
4. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan 

perundangan-undangan. 
5. Penelitian yang ingin menelaah sinkornisasi suatu peraturan 

perundang-undangan. 
6. Penelitiaan perbandingan hukum. 
7. Penelitian sejarah hukum (Amiruddin dan Asikin 2004). 

 
 

3. 1. 2 Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis berupa 

penggambaran terhadap hukum perlindungan anak dalam proses 

pengadilan anak yang berlangsung di pengadilan militer (dalam penelitian 

ini menganalisa putusan yang dikeluarkan dan di Pengadilan Militer II-10 

Semarang), dengan penelitian normatif dalam jenis penelitian terhadap 

asas-asas hukum. 

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian 

hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin 

hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi 

dogmatik atau doktrinal research (Sunggono 2006: 86).  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan, membandingkan, dan 

menganalisa  asas-asas hukum pidana militer dengan hukum perlindungan 

anak. 
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3. 2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dapat diartikan sebagai tempat. Lokasi penelitian adalah 

tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat di mana seseorang 

melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian itu adalah agar 

diketahui jelas obyek penelitian. 

Lokasi  dalam penelitian dapat dilaksanakan di perpustakaan, karena 

suatu perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur 

dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan 

bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, 

informatif, dan kreatif kepada masyarakat (Soekanto & Mamudji 1994: 41-42). 

Perpustakaan dapat digolongkan menjadi berbagai jenis perpustakaan 

yaitu  

1. Perpustkaan Umum.  
Koleksi dari suatu perpustakaan umum disediakan untuk 
kepentingan masyarakat umum dengan tujuan memberikan 
kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk 
menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Perpustakaan Sekolah.  
Perpustakaan sekolah merupakan perpustakan yang terdapat di 
sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan.  

3. Perpustakaan Perguruan Tinggi. 
Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang ada 
dalam lingkungan universitas, institut, fakultas, akademi 
maupun sekolah tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi 
merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
perguruan tinggi yang bersangkutan. 

4. Perpustakaan Khusus. 
Perpustakaan khusus biasanya merupakan bagian dari suatu 
badan atau lembaga dimana koleksi perpustakan tersebut 
mencakup bahan-bahan pustaka tertentu (Soekanto & Mamudji 
1994): 41-42). 
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Lokasi dalam penenelitian ini adalah perpustakaan yang 

dilaksanakan di Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 

Perpustakaan Khusus. 

 

3. 3 Sumber Bahan Penelitian 

Di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau 

data dasar (primary data atau basic data) dan data yang kedua dinamakan data 

sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitain yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto 1986: 

12). 

Dalam penelitaian ini peneliti  menggunakan bahan penelitian berupa: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yang teridiri dari: 

1) Perundang-undangan; 

2) Putusan-putusan hakim. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Sekunder adalah bahan penelitian pustaka yang berisikan 

informasi tentang bahan primer yang berupa dokumen-dokumen resmi 

terdiri dari: 
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1) Buku; 

2) Majalah; 

3) Disertasi atau Tesis; 

4) Laporan Penelitian; 

5) Rancangan Undang-undang. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan 

bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Seperti 

abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori hukum, kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum komentar-komentar atas putusan pengadilan 

dan lain sebagainya. 

3. 4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang kuat adalah studi kepustakaan, 

pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan daftar pertanyaan 

(keusioner) (Soemitro (1998: 51). 

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada metode pengumpulan 

bahan/data berupa studi kepustakaan (library research) yaitu, pengumpulan 

data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, 

internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan permasalahan (putusan) yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai 

pedoman dan landasan dalam penelitian. 
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Untuk menambah kelengkapan bahan/data,  peneliti datang langsung ke 

lokasi sumber kepustakaan lain yaitu Pengadilan Militer Semarang yang 

mengeluarkan putusan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan 

lengkap. Data yang dimaksud berupa dokumen yang berkaitan dengan 

putusan yang akan dianalisa/ditinjau secara normatif dari sumber data primer, 

sekunder maupun sumber data tersier. 

 

3. 5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah secara 

kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan 

maksud dapat tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah 

dipahami atau dimengerti. 

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka 

data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu, dilakukan analisis 

kaulitatif yaitu, kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan 

menggunakan acuan ilmu hukum, yang dilakukan berdasarkan pada penemuan 

asas-asas dan informasi yang diuraikan seacara induksi dengan mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. 

Dalam pelitian ini, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif. 

Analisis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai 

pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis 

normatif menggunakan bahan-nahan kepustakaan sebagai sumber data 

penelitian.  
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Adapun  tahap-tahap dari analsis data yuridis normatif adalah adalah: 

1. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sekunder maupun 
data hukum positif tertulis, 

2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum, 
3. Pembentukan standar-standar hukum, 
4. Perumusan kendala-kendala hukum (Amiruddin dan Asikin 

2004: 166-167). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses 

Peradilan di Pengadilan Militer II-10 Semarang 

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, Bab III Tentang Kekuasaan Pengadilan, bahwa 

pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara 

pidana. Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah salah satu bagian dari 

pengadilan militer dimaksud. Dalam penelitian ini Pengadilan Militer II-10 

Semarang  memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya 

adalah seorang prajurit berpangkat kapten ke bawah yaitu Serma Kadal 

Buntung (nama disamarkan) (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010, hal 1), dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak 

(pemerkosaan terhadap anak). 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 04 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (telah diubah menjadi Undang-

undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dan ketentuan 

Pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997, bahwa Pengadilan Militer II-

10 Semarang mencanangkan Visi dan Misi: 

- Visi 
Terwujudnya Pengadilan Militer II-10 Semarang Yang 
Bermartabat dan Berwibawa. 

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana tersebut 
di atas, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut: 

52 
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- Misi 
1. Menjaga Kemandirian Peradilan Militer II-10 Semarang 

sebagai Badan Peradilan. 
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi 

Pencari Keadilan. 
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Lingkungan 

Pengadilan Militer II-10 Semarang. 
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan 

Militer II-10 Semarang (Sumber: http://www.dilmil-
semarang.go.id/p/visi. diakses tanggal 24/06/2011. pukul 
15:50 WIB). 

 
Berdasarkan visi dan misi Pengadilan Militer II-10 Semarang, salah 

satu diantaranya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi 

pencari keadilan, maka Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagai salah 

satu institusi/lembaga penegak hukum wajib memberikan pelayanan hukum 

terhadap anak yang mencari keadilan di pengadilan tersebut karena anak 

korban kekerasan dimaksud adalah anak yang merupakan korban tindak 

pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Sesuai dengan kewenangan 

absolut dan relatif Pengadilan Militer II-10 Semarang, tindak pidana 

kekerasan tersebut adalah kewenangannya. Perlindungan terhadap anak 

adalah sebagai salah satu wujud bentuk pelayanan terhadap pencari 

keadilan. Layanan dalam perlindungan tersebut berupa bentuk pemberian 

hak-hak anak sebagai korban. 

Berdasarkan analisa peneliti dalam Putusan Nomor: PUT/11-

K/PM.II-10/AD/III/2010, bentuk perlindungan berupa pemberian hak-hak 

sebagai layanan terhadap anak sebagai pencari keadilan yang diberikan dan 

diterapkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang antara lain: 

- Penahanan terdakwa selama belum diproses dan saat 
masa/tahap proses peradilan di pengadilan; 
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- Menyamarkan Identitas Anak yang terlibat dalam perkara; 
- Memberikan kesempatan bagi Anak/korban (sebagai saksi 

korban) untuk memberikan keterangan; 
- Pada saat persidangan anak didampingi oleh orang tua dan 

saudari/kakak; 
- Layanan kesehatan dengan hasil Visum Et Repetum sebagai 

salah satu pertimbangan hakim; 
- Memidana terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda 

serta pemecatatan dari dinas militer (Putusan Nomor: 
PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010). 

 
Penahanan terdakwa selama belum dan saat  proses/tahapan 

peradilan di pengadilan yang ditujukan untuk mempermudah proses 

pemeriksaan dan penanganan perkara sebelum dan saat proses persidangan. 

Seperti yang termuat dalam putusan: 

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 6 Agustus 
2009 s/d tanggal 25  Agustus  2009  berdasarkan  Surat  
Keputusan penahanan Sementara dari Dandim 0733/BS 
Semarang  selaku Ankum Nomor: Skep/04/VIII/2009  tanggal 6 
Agustus 2009, kemudian diperpanjang penahanannya tanggal 26 
Agustus s/d 24 September 2009 berdasarkan Keputusan 
Perpanjangan penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku 
Papera Nomor: Kep/178/VIII/2009  tanggal 28 Agustus 2009 dan 
dibebaskan dari Penahanan  sementara sejak tanggal 25 
September 2009 berdasarkan  Keptusan Pembebasan Penahanan 
dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: 
Kep/207/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (Putusan Nomor: 
PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 1). 

Penahanan tersebut dimaksudkan agar terdakwa tidak 

menghilangkan barang bukti dan tersangka/terdakwa tidak melarikan diri 

dan membuat keonaran. Keonaran dimaksud dapat berupa tindak kekerasan 

dan ancaman yang sasarannya/diarahkan kepada si anak/korban. Penahanan 

ini dilaksanakan sesuai dengan aturan  yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (1) 

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu,  
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Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap 
Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan 
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau 
mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. 

Menyamarkan identitas para pihak dalam perkara termasuk anak 

yang juga sebagai korban dilakukan bertujuan untuk tidak mempublikasikan 

para pihak khususnya anak. Seperti yang terdapat dalam putusan,  

Nama lengkap: MAWAR; Pekerjaan: Ikut orang tua; Tempat, 
tanggal lahir: Semarang, 27 Mei 1995; Jenis kelamin: 
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; 
Tempat tinggal: Kp.Tempel RT. 02 RW. 04 Kel. Jatisari Kec. 
Mijen Kota Semarang (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-
10/AD/III/2010, hal 8). 

Hal ini menyangkut mental si anak yang masih merasa tidak layak untuk 

mendapatkan perhatian publik dan stigma dari masyakarat bahwa si anak 

orang yang telah menjadi korban kekerasan (mengacu pada Pasal 17 ayat (2) 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). 

Alasan identitas anak dan para pihak disamarkan adalah bahwa 

nama-nama para pihak tidak lazim/biasa digunakan untuk nama sebagai 

identitas orang/manusia. Nama sebagai identitas terdakwa adalah kadal 

buntung (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 1) yang 

merupakan nama binatang , nama anak/korban adalah nama suatu jenis 

bunga yaitu Mawar (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 

8), dan para pihak lainnya temasuk saksi-saksi yang juga dengan nama suatu 

jenis bunga maupun tumbuhan (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010, hal 6, 9, 10, 11,12).   
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Menurut Lettu Sus R. Faharuddin, S.H selaku Kepala urusan 

Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang, 

nama pelaku atau tepidana yang terlibat perkara dalam penelitian ini adalah 

Serma Kemit  dan nama-nama dalam berkas putusan telah disamarkan. 

(Sumber: Wawancara di Pengadilan Militer tangal 20 Mei 2011). 

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di pengadilan, pada tahap 

pemeriksaan saksi dipersidangan, anak sebagai korban kekerasan diberi 

kesempatan memberikan keterangan. Dalam perkara ini si korban adalah 

pihak yang mengetahui jelas secara keseluruhan tindak pidana tersebut. 

Pada saat memberi keterangan di persidangan anak tidak di bawah sumpah, 

karena menurut Pasal 162 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Miiliter, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa 

sumpah ialah: 

a. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan 
belum pernah kawin; 

b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali.  
Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum 
pidana. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat dapat diambil 
sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karenanya, 
keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. 

Pendampingan anak oleh orang tua, saudari/kakaknya (dalam hal ini 

orang yang mempunyai hubungan dekat/keluarga si anak/korban). Secara 

mental anak akan lebih merasa percaya diri jika bersama dengan orang yang 

dia kenal dan dan orang lain dimaksud adalah orang yang pastinya sudah 

mengerti keadaan dan kebutuhan si anak, jika dibandingkan dengan orang-
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orang yang bersosok militer. Secara sosial anak lebih percaya berbuat dan 

bertindak jika diketahui orang tua (dalam proses persidangan didampingi 

oleh si ibu), dan secara umum dalam fisik anak akan merasa nyaman dan 

terlindungi jika bersama atau berada di pihak orang tua/ibu. Dan menurut 

putusan bahwa orang tua dan kakaknya memberikan keterangan yang 

melindungi  korban (dan memberatkan terdakwa), sehingga hal tersebut 

merupakan bentuk perlindungan dari keluarga (Pasal 2 huruf c Undang-

undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan penjelasan 

pasal dimaksud). 

Tahap pemberian keterangan oleh si anak saat di persidangan, anak 

tidak berada dalam ancaman, anak dibantu oleh saudara/kakaknya. Seperti 

yang termuat dalam putusan, “Bahwa di persidangan ini, saksi ke-2 tidak 

bisa memberikan keterangan dengan lancar dan hanya sebagian hanya 

diperagakan oleh kakaknya Saudari Jumarni dan saksi hanya mengangguk” 

(Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 8). Anak 

memberikan keterangan merupakan penghargaan atas hak-haknya 

(penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak). 

Hak untuk memberikan keterangan juga telah dijamin dalam 

peradilan militer. Jika menurut pendapat hakim (berdasarkan Pasal 163 

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Miiliter) seorang 

saksi akan merasa tertekan atau tidak bebas memberikan keterangan, apabila 

terdakwa hadir dalam sidang. Dengan demikian, untuk menjaga hal-hal 
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yang tidak diinginkan, Hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa 

dikeluarkan untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan 

pertanyaan kepada saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Miiliter yang 

mengatakan: 

Hakim Ketua Majelis dapat mendengar keterangan saksi 
mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Untuk itu ia 
memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari ruang sidang. 
Setelah saksi memberikan keterangannya, sidang pemeriksaan 
perkara dilanjutkan dengan  memerintahkan Terdakwa masuk 
kembali ke ruang sidang dan kepadanya diberitahukan semua 
hal yang pada waktu ia tidak hadir. Sidang tidak dapat 
dilanjutkan kembali tanpa pemanggilan terdakwa masuk ke 
ruang sidang. 

Berdasarkan putusan, perlindungan selanjutnya adalah  hasil Visum 

et Repetum (VeR) sebagai salah satu pertimbangan hakim yang 

menunjukkan bahwa dalam Visum et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009  

telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah  di sekitar  pukul 

sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat 

trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan  adanya goresan luka baru 

dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak/korban (Putusan Nomor: 

PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 18). Hasil Visum et Repertum 

26VER/PPKPA/VIII/2009 adalah sebagai hasil dari pemeriksaan dokter/tim 

kesehatan atau layanan kesehatan dari RSUD Tugurejo Semarang yang 

ditanda tangani oleh dr. Ratih Widayati (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010, hal 30). Hasil Visum termasuk sebagai bentuk layanan 

kesehatan karena mengacu pada Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
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Tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak berhak 

memperoleh layanan kesehatan atau layanan dalam bidang kesehatan. 

Menurut Pasal 1 angka 29 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Miiliter, Keterangan ahli adalah keterangan yang 

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. 

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) visum et repertum berguna 

untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu 

berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi 

Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau 

membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (Siswadja TD 2004).  

Tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada hakim 

fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan yang sebagaimana 

tertuang dalam pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya 

dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut (R. Soeparno 

1989: 46). 

Bentuk perlindungan yang lain adalah pemidanaan terdakwa dengan 

pidana penjara dan pidana denda. Menurut Muladi, pemidanaan baik dalam 

arti hukum maupun konkrit dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan 

terhadap korban adalah sebagai perlindungan korban (Muladi dan Nawawi 

Arief 1992: 89). Maka, putusan dalam penelitian ini hakim memutuskan 

pemidanaan untuk terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 
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6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Putusan 

Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 30) adalah salah satu bentuk 

perlindungan korban yaitu si anak. 

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, untuk 

penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum 

pidana umum, termasuk Bab Kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang 

ditetapkan dengan undang-undang. 

Selanjutnya Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 

mengatakan, terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab 

undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada 

kekuasan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, 

kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-

undang. Maka dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan pidana 

menggunakan dasar hukum pemidanan yang bukan hanya Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Militer. Sebagaimana termuat dalam putusan: 

Mengingat: 1. Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002; 

2. Pasal 26 KUHPM; 

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan 

(Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 29-

30).  

Pemidanaan terdakwa dengan pidana tambahan dengan pemecatan 

dari dinas militer dengan pertimbangan: 
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1. Bahwa  Terdakwa  sebagai  anggota  TNI  dan  juga  tokoh 
masyarakat  serta  tokoh  agama  di  kampungnya  seharusnya 
memberikan  contoh  yang baik, baik anggota TNI lainnya 
dan juga jadi  panutan  masyarakat  tetapi  Terdakwa  justru  
melakukan tindakan yang tidak terpuji dan memalukan bagi 
kesatuannya.  

2. Bahwa  Terdakwa  telah  menyetubuhi  seorang  anak  yang 
cacat yaitu bisu,  tuli  dan anak  tersebut  sejak  kecil sudah  
terbiasa main ke rumah Terdakwa sehingga sudah begitu 
akrab. 

3. Bahwa  akibat dari tindakan  Terdakwa  tersebut Saksi ke-2 
yaitu Sdri. Mawar telah hancur masa depannya apalagi 
melihat kondisi fisiknya yang begitu kurus dan matanya juling 
(Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 27). 

 
Menurut Pasal 10 KUHP/pidana umum, pidana tambahan dapat 

berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan yang ditentukan 

pada Pasal 6 Kitab Undang-undang Pidana Militer adalah: 

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan 
haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 

ke-2, Penurunan pangkat; 
ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 

pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. 

Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama 

pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana adalah: 

4) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

5) Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 

6) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum). 

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam pasal 38 KUHP 

ditetapakan: 
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1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan 

lamanya sebagai berikut: 

a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, 

lamanya adalah pencabutan seumur hidup. 

b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, 

pencabutan hak-hak adalah minimal dua tahun dan selama-lamanya 

lima tahun dari pidana pokok. 

c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 

selama-lamanya lima tahun. 

2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat 

dijalankan. 

Menurut Pasal 54 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa, Prajurit dapat diberhentikan 

dengan hormat atau dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan hormat atau 

dengan tidak hormat dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 62 

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) yaitu: 

(1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena 
mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat 
merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.  

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 
perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat 
Dewan Kehormatan Perwira.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Keseluruhan bentuk-bentuk atau perwujudan pelayanan hah-hak 

anak dalam proses peradilan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dari 
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uraian di atas adalah perlindungan yang didasarkan pada proses peradilan 

militer atau Hukum Acara Peradilan Militer. Anak sebagai korban yang 

khusus dilindungi  dengan hukum perlindungan anak, juga perlu dilihat 

secara khusus yaitu dengan melihat bentuk-bentuk perlindungan dalam 

Putusan Nomor: PUT/11-K/PM. II-10/AD/III/2010 dalam perspektif 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas proses 

yang dilaksanakan di pengadilan militer. 

4.2 Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM. II-

10/AD/III/2010 dalam  Persfektif Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Suatu putusan dapat menimbulkan akibat-akibat yang positif dan 

negatif yang bersangkutan. Karena suatu putusan pengadilan adalah suatu 

hasil interkasi yang ada dan saling mempengaruhi. Yang dimaksud interaksi 

di sini adalah hubungan antara beberapa orang yang bersangkutan. Jadi ini 

berarti, bahwa kita harus memperhitungkan semua fenomena yang relevan 

yang memepengaruhi secara langsung atau tidak langsung atau tidak 

langsung terjadinya suatu putusan pengadilan dan bagi yang bersangkutan 

dengan putusan tersebut. 

Para pihak yang bersangkutan dengan putusan Putusan Nomor: 

PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010 adalah: 

1. Pihak yang dihukum yaitu pelaku yang merupakan anggaota militer. 
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2. Pihak yang menghukum atau yang berkuasa pemerintah/negara melalui 

pengadilan. 

3. Pihak korban yaitu si anak. 

4. Anggota masyarakat (Individu/golongan) yang menghendaki adanya 

hukuman demi kepentingannya, demi pemuasan diri dan mungkin juga 

demi kestabilan dan ketertiban masyarakat. 

5. Pihak Penuntut (dalam hukum pidana, oditur mewakili korban. 

6. Pihak pembela/tertuduh/terhukum/ yaitu para 

pengacara/pembela/penasehat hukum dan anggota masyarakat lain yang 

menguntungkan tertuduh/terhukum. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji putusan dalam perspektif atau 

dari sudut pandang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang berlaku di masyarakat. 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 

(dalam penelitian ini Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sebagai 

pemerintah dan/atau negara) untuk memberikan perlindungan pada anak. 

Bentuk perlindungan hukum bagi korban (seorang anak) tindak 

pidana kekerasan (perkosaan) dalam proses peradilan  merupakan 

pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh korban, dalam 

posisinya diproses peradilan pidana pada khususnya, dan keadilan serta 

kesejahteraan secara merata pada umumnya yang harus diperjuangkan 
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bersama-sama sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi korban 

dalam proses tersebut. Memperjuangkan kepentingan anak berhubungan erat 

dengan masalah norma dan hak yang berkaitan dengan kondisi pribadi 

anak/korban yang bersangkutan. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilihat dari 

perspektif undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Perlindungan 

hukum dari sisi penegak hukum dan elemen masyarakat (Tangwun 2008: 

45). 

Dilihat dari perspektif undang-undang yang berlaku (Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), perlindungan 

hukum terhadap anak adalah perlindungan yang memberi jaminan hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang 

Perlindungan Anak, asas-asas perlindungan anak adalah: 

5. Nondiskriminasi artinya, setiap anak mempunyai hak yang 
sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana 
tercantum dalam konvensi hak-hak anak tanpa membeda-
bedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul 
bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta 
keturunan atau status. 

6. Kepentingan yang terbaik untuk anak artinya dalam semua 
tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, badan legislatif maupun yudikatif, kepentingan 
yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 

7. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang paling 
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mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua. 

8. Penghargaan terhadap anak. Maksudnya, diberikannya 
penghoramatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya. 

 
Perlindungan yang dimaksud dalam Konvensi Hak-Hak Anak adalah 

hak-hak anak yang terdiri atas: 

1. Hak atas kelangsungan hidup; 
2. Hak atas kehidupan yang layak; 
3. Hak atas pelayanan kesehatan; 
4. Hak untuk tumbuh berkembang; 
5. Hak atas informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya; 
6. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; 
7. Hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan 

khusus; 
8. Hak perlindungan, 

Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan 
kekerasan, perlakuan sewenang-wenang dalam proses 
peradilan pidana; 

9. Hak partisipasi; 
10. Kebebasan menyatakan pendapat, 

Hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang 
menyangkut dirinya. 

Berdasarkan Putusan Nomor: PUT/11 K/PM.II 10/AD/III/2010 

bahwa, dalam persidangan, terdakwa mengerti dan mengakui telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh oditur kepadanya dan 

membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan juga tidak 

mengajukan eksepsi dalam proses persidangan dimaksud. 

Pada saat proses persidangan, pengakuan tidak menghapuskan dan 

melewatkan kewajiban pembuktian. Acara pembuktian perkara pidana tetap 

diperlukan sekalipun terdakwa telah mengakui kesalahan yang didakwakan 

kepadanya, oditur dan perangkat persidangan lain, terutama hakim tetap 
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“berkewajiban” membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang 

yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa, sama sekali tidak 

melenyapkan/menghentikan kewajiban oditur dan majelis hakim di 

persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan 

alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti saksi, keterangan ahli atau surat 

maupun alat bukti petunjuk. 

Dalam hukum pidana secara umum, hal tersebut sesuai dengan 

penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (4) Undang-undang No. 

31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, “Keterangan Terdakwa saja tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.” 

Ketentuan dalam Pasal 175 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer sama juga dalam tetapan dalam Pasal 189 ayat (4) 

KUHAP. 

Menurut KUHAP, pengakuan bukan merupakan alat bukti yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, atau bukan, 

“beslissende bewijs kacht.” Pengakuan atau keterangan terdakwa  bukan alat 

bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, 

Jaksa (maka oleh peneliti dalam penelitian ini, jaksa disamakan dengan 

oditur) dan persidangan tetap mempunyai kewajiban dan harus berupaya 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Ada 

atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan 

terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan. Kebenaran 
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yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana. Kebenaran yang 

harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah 

“kebenenaran sejati” atau “materiil waarheid”. Oleh karena itu, pengakuan 

atau keterangan terdakwa belum diangap sebagai perwujudan kebenaran 

sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain (Yahya Harahap 1988: 794). 

Berdasarkan Putusan Nomor: PUT/11 K/PM.II 10/AD/III/2010, salah 

satu pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan tersebut adalah 

mengenai unsur ke-4, “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.” Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan  

yang dilarang untuk dilakukan  oleh  sipelaku/siterpidana yaitu dengan  

menggunakan unsur paksaan  terhadap  seorang  anak  yang  belum  dewasa  

untuk bersetubuh dengan dia (si Pelaku) atau dengan orang lain. 

Anak dalam  putusan perkara ini adalah seseorang  yang  belum  

berusia  18  (delapan  belas)  tahun yaitu Mawar yang lahir tanggal 24 

Desember 1999 (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 29). 

Pengertian anak dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pengadilan dalam perkara 

ini harus memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan yang terbaik untuk 

anak. 

Asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak (Pasal 2 

Undang-undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 

penjelasannya) maka hak anak telah terpenuhi, artinya dalam semua 

tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini 
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oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang), kepentingan yang terbaik bagi 

anak harus menjadi pertimbangan utama. Maka berdasarkan putusan 

(Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 6) dalam 

pertimbangannya, Oditurat menjerat terpidana dengan  UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi bagian dari 

dasar hukum pemidanaan terdakwa. Perkara ini juga diproses sesuai aturan 

hukum meskipun korban adalah seorang anak yang cacat, tuli maka dalam 

kasus ini, peradilan militer tidak mendiskriminasikan anak. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 141 ayat (5) Undang-undang No. Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer yang menyatakan, “Apabila Terdakwa dan/atau Saksi 

tidak memahami bahasa Indonesia, bisu dan/atau tuli, Hakim Ketua dapat 

menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau 

berjanji akan menerjemahkan dengan benar.” 

Proses peradilan pidana adalah suatu proses hukum, yang mana 

harus ada kesempatan orang berdiskusi, menyampaikan apa yang diketahui 

dilihat dirasa dan dimengerti dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu, 

mengemukakan kepentingannya oleh berbagai macam pihak, 

mempertimbangkannya, dan pengambilan keputusan yang mempunyai 

motivasi tertentu. 

Pasal 172 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 

Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHAP merumuskan, “Hal yang secara 

umum diketahui tidak perlu dibuktikan.” Berdasarkan putusan dimaksud 

dalam penelitian ini, “Bahwa di persidangan ini saksi-2 tidak bisa 
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memberikan keterangan dengan lancar dan hanya sebagian yang 

diperagakan oleh kakaknya Saudari Jumarni dan saksi hanya mengangguk.” 

(Putusan Nomor: PUT/11 K/PM.II 10/AD/III/2010, hal 8). Hal yang 

sepatutnya sudah dimengerti majellis hakim tentang tindak pidana yang 

terjadi pada korban terjadi sudah dimengerti oleh hakim dan memang harus 

layak dimengerti oleh majelis hakim. Peristiwa tersebut tidaklah layak/perlu 

dibuktikan karena juga akan mempengaruhi mental saksi korban/anak. Anak 

sebagai korban perkosaan akan menderita kedua kalinya. 

Bentuk perlindungan berupa pelayanan dan pemberian hak-hak anak 

yang terdapat dalam putusan yang telah dianlisa peneliti dan telah diuraikan 

di atas, dalam bahasan ini diawali dengan penahanan terdakwa dan bentuk-

bentuk yang lain, jika dilihat dari presfektif Undang-undang No. 23 Tahun 

2002 Tentang Pelindungan Anak adalah sebagai berikut: 

1. Penahanan Terdakwa selama belum diproses dan saat tahap proses 

peradilan di tingkat pengadilan. 

Salah satu tingkat peradilan militer adalah dalam sebuah 

persidangan di pengadilan militer. Dalam penelitian ini, anak 

berkedudukan sebagai korban, saksi dan lebih tepatnya pada tingkat 

pengadilaan anak adalah sebagai saksi korban. 

Untuk mengindari perlakuan kekerasan terhadap anak, penahanan 

terdakwa dimaksud agar si anak/korban tidak diancam oleh terdakwa 

baik ancaman fisik mapun ancaman sosial, atau bahkan serangan fisik. 

Serangan fisik dimaksud adalah tersangka/terdakwa yang disangka 



71 

 

melakukan tindak pidana/kekerasan atau suatu ancaman kekerasan 

karena tidak merasa terima dengan sangkaan yang diberikan kepadanya. 

Sangkaan yang diberikan terhadap orang yang tidak bersalah maupun 

bersalah dapat memicu emosi karena tidak senang/terima yang pada 

akhirnya dapat berakibat kekerasan terhadap anak maupun terhadap yang 

mempersangkakan/menuduhnya. 

Jika dihubungkan dan dibandingkan dengan perlindungan anak, 

ditahannya terdakwa maka anak sebagai korban akan merasa aman 

karena tidak lagi mendapat gangguan/ancaman/perlakuan kekerasan dari 

terdakwa/orang lain (penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Hal ini sesuai dengan hak 

anak dalam meperoleh perlindungan dari perlindugan anak dari bentuk 

eksploitasi perlakuan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang dalam 

proses peradilan pidana. 

2. Menyamarkan Identitas Anak yang terlibat dalam perkara. 

Putusan memuat, identitas anak/korban disamarkan dengan nama 

Mawar. Menurut Pasal 17, Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf a, 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap 

anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Melihat putusan bahwa 

identitas anak sebagai korban, dan para pihak (terdakwa dan saksi yang 

lain)  adalah disamarkan. Maka dengan menyamarkan identitas anak 

sebagai layanan yang diberikan terhadap anak terpenuhi sebagaimana 
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dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan anak. 

3. Memberikan kesempatan bagi Anak/korban (sebagai saksi korban) untuk 

memberikan keterangan. 

Berdasarkan Pasal 162 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Miiliter dan Pasal 171 KUHAP seorang anak dan 

hanya anak di atas 15 tahun yang menjadi saksi, dalam memberikan 

keterangannya tidak di bawah sumpah. Melihat putusan dalam penelitian 

ini bahwa, pada saat pemeriksaan saksi di persidangan keterangan yang 

diberikan si anak sebagai saksi korban tidak di bawah sumpah. 

Dikarenakan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

sempurna dalam hukum pidana. 

Sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam putusan adalah, 

“Bahwa di persidangan ini, saksi-2 tidak bisa memberikan keterangan 

dengan lancar dan hanya sebagian hanya diperagakan oleh kakaknya 

Saudari Jumarni dan saksi hanya mengangguk (Putusan Nomor: PUT/11-

K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 8).” Maka, jika dihubungkan dengan asas 

penghargaan dalam undang-undang perlindungan anak dan hak 

partisipasi dalam konvensi hak-hak anak, maka dalam proses persidangan 

yang melibatkan anak telah terpenuhi yaitu anak telah diberikan 

kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut dirinya, dan diberi kebebasan untuk menyatakan 

pendapatnya. 
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Menurut Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan 

dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 

sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Berdasakan putusan, 

proses peradilan di tingkat pengadilan dari perspektif undang-undang 

perlindungan anak, asas penghargaan terhadap anak terpenuhi atau telah 

diberikan terhadap anak. Anak telah berpartisipasi dan menyatakan 

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut 

hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini juga sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

4. Pada saat persidangan anak didampingi oleh orang tua dan kakak. 

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu 

hubungan yang sulit dipisahkan, baik hubungan psikologis maupun 

mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, 

dan dalam kasus ini adalah adalah penderita cacat, maka dalam proses 

persidangan yang melibatkan anak sebagai saksi dan/atau korban tetap 

dipertimbangkan bahwa pendampingan tersebut semata-mata demi 

kebutuhan dan keadaan perkembangan anak (penjelasan atas Undang-

undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Penjelasan Umum 

alinea ke-5). 
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Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap 

anak dapat juga dengan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi 

korban dan saksi ahli, baik fisik, mental. Jika dibandingkan dengan 

bagian putusan yang juga merupakan pertimbangan hakim, yaitu: 

Bahwa  Saksi ke-2  (MAWAR)  menderita  cacat  fisik  yaitu  
tuna wicara, oleh karena itu dalam persidangan Saksi-2 
didampingi oleh penterjemah  dari  lingkungan    keluarganya  
sendiri  yaitu  ibunya sendiri yaitu  (Saksi KENANGA), 
kakaknya  yaitu Saudari. Jumarni dan dibantu oleh Dra. 
MELATI Guru Sekolah Luar Biasa Negeri karena Saksi tidak  
mampu  menggunakan  bahasa isyarat yang  digunakan oleh  
Sekolah  Luar  Biasa  melainkan  dengan  bahasa  isyarat 
spontan  yaitu: bahasa  yang  diperoleh  dari  kebiasaan  di 
lingkungannya sendiri (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-
10/AD/III/2010, hal 8). 

Dalam hal ini saksi ke-2 adalah anak yang merupakan sebagai saksi dan 

juga sebagai korban. 

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah anak didampingi oleh 

orang tua (ibu) dan/atau saudari kakaknya, pada tingkat oditur/penyidikan 

didamping oleh guru sekolahnya yang biasanya dan mengetahui serta 

dapat dikatakan ahli dalam mengurusi anak seperti saksi korban. Maka 

jika dihubungkan dengan asas dalam hukum perlindungan anak, 

pemberlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 

terpenuhi.  

Berdasarkan putusan, selain didampingi orang tua, anak juga 

didampingi oleh seorang saksi ahli yaitu dra. Melati seorang guru SLB 
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Negeri Semarang dibagian tuna wicara dan tuna rungu (Putusan Nomor: 

PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 11). Hal ini dimaksudkan  sebagai 

pendamping seperti yang ditetapkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pendamping 

adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam 

bidangnya. 

5. Hasil Visum et Repetum sebagai salah satu pertimbangan hakim; 

Hasil Visum et  Repertum (VeR) adalah hasil dari porses 

pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang pada dasarnya berkaitan 

dengan bidang kesehatan. Tugas dari seorang dokter atau seorang dokter 

ahli di dalam membantu aparat penegak hukum sebagai salah satu tugas 

yang wajib dilakukan olehnya di dalam menangani suatu kasus tindak 

kriminal yaitu, misalnya dalam tugas-tugas memeriksa mayat, atau 

bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam penggalian mayat, 

memeriksa benda/barang bukti lain dari si pelaku atau si korban. 

Menurut R. Soparno, Bagian dari kesimpulan dari Visum et 

Repertum adalah pendapat pribadi berdasarkan pengetahuannya yang 

sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya dari dokter (ahli) yang 

memeriksa itu. Oleh karena dokter adalah seorang manusia yang tidak 

luput dari kesalahan, maka hakim tidak wajib mengikuti pendapat itu bila 

mana bertentangan dengan keyakinannya, akan tetapi bila dokter (ahli) 

itu tidak mengemukakan pendapatnya dan hanya mengajukan fakta-fakta 

atau kenyataan, misalnya tentang keadaan tubuh (badan) si korban atau 
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luka-luka namun, berdasarkan putusan dalam perkara ini, hakim dalam 

memutus perkara melihat dan mempertimbangkan hasil Visum et 

Repertum (R. Soeparno 1989: 60-61). 

Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter 

mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam 

bagian kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh 

telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga 

dengan membaca visum et repertum, dapat diketahui dengan jelas apa 

yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat 

menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut 

tubuh dan jiwa manusia (Budiyanto A, Widiatmaka W, dan Sudiono S 

2007). 

Visum et Repertum memberikan bukti sah hanya hal-hal atau 

keadaan yang tercantum di dalamnya yaitu, mengenai segala sesuatu 

yang oleh dokter (ahli) diperiksa sehingga diketahuinya, seperti luka 

pada badan atau sebab akibat lain pada si anak/korban. Visum et 

repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana 

terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala 

sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian 

pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang 

bukti (Budiyanto A, Widiatmaja W, dan Sudiono S 2007). 

Perkara dalam penelitian ini korban mendapat pelayanan dalam 

bidang kesehatan sebagaimana hak tersebut adalah bagian hak si anak 
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yang telah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

6. Memidana terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda serta 

pemecatatan dari dinas militer. 

Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda dan 

pemecatan dari dinas kemiliteran, secara materiil jika mengacu pada 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidaklah 

sesuai dan kurang  mengkonsistenkan undang-undang tersebut. Jika 

dibandingkan antara putusan dengan hukum pelindungan anak (Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), pidana penjara, 

pidana denda dan pemecatan dari dinas kemiliteran yang divoniskan 

adalah kurang tepat seperti yang ditetapkan dan/atau dimaksudkan dalam 

undang-undang perlindungan anak yang mengacu pada unsur dengan 

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekarasan terhadap 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain.  

Salah satu pasal sebagai dasar hukum pemidanaan terperidana 

adalah Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, 

hal 30). Sedangkan ketetapan dalam pasal dimaksud pada dasarnya 

menetapkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
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ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). 

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana sudah di atas 

minimum, majelis memang sudah mempunyai pertimbangan untuk 

memperingan putusan. Pidana penjara merupakan salah satu pelaksanaan 

untuk mencapai tujuan pemidanaan yang melindungi masyarakat 

terhadap kejahatan dengan memperbaikai atau memulihkan kembali si 

tepidana (Nawawi Arief 2010: 83). 

Sebagaimana kita ketahui bahwa induk dari segala peraturan 

pidana di Indonesia adalah KUHP. Sebagai peraturan induk, ketentuan 

umum dalam KUHP tidak saja berlaku mengingat terhadap aturan-aturan 

pidana dalam KUHP tetapi juga mengikat terhadap aturan-aturan pidana 

di luar KUHP (Tongat 2004: 77). Tentang masalah ini secara tegas diatur 

dalam pasal 103 yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I 

sampai Bab VIII buku ini (yaitu Buku KUHP) juga berlaku bagi 

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang 

ditentukan lain.”  

Mengacu pada pasal 103 KUHP yang memberlakukan ketentuan 

dalam KUHP itu sendiri jika tidak diatur dalam undang-undang 

KUHPM, maka besarnya denda yang di tetapkan pengadilan sebagai 

pidana pokok jelas tidak sesuai dalam perspektif perlindungan hukum 

terhadap anak. 
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Pidana denda tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Militer, namum undang-undang perlindungan anak mengatur 

pidana denda. Sehingga pidana denda, mengenai besarnya ancaman 

maksimum adalah Rp.300.000.000,-. Pidana denda yang ditetapkan 

dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pidana denda oleh undang-undang perlindungan anak telah 

ditentukan suatu batas minimum dan maksimum, termasuk Pasal 81 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

dijatuhkan terhadap terpidana, dan juga beberapa pasal lainnya dalam 

undang-undang pelindungan anak dimaksud. Namun pidana yang 

dijatuhkan terhadap terpidana adalah hanya memenuhi pidana penjara 

sedangkan pidana denda adalah jauh di bawah ketetapan perlindungan 

anak yang ada atau batas minimum pidana denda belum terpenuhi. 

Berdasarkan putusan dalam penelitian ini, pidana denda adalah 

sebagai pidana alternatif, karena denda dapat diganti dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) bulan jika tidak dibayar. Sedangakan dalam 

Undang-undang Pelindungan Anak, pidana denda minimal adalah denda 

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan bukan merupakan 

pidana alternatif. Pidana denda dimaksud dalam hukum perlindungan 

anak adalah pidana wajib. Denda dalam pasal ini bukanlah pilihan, 

karena secara otentik pasal ini jelas memuat dan menggunakan kata 

“dan” bukanlah “atau (pilihan/alternatif).” Dan sesuai dengan putusan, 
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dasar pertimbangan hakim dari fakta yang terbukti tindak pidana tersebut 

adalah kesenganjaan, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak bahwa tindak pidana yang terjadi pada anak dengan 

unsur kesengajaan harus dihukum dengan pidana denda dan pidana 

tersebut bukan pidana alternatif.  

Dalam menjatuhkan pidana, memang tepat peranan hakim sangat 

penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim seharusnya wajib 

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar pembuat pidana 

di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta 

banyak lagi keadaan yang perlu mendapatkan perhatian dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semua ini dapat sebagai 

pedoman pemidanaan. 

Memang pidana denda yang dijatuhkan terhadap terpidana jika 

dikaji, dalam pidana denda bisa saja mengalami kesulitan untuk 

melakukan eksekusi atau terpidana tidak mampu membayar denda. 

Namun menurut Ninek Suparni (seorang ahli hukum), penghukuman 

dengan denda dapat memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya 

adalah: 

1) Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi 
apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman 
lainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar di 
maafkan. 

2) Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan 
pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila 
tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup 
membayar. 
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3) Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak 
mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dan lebih 
mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. 

4) Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama 
tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum 
penjara. 

5) Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya. 
6) Pidana denda akan menjadikan pelanggar untuk 

memperbaiki hidupnya (Ninek Suparni 1996: 42). 

Sehingga selayaknya, pidana denda juga lebih ditekankan dalam 

pemidanaan terhadap terpidana yang dimaksud dalam penelitian ini. 

Ditinjau dari sudut pandang perlindungan anak, pidana denda 

yang jauh di bawah dari tetapan minimal yang ditetapkan undang-

undang, dalam Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/2010, pidana 

denda adalah pidana alternatif karena jika tidak dibayarkan dapat diganti 

dengan pidana kurungan selama tiga bulan maka, putusan ini juga 

semakin sangat tidak sesuai. 

Salah satu tujuan pemidanaan teori relatif yaitu, “agar dapat 

mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak 

melakukan tindak pidana.” (Muladi dan Nawawi 1998: 10). Jika 

dihubungkan dengan putusan dari perspektif hukum perlindungan anak, 

bahwa masyarakat termasuk peneliti melihat undang-undang yang ada 

tidak selalu berlaku, dan bisa tidak dimaksimalkan karena terhadap suatu 

perkara undang-undang dapat diberlakukan jauh di bawah  minimal. 

Sehingga jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk 

mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tidak 

tersentuh/tidak terpenuhi, kemungkinan tingkat kekerasan anak akan 
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semakin meninggkat, karena peraturan perundang-undangan yang ada 

adalah sebagai tetapan/peraturan di atas kertas. 

Selanjutnya, tentang pidana pemecatan yang diberikan kepada 

terpidana adalah suatu tetapan dan ketentuan hukum dari hukum pidana 

militer, Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. 

Pemecatan tersebut risiko/konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan 

hukum militer yang tidak terlepas dari pidana umum (KUHP) atau 

pemecatan tersebut merupakan hukuman atas konsekuensi dari 

pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur dan ditetapkan 

dalam Kitab Hukum Pidana Militer. Namun, pemberian pidana kepada 

pelaku kejahatan (kekerasan) belum bisa memberikan rasa keadilan yang 

sesuai dengan hukum perlindungan anak. Lebih-lebih apabila korban 

menderita kerugian secara materil maupun secara fisik. 

Pemecatan yang ditetapkan hakim sebagai dasar pemidanaan 

dalam Putusan adalah Pasal 26 KUHPM yang mengatakan: 

 (1)   Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa 
pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, 
selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat 
dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan 
penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada 
seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang 
dilakukan, dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam 
kalangan militer.  
(2)   Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat 
hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari 
Angkatan Bersenjata selama dinasnya yang dahulu, 
dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan 
hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan 
pensiun yang berlaku bagi terpidana.  
(3)   Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan 
pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, 
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menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk 
memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda 
kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan 
sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir 
diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu. 

Dasar hukum yang lain dalam putusan adalah ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/2010, hal 30). Dalam hal pemecatan, ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan lain dapat juga dilhat dalam Pasal 

62 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yaitu: 

3. Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena 
mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata 
dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.  

4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhadap perwira dilaksanakan setelah 
mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan 
Perwira. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Derita yang dialami anak adalah derita yang juga menyangkut 

keadaanya setelah proses persidangan/dikeluarkannya putusan. Seperti 

halnya, ketika seseorang yang mobilnya hilang karena dicuri. Korban 

memang merasa puas/senang setelah pencurinya ditangkap oleh polisi. 

Namum mobil milik korban telah dijual dan uang hasil penjulan mobil 

curian tersebut telah habis digunakan pencuri untuk poya-poya dan 

mabuk-mabukan. Apakah selanjutnya korban akan merasa puas dengan 

hanya penjahat dipenjara, tidak lagi dapat melihat mobilnya dan tidak 

dapat lagi menggunakan/memiliki mobilnya? Dalam hal ini 
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dipenjarannya si aparat militer dan denda yang jauh dari tetapan hukum 

yang ada akan melepasakan pendetiaan anak? Hukum yang sudah ada 

saja tidak konsekuen untuk melindungi anak terhadap penderitaan 

selanjutnya dan/atau masa depannya. Sementara akibat dari perbuatan 

terpidana yang dapat kita lihat dari salah satu pertimbagan hakim, 

“Bahwa  akibat dari tindakan  Terdakwa  tersebut Saksi-2 yaitu Sdri. 

Mawar telah hancur masa depannya apalagi melihat kondisi fisiknya yang 

begitu kurus dan matanya juling.” (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010, hal 27). Namun  putusan pemidanaan tersebut tidak 

memperhatikan masa depan si anak. 

Walaupun jika di satu sisi ada anggapan, korban berperan 

terjadinya kejahatan, korban juga memiliki hak yang harus dipenuhi 

dalam implementasinya. Tetapi, kenyataannya dalam putusan ini tindak 

pidana dilakukan secara sengaja korbannya adalah anak (Putusan Nomor: 

PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hal 22). Ditinjau dari perspektif 

pertanggungjawaban, anak belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya (Pasal 4 ayat (1) dalam penjelasan atas Undang undang No. 

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). 

Berdasarkan putusan, salah satu pertimbangan majelis hakim 

adalah bahwa, di dalam  memeriksa dan mengadili  dan memutus perkara 

terdakwa, secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga 

keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan 

kepentingan militer (Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, 
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hal 27). Setelah melihat dan mecermati, isi putusan yang berupa pidana 

penjara, denda dan terutama pemecatan adalah pidana sebagai untuk 

kepentigan militer, tujuannya pembersihan kemiliteran bahwa, 

kemiliteran adalah lembaga yang personil/anggotanya bukan pelaku 

tindak pidana kekerasan terhadap anak. 

Dalam putusan ini, kemiliteran adalah lembaga yang menghukum 

pelaku tindak pidana, tetapi tidak memaksimalkan dan melakasakan 

hukum yang mengikat terhadap anak yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga, berdasarkan data-data (data 

pada uraian bab 1 hasil penelitian World Vision) sebelum adanya putusan 

ini, selanjutnya kekerasan terhadap anak tetap bisa saja semakin 

meninggkat. Seperti yang di sampaikan Evarisan, Direktur Legal 

Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-

KJHAM), “Pelaku pemerkosaan memilih anak-anak menjadi korban 

karena mereka cenderung takut memberikan perlawanan. Lemahnya 

hukum terhadap para pelaku pemerkosaan menyebabkan jumlah kasus 

kejahatan ini terus meningkat.” (TV Borobudur.com. di akses Senin 

07/8/2010). 

Perlindungan hukum yang melindungi tingkah laku manusia 

dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-

10 Semarang jika dilihat dari undang-undang perlindungan anak adalah 

belum efektif/masih kurang. Melindungi peraturan-peraturan/hukum 

adalah sesuatu yang berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan 
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hukuman tertentu. Tindakan-tindakan manusia dalam pergaulan hidup 

dapat berupa ancaman harus mengganti kerugian, jika melanggar aturan-

aturan itu. Perlindungan yang diberikan dalam putusan ini adalah 

perlindungan militer, menegakkan hukum kedisiplinan militer, kurang 

mengefektifkan/menjalankan hukum perlindungan anak. 

Menurut Pasal 6 Kitab Hukum Pidana Militer, Pidana dalam 

hukum militer tidak mengenal pidana denda. Namun dalam undang-

undang perlindungan anak, mengatur pidana denda bagi pelanggaran 

terhadap hukum tersebut termasuk pelaku kekerasan terhadap anak. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Bab XII Ketentuan Pidana yang diantaranya 

terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 80 
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).  

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila 
yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. 
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Pasal 81 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 

Pasal 82 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 
Pasal 88 

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual 
anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 

Beratnya pemidanaan dipengaruhi oleh faktor lain seperti yang 

disebutkan dalam California’s Sentencing Rule antara lain adalah:  

1) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat 
dan dilakukan secara keji. 

2) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya untuk melakukan kejahatan. 

3) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau 
melibatkan anak-anak yang belum dewasa (Rusli 
Muhammad 2007: 222). 
 

Kejahatan yang dilakukan terdakwa yang telah dipidana melakukan 

kejahatan yang melibatkan anak yang mengakibatkan anak cacat. 
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Terpidana juga telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh 

negara kepadanya sebagai TNI untuk melindungi, menciptkan rasa aman 

bagi masyarakat. 

Namun, pidana penjara dan pemecatan yang dijatuhkan 

merupakan akibat dari pelanggaran terhadap Hukum Pidana Militer, dan 

Hukum Ketentaraan Nasional (Undang-undang  No. 34 Tahun 2004 

Tentang TNI) atau pidana ini merupakan sebagai 

pertanggungjawaban/penegakan terhadap hukum kemiliteran. Pidana 

lainnya dalam putusan ini belum bertanggungjawab terhadap 

perlindungan anak atau belum menegakkan Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada 

dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara 

tidak langsung. Bahkan terhadap calon-calon korban atau korban 

potensial pemberian pidana, baik secara abstrak  maupun secara konkret  

oleh badan (lembaga) pengadilan yang berwenang misalnya, penjara 

maupun pidana denda, belum dapat memberikan rasa puas bagi korban 

dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. 

Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana 

(pemidanaan) tidak ditujukan pada perlindungan korban langsung. Dalam 

putusan ini semua bentuk perlindungan yang ada adalah perlindungan 

korban yang hanya secara tidak langsung/abstrak dan tidak berlanjut. 

Pertanggungjawaban pidana oleh perlaku kejahatan (kekerasan) bukanlah 
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pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderiataan korban 

secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan 

pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual terhadap lembaga 

kemiliteran (ketetapan Pasal 6 Kitab Undang-undang Pidana Militer dan 

Pasal 54 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI). 

Sementara perlindungan anak yang dimaksud dan diharapakan 

adalah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah 

dan negara dengan rangkaian kegiatan  yang dilaksanakan secara terus 

menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut 

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

Tindakan itu ditujukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak 

yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh 

(penjelasan umum atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak). 

Perlindungan hukum yang melindungi tingkah laku manusia 

dalam lingkungan masyarakat yang diberikan oleh badan resmi yang 

berwajib (pengadilan). Melindungi peraturan-peraturan/hukum yang 

berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 

Tindakan-tindakan manusia dalam pergaulan hidup dapat berupa 

ancaman harus mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu. 

Tindakan itu bisa saja akan membahayakan diri sendiri atau harta, 

umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan 
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sebagainya. Aparat militer yang terpidana dengan pemecatan adalah 

kerugiannya. Pidana penjara dan denda seharunya yang sesuai aturan 

yang ada adalah kerugian yang harus ditanggung si terpidana. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan bahwa dalam proses peradilan militer di Pengadilan Militer II-10 

Semarang yang melibatkan anak sebagai korban telah diberikan hak-haknya 

sebagai bentuk perlindungan anak. Adapun simpulan penulis dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh 

Pengadilan Militer II-10 Semarang terdiri dari: 

1) Penahanan terdakwa selama belum diproses dan saat masa/tahap proses 

di Pengadilan. Ditahannya terdakwa maka terdakwa tidak lagi 

mengulangi tindak pidana, keonaran yang ditujukan terhadap 

korban/anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

2) Menyamarkan identitas Anak yang terlibat dalam perkara sebagaimana 

dimaskud dalam Pasal 17, Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat 3 huruf a 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

3) Memberikan kesempatan bagi Anak/korban (sebagai saksi korban) 

untuk memberikan keterangan. Hal ini merupakan hak anak untuk 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

91 
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dengan kehidupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

4) Pada saat persidangan, anak didampingi oleh orang tua dan 

saudari/kakak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Undang-

undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal 64 ayat 

(3) huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak; 

5) Layanan kesehatan dengan hasil Visum et Repetum sebagai salah satu 

pertimbangan hakim. Hasil visum merupakan suatu hasil dari ahli 

bidang kesehatan yang didapatkan anak  sebagai bentuk layanan 

kesehatan. Anak berhak mendapat layanan kesehatan sebagaiama diatur 

dalam Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

6) Memidana terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda serta 

pemecatan dari dinas militer yang merupakan wujud pelaksanan Pasal 

81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

2. Dilihat dari Prespektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, bahwa wujud perlindungan yang diberikan tidak 

seluruhnya terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

tersebut yaitu menyangkut pemidanaan terdakwa Kadal Buntung yang 

diputus oleh Pengadilan Muliter II-10 Semarang. Pelaku kekerasan 

sebagaimana dimaksud dalam putusan Putusan Nomor: PUT/11-K/PM.II-

10/AD/III/2010 dipidana dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 
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Rp. 10.000.000,00 yang seharusnya dipidana minimal 3 tahun dan 

maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 dan maksimal 

Rp. 300.000.000,00 yang telah diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No. 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

5.2 Saran 

Bentuk-bentuk perlindungan anak seyogyanya dilakukan dari segala 

aspek, termasuk penanganan dan pemberian perlindungan yang tepat melalui 

pelaksananan/penerapan peraturan-peraturan yang dibuat oleh sebuah 

negara/pemerintah. Sehingga sangat di perlukan: 

1. Dalam pemidanaan terdakwa seyogyanya mengacu pada Undang-undang 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga pidana yang 

diberikan tidak berbeda dari harapan dan ketetapan peraturan yang ada 

seperti pidana denda dalam hukum perlindungan anak adalah pidana 

keharusan bukan sebagai pidana yang dapat diganti dengan pidana  

kurungan. 

2. Setelah proses peradilan para pihak termasuk penegak hukum seyogyanya 

perlu juga memberikan perlindungan memperhatikan kepentingan anak 

korban kekerasan tentang masa depan anak sebagai korban untuk 

mempersiapkan anak sebagai bagian dari penerus masa depan Indonesia. 
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PENGADILAN MILITER II-10  

S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT/11-K/PM.II- 10/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

PENGADILAN  MILITER  II-10  Semarang  yang  bersidang  di  Semarang  dalam
memeriksa  dan  mengadili  perkara  pidana  pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan
putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa: 

Nama lengkap  :  KADAL BUNTUNG
Pangkat/Nrp  :   Serma/587342
Jabatan   :   Babinsa Ramil 08/Mijen 
Kesatuan   :   Kodim 0733/BS Semarang 
Tempat, tanggal lahir  :    Magetan, 31 Desember 1963
Jenis kelamin  :  Laki-Laki
Kewarganegaraan   :   Indonesia
Agama   :  Islam 
Tempat tinggal  :  Desa  Rejosari  RT.02  RW.  04  Kel.  Wonopolo  Kec.

Mijen Kota Semarang. 

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2009 s/d tanggal 25 
Agustus  2009  berdasarkan  Surat  Keputusan  penahanan  Sementara  dari  Dandim
0733/BS Semarang  selaku Ankum Nomor : Skep/04/VIII/2009 tanggal  6  Agustus 2009,
kemudian  diperpanjang  penahanannya  Tmt  26  Agustus  s/d  24  September   2009
berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku
Papera  Nomor  :  Kep/178/VIII/2009  tanggal  28  Agustus  2009  dan  dibebaskan  dari 
Penahanan  sementara  sejak  tanggal  25  September  2009  berdasar kan  Keptusan
Pembebasan  Penahanan  dari  Pangdam  IV/Diponegoro  selaku  Papera  Nomor  :
Kep/207/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Pengadilan Militer tersebut di atas; 

Membaca  : Berita Acar a Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1.  Surat  Keputusan  Penyerahan  Perkara  dari  Pangdam  IV/
Diponegoro  selaku  Papera  Nomor  :  Kep/6/I/2010  tanggal  21
Januari 2010.

2.  Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/9/I/2010,  tanggal 
29 Januari 2010.
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Mendengar  : 1.  Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  DAK/ 9 / I /
2010,    tanggal  29  Januari  2010,  di  depan  persidangan  yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2.  Hal-hal  yang  diterangkan  oleh  Ter dakwa  serta  keterangan
par a Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1.  Tuntutan  Pidana  (Requisitoir)  Oditur  Militer  yang  diajukan
kepada  Majelis  Hakim  yang  pada  pokoknya  Oditur  Militer
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
ber salah telah melakukan tindak pidana alternatif Kedua :

” Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar 
pernikahan, padahal  diketahui  atau  sepatutnya  harus diduga,
bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau  umurnya
tidak  ternyata,  bahwa  belum  mampu  dikawin  ”. Sebagaimana 
diatur  dan  diancam  dengan  pidana  dalam  pasal  287  (1)  KUHP.
Dan  oleh  karenanya  Oditur  Militer  mohon  agar  Terdakwa  dijatuhi
pidana sebagai berikut :

a.  Pidana penjara selama  12 (dua  belas)  bulan dikurangi 
selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. 

b.  Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-Barang : 
1)  1  (satu)   buah  celana  dalam  warna  krem  milik

Terdakwa Serma Kadal Buntung NRP. 587342.
2)  1  (satu)  buah  selimut  motif  bunga  warna  hijau 

putih.
3)  1 (satu) sprei tenun songket warna ungu. 
4)  1 (satu)  buah celana dalam warna krem milik  Sdri.
Mawar.
5)  1  (satu)  lembar  uang  pecahan  Rp.  10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) No. Seri GCN230870.
6)  3  (tiga)  buah  kaset  CD  yang  berisikan  bahasa
isyarat / bahasa gerak Sdri. Mawar.

Untuk  poin  1),  2)  dan  3)  dikembalikan  kepada  yang
berhak yaitu Terdakwa.
Untuk  poin  4),  5)  dan  6)  dikembalikan  kepada  yang
berhak yaitu Saksi-2 yaitu Mawar.

Surat-surat :
1)    1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutiban  Akta  Nikah
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2.  Permohonan Ter dakwa  yang  menyatakan  bahwa  ia  merasa
ber salah  dan  sangat  menyesal  serta  berjanji  tidak  akan  berbuat
lagi  dan  oleh  karenanya  memohon  dijatuhi  pidana  seringan-
ringannya dan masih ingin tetap berdinas sebagai  TNI.

Menimbang  : Bahwa  menurut  Surat  Dakwaan  Oditur  di  atas  Ter dakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa  Terdakwa  pada  waktu  (waktu-waktu)  dan  di  tempat
(tempat-tempat)  sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini,  yaitu  pada
tanggal  lima  bulan  Agustus  tahun  dua  ribu  sembilan  setidak -
tidaknya  dalam  tahun  dua  ribu  sembilan  di  Desa  Rejosari RT.  02
RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidak-tidaknya
di tempat- tempat yang  termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

”  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan
kekerasan  atau  ancaman  memaksa  anak  melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1.  Bahwa  Terdakwa  menjadi  prajurit  TNI-AD  sejak  tahun
1985/1986  melalui  pendidikan  Secata  TNI-AD  di  Ipar  Gunung
Jayapura  selama  3  (tiga)   bulan  dilanjutkan  pendidikan  Susjurta
Korsik  di  Pusdik  Ajend  Lembang  Bandung,  setelah  lulus  dan
dilantik  ditugaskan  di  Ajendam  IV/Diponegoro,  kemudian  pada
tahun  1994  mengikuti  pendidikan  Secaba  Reg.  Ter  di  Rindam
IV/Diponegoro  selama  4  (empat)   bulan  dan  setelah  lulus
ditempatkan  di  Kodim  0733/BS  Semarang  sampai  dengan
sekar ang telah ber pangkat Serma NRP. 587342.

2.  Bahwa  sejak  tahun  1997  Terdakwa  hidup  bersama  dengan
anaknya yang bernama  Sdr.  Edi  Kurniawan  hasil  dari  pernikahan
Terdakwa yang pertama dan tinggal  di Desa Rejosari  RT. 02 RW.
04  Kel. Wonopolo  Kec.  Mijen  Kota  Semarang,  tetapi  sejak  bulan
Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya
yang  per tama  melanjutkan  sekolah  ke  Surabaya  sedangkan
istrinya  yang  kedua  bersama  anaknya  tinggal  di  rumah Terdakwa
di daerah Pedurungan Semarang.

3.  Bahwa  selanjutnya  sekira  tahun  2003  Saksi- 1  ( Kenanga)
ber sama  suaminya  membuka  usaha  pembuatan  batu  bata
disebelah  kanan  pekarangan  rumah  Terdakwa  yang  bekerja  dari
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5.  Bahwa  pada  tanggal  5  Agustus  2009  saat  Saksi-2  sedang
ber main  dirumah  Terdakwa,  lalu  Saksi-2  ditarik  oleh  Terdakwa
masuk  kedalam  kamar,  selanjutnya  pintu  kamar  ditutup  oleh
Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 dengan posisi
terlentang  ditempat  tidur  dan  Terdakwa  membuka  celananya  dan
celana  Saksi-2,  setelah  itu  Terdakwa  menindih  Saksi-2  dari  atas,
menciumi  bibir  Saksi-2,  meremas  buah  dada  Saksi-2  serta
memasukan  paksa  alat  kelaminnya  kedalam  vagina  Saksi -2
selama  ±  5  ( lima)  menit  hingga  mengeluark an  sperma  didalam
vagina  Saksi-2 dan  pada  saat  Saksi-2  disetubuhi  oleh  Terdakwa,
Saksi-2 hanya meronta-r onta serta menangis .

6.  Bahwa  kemudian  setelah  selesai  menyetubuhi  Saksi-2,
Terdakwa  memberikan  uang  pecahan  sebesar  Rp.  10.000,-
(sepuluih  ribu  rupiah)  kepada  Saksi-2  serta  menyuruh  Saksi-2
dengan  bahasa  isyarat  agar  tidak  menceritakan  perbuatan
Terdakwa  kepada  orang  tuanya  maupun  orang  lain,  selanjutnya
Terdakwa  menyuruh  Saksi-2  untuk  pulang  namun  Saksi-2  tidak
mau  pulang  dan  selang  beberapa  saat  kemudian  Terdakwa
kembali terangsang  dan  mengulangi perbuatannya  kepada  Saksi-
2, setelah itu Ter dakwa menyuruh Saksi-2 pulang.

7.  Bahwa  pada  saat  Saksi-2  pulang  kerumahnya  bertemu
dengan  kakaknya  yaitu  Saksi-3  (Semboja)  yang  curiga  dengan
tingkah laku Saksi-2 yang aneh, kemudian Saksi-3 bersama ibunya 
yaitu Saksi-1 (Kenanga) menanyai Saksi- 2 di dalam rumahnya dan
Saksi-2  mengaku  telah  disetubuhi  oleh  Terdakwa,  selanjutnya
Saksi-3  mengecek  celana  dalam  Saksi-2  dan  ditemukan  ada
sper ma  yang  menempel  dibagian  paha  kiri  Saksi-2,  selanjutnya
Saksi-1  melaporkan  kejadian  tersebut  ke  Polsek  Mijen  dan 
kemudian  oleh  petugas  Polisi  diantar  ke  Denpom  IV/5  Semarang
untuk diproses lebih lanjut.

atau

Kedua :

Bahwa  Terdakwa  pada  waktu  (waktu-waktu)  dan  di  tempat
(tempat-tempat)  sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini,  yaitu  pada
tanggal  lima  bulan  Agustus  tahun  dua  ribu  sembilan  setidak -
tidaknya  dalam  tahun  dua  ribu  sembilan  di  Desa  Rejosari RT.  02
RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidak-tidaknya
di tempat- tempat yang  termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita  diluar 
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IV/Diponegoro  selama  4  (empat)  bulan  dan  setelah  lulus
ditempatkan  di  Kodim  0733/BS  Semarang  sampai  dengan
sekar ang telah ber pangkat Serma NRP. 587342.

2.  Bahwa  sejak  tahun  1997  Terdakwa  hidup  bersama  dengan
anaknya yang bernama  Sdr.  Edi  Kurniawan  hasil  dari  pernikahan
Terdakwa yang pertama dan tinggal  di Desa Rejosari  RT. 02 RW.
04  Kel. Wonopolo  Kec.  Mijen  Kota  Semarang,  tetapi  sejak  bulan
Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya
yang  per tama  melanjutkan  sekolah  ke  Surabaya  sedangkan
istrinya  yang  kedua  bersama  anaknya  tinggal  di  rumah Terdakwa
di daerah Pedurungan Semarang.

3.  Bahwa  selanjutnya  sekira  tahun  2003  Saksi- 1  ( Kenanga)
ber sama  suaminya  membuta  usaha  pembuatan  batu  bata
disebelah  kanan  pekarangan  rumah  Terdakwa  yang  bekerja  dar i
pagi hingga sor e hari dengan membawa anak mereka yaitu Saksi-
2  (Mawar)  yang  mengalami  cacad  Tuna  Rungu sehingga  Saksi-2 
sering main kerumah Terdakwa.

4.  Bahwa Saksi-2 adalah anak dari pasangan suami istri Saksi-
1  (Kenanga)  dengan  Sdr.  Sahri  yang  dilahirkan  pada  tanggal  27
Mei  1995  sesuai  Kutiban  Akte  Kelahiran  No.  13136/TP/1999
tanggal  24  Desember  1999  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  catatan
sipil  Kota  Semarang  dan  sekarang  berusia  ±  14  (empat  belas)
tahun .

5.  Bahwa  pada  tanggal  5  Agustus  2009  saat  Saksi-2  sedang
ber main  dirumah  Terdakwa,  lalu  Saksi-2  ditarik  oleh  Terdakwa
masuk  kedalam  kamar,  selanjutnya  pintu  kamar  ditutup  oleh
Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 dengan posisi
terlentang  ditempat  tidur  dan  Terdakwa  membuka  celananya  dan
celana  Saksi-2,  setelah  itu  Terdakwa  menindih  Saksi-2  dari  atas,
menciumi  bibir  Saksi-2,  meremas  buah  dada  Saksi-2  serta
memasukan  paksa  alat  kelaminnya  kedalam  vagina  Saksi -2
selama  ±  5  ( lima)  menit  hingga  mengeluarkan  sperma  didalam
vagina  Saksi-2 dan  pada  saat  Saksi-2  disetubuhi  oleh  Terdakwa,
Saksi-2 hanya meronta-r onta serta menangis .

6.  Bahwa  kemudian  setelah  selesai  menyetubuhi  Saksi-2,
Terdakwa  memberikan  uang  pecahan  sebesar  Rp.  10.000,-
(sepuluih  ribu  rupiah)  kepada  Saksi-2  serta  menyuruh  Saksi-2
dengan  bahasa  isyarat  agar  tidak  menceritakan  perbuatan
Terdakwa  kepada  orang  tuanya  maupun  orang  lain,  selanjutnya
Terdakwa  menyuruh  Saksi-2  untuk  pulang  namun  Saksi-2  tidak
mau  pulang  dan  selang  beberapa  saat  kemudian  Terdakwa
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kemudian  oleh  petugas  Polisi  diantar  ke  Denpom  IV/5  Semarang
untuk diproses lebih lanjut.

8.  Bahwa  pada  saat  Ter dakwa  menyetubuhi  Saksi-2  ( Mawar)
yaitu  pada  tanggal  5  Agustus  2009  usia  Saksi-2  belum  15  (lima
belas)  tahun  sesuai  dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :
13136/TP/1999  tanggal  24  Desember   1999  atas  nama  Mawar
yang  dikeluarkan  oleh  kantor   catatan  sipil  Kota  Semarang  masih
ber umur 14 (empat belas) tahun.

Berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  ter sebut  telah
cukup  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sebagaimana 
dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :  Pasal 81 (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.
atau

Kedua :  Pasal 287 (1) KUHP.

Menimbang    : Bahwa  atas  dakwaan  tersebut,  Terdakwa  mengerti  dan 
mengakui  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
kepadanya  dan membenar kan  semua  dakwaan  yang didakwakan 
kepadanya.

Menimbang  :    Bahwa  dipersidangan  Terdakwa  didampingi  oleh  Tim
Penasihat  Hukumnya  yaitu  :  Kapten  Chk  J.H.  Silaen,  SH  Nrp.
2910058740668  dan  Letda  Chk  R.M.  Hendri,  SH  Nrp.
11070046060381  berdasarkan  Surat  Perintah  Kakumdam
IV/Diponegor o  Nomor  :  Sprin/107/VIII/2009  tanggal  19  Agustus
2009  dan  Surat  Kuas a  Khusus  dari  Terdakwa  kepada  Tim
Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang  :    Bahwa  atas  dakwaan tersebut di atas Tim P enasihat Hukum
tidak mengajukan Eksepsi. 

Menimbang  :    Bahwa  par a  Saksi  dipersidangan  mener angkan  dibawah
sumpah sebagai berikut : 

Saksi- 1 :

Nama lengkap  :  KENANGA
Pekerjaan   :   Buruh 
Tempat, tanggal lahir  :  Kendal, 5 April 1962
Jenis kelamin  :   Perempuan
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
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dan  tuli  dan  sampai  sekar ang  belum  pernah  menikah/mempunyai 
suami. 

3.  Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  5  Agustus  2009  siang  hari
kurang  lebih  pukul  11.30  Wib  ketika  Saksi  pulang  kerja  dari
membuat  batu  bata,  Saksi-3  (kakak  Saksi-2)    menyampaikan 
kepada Saksi kalau Saksi-2 telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-3 
telah  memeriksanya  kalau  pada  paha  dan  celana  dalam  Saksi -2
terdapat sperma berwarna putih masih dan masih basah.

4.  Bahwa  atas  informasi  ter sebut,  Saksi  menanyakan  kepada
Saksi-2  Sdri  Mawar   dengan  bahasa  isyarat  yang  telah  dimengerti 
dan benar menerangkan dengan bahasa isyarat bahwa Sdri Mawar
telah  diraba-r aba  payudaranya,  ditidurkan  kemudian  pahanya 
dibuka  kemudian disetubuhi  oleh  orang  yang  berkumis  yang  biasa
naik sepeda motor dan  menunjuk ke rumah Terdakwa.

5.  Bahwa  untuk  meyakinkan  Saksi,  Saksi  memeriksa  sendiri
celana  dalam  Saksi-2  Sdri.  Mawar  dan  juga  memer iksa  kemaluan 
Sdri.  Mawar  dengan  cara  memerintahkan  Saksi -2  untuk  tidur 
terlentang,  ternyata  benar  informasi  dari  Saksi-3,  yakni  pada  paha
kiri dan celana dalam Saksi-2 terdapat   sperma yang  masih basah, 
tapi tidak terdapat bercak darah. 

6.  Bahwa  untuk  meyakinkan  siapa  pelakunya  maka  Saksi
mengajak  Saksi-2  Sdri.  Mawar  untuk  menunjukkan/  mendatangi 
rumah pelaku, Saksi-2 menunjuk ke rumah Terdakwa. 

7.  Bahwa  sejak  berumur  4  (empat)  tahun  Sdri.  Mawar   sering
main ke rumah Terdakwa karena memang bertetangga.

8.  Bahwa sebelum kejadian persetubuhan ini Sdri. Mawar sering
diberi  uang  oleh  Terdakwa  antara  Rp.  1000  sampai  dengan  Rp
2.000,- dan juga sering diberi makanan.

9.  Bahwa anak Saksi yaitu Sdri. Mawar kalau mer asa sakit hanya 
diam saja kar ena tidak bisa menangis 

10.  Bahwa  sebelum  kejadian  ini  Saksi-2  per nah  mengalami
pendarahan dan beristirahat selama 2 (dua) hari. 

10.  Bahwa anak Saksi yaitu Sdri. Mawar lahir pada tanggal 27 Mei 
1995    sesuai  dengan  kutipan  Akta  kelahiran  Nomor  : 
13136/TP/1999 tanggal 24 Desember  1999  atas nama Mawar yang
dikeluarkan  oleh  kantor  catatan  sipil  Kota  Semarang  yang    ber arti 
sekarang umurnya baru 14 (empat belas)  tahun. 
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Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya. 

Menimbang  :    Bahwa  Saksi-2  (MAWAR)  menderita  cacat  fisik  yaitu  tuna 
wicara, oleh karena itu dalam persidangan Saksi-2 didampingi oleh
penterjemah  dari  lingkungan    keluarganya  sendiri  yaitu  ibunya
sendiri yaitu  (Saksi KENANGA), kakaknya  yaitu Sdri. Jumarni dan
dibantu oleh Dra. MELATI Guru Sekolah Luar Biasa Negeri karena
Saksi tidak  mampu  menggunakan  bahasa isyarat yang  digunakan
oleh  Sekolah  Luar  Biasa  melainkan  dengan  bahasa  isyarat 
spontan  yaitu  :  bahasa  yang  diper oleh  dari  kebiasaan  di
lingkungannya sendiri.

Saksi- 2 :

Nama lengkap  :  MAWAR 
Pekerjaan   :   Ikut orang tua 
Tempat, tanggal lahir  :  Semarang, 27 Mei 1995
Jenis kelamin  :   Perempuan
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
Agama  :  Islam 

Tempat tinggal  :  Kp.  Tempel  RT.  02  RW. 04 Kel. Jatisari
Kec. Mijen Kota Semarang.

Menimbang  :    Bahwa Saksi member ikan keter angan tidak dibawah sumpah
karena masih dibawah umur.

Menimbang  :    Bahwa  dipersidangan  ini  Saksi-2  tidak  bisa  memberikan 
keterangan  dengan  lancar  dan  hanya  sebagian  isyarat  yang
diperagakan  oleh  kakaknya  yaitu  Sdri.  Jumarni  dan  Saksi  hanya 
mengangguk.

Menimbang   :    Bahwa  tanda  isyarat  yang  dianggukkan  oleh  Saksi  adalah
benar  telah  disetubuhi  oleh  Terdakwa  dirumah  Terdakwa  tetapi
caranya  bagaimana  Saksi  tidak  mau  menerangkan  karena 
menurut  keter angan Guru  SLB  yaitu  DRA.  MELATI  Guru Sekolah
Luar  Biasa  Negeri  yang  juga  mendampingi  Saksi  mener angkan
bahwa  seorang  tuna  wicara  dalam  situasi  yang  bar u  tidak  akan 
bisa  beradaptasi  dan  cenderung  diam.  Adapun  keterangan  yang 
diberikan oleh Saksi-2 yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1.  Bahwa  pada  tanggal  5  Agustus  2009  ketika  Saksi  main  di
rumah  Terdakwa,  Saksi  telah  disetubuhi  oleh  Ter dakwa,  dengan
cara  membuka  celana  yang  dipakai  oleh  Saksi,  kemudian
Terdakwa  menciumi  bibir  Saksi,  meremas  buah  dada  setelah  itu
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Saksi - 3 :

Nama lengkap  :  SEMBOJA
Pekerjaan   :   Buruh 
Tempat, tanggal lahir  :  Semarang, 9 Maret 1968 
Jenis kelamin  :   Perempuan
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
Agama  :  Islam 

Tempat tinggal  :  Kp.  Tempel  RT.  01  RW. 04 Kel. Jatisari
Kec. Mijen Kota Semarang.

Keterangan  Saksi-3  dibawah  sumpah  dalam  persidangan  pada
pokoknya sebagai berikut :

1.  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  sejak  Terdakwa
tinggal di Wonopolo  Kec.  Mijen  Kota  Semarang  sebagai tetangga
namun tidak ada hubungan keluarga. 

2.  Bahwa Saksi-2 adalah adik  kandung  Saksi,  yang dilahirkan
pada tanggal 27 Mei 1995 yang sejak kecil  menderita bisu dan tuli
dan sampai sekarang belum pernah menikah/mempunyai suami.

3.  Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 kurang lebih
pukul  11.30 Wib  ketika  Saksi  berada  di  depan  rumah  Mbah  Gini,
melihat  Saksi-2  datang  dari  arah  bar at,  ketika  sampai  di  depan
rumah  Mbah  Gini  tepatnya  didepan  jendela  Saksi-2  selalu
ber cermin  dengan  membawa  uang  pecahan  Rp.  10.000,-,
sehingga  Saksi  merasa  curiga  dengan  tingkah  laku  Saksi-2  yang
tidak biasanya seperti itu, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 : “Wi 
kowe  kenopo  kok  ngoco-ngoco,  lhek-lhek  kowe  diperkosa  wong
yo..(Wi kenapa kamu kok bercermin ber ulang-ulang, jangan-jangan
kamu diper kosa orang ya).

4.  Bahwa  atas  pertanyaan  Saksi,  Saksi-2  menjelaskan  kalau 
dirinya  telah  dipeluk,  diciumi,  diraba-r aba  payudaranya  dan
disetubuhi oleh orang berkumis yang biasa naik sepeda motor dan
Saksi  diberikan  uang  Rp.  10.000,-  serta  alat  kelaminnya  terasa
sakit.

5.  Bahwa  kemudian  Saksi  menyampaikan  kepada  Saksi-1
(Kenanga)  selaku  orang  tua    korban  dan  orang  tua  Saksi,
kemudian Saksi-1 dan Saksi  mengecek celana dalam Saksi-2 dan
ditemukan ada sper ma yang menempel dibagian paha kiri Saksi-2,
dan  di  celana  dalamnya,  selanjutnya  keluarga  Saksi  melaporkan
kejadian tersebut ke Polsek Mijen, karena pelakunya anggota TNI,
maka anggota Polsek Mijen yang menerima lapor an mengarahkan
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8.  Bahwa  sebelum  kejadian  ini  Terdakwa  sering  memberi
uang  Rp.  1.000,- /  Rp.  2.000,-  maupun  makanan  kepada  Saksi-2
semenjak Saksi- masih berumur  4 tahun, disamping itu Saksi- 2 bila
diberi uang  oloh siapapun selalu menunjukkan baik  kepada Saksi
maupun kepada Saksi-1.

9.  Bahwa setahu Saksi sejak kecil  Saksi-2 tidak bisa menangis
dan kalau merasa kesakitan hanya diam saja.

10.  Bahwa  Saksi-2  lebih  akrab  dengan  Saksi  dibandingkan 
dengan Saksi-1, bahkan Saksi-2 takut dengan Saksi- 1.

Atas  keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa  membenarkan
sebagai  dan membantah sebagain,  adapun  yang dibantah adalah
sebagai berikut :

-   Terdakwa  tidak   per nah  memberi  uang  Rp.1000,-  s/d 
Rp. 2000,- maupun makanan. 

-   Uang  Rp.  10.000,-  bukan  Terdakwa  yang  memberi
tapi Saksi-2 yang minta. 

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keter angannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap  :  ANGGREK 
Pekerjaan   :   Ibu rumah tangga 
Tempat, tanggal lahir  :  Kendal, 20 April 1971
Jenis kelamin  :   Perempuan
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
Agama  :  Islam 

Tempat tinggal  :  Kp.  Tempel  RT.  02  RW.  04  Desa
Tlogosari  Kel.  Jatisari  Kec.  Mijen  Kota
Semarang.

Keterangan  Saksi-4  dibawah  sumpah  dalam  persidangan  pada
pokoknya sebagai berikut :

1.  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  sejak  tahun  2005,
sedangkan  Saksi-2  (Mawar)   Saksi  kenal  sejak  kecil  karena
tetangga namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2.  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Saksi-2 yaitu Sdri.  Mawar  sejak
kecil  dan  Saksi  mengetahui  kalau  Sdri.  Mawar  menderita  cacat
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masih  berada  di  dalam  rumah  Terdakwa,  setelah  kurang  lebih
setengah  jam  Saksi-2  keluar  dari  r umah  Terdakwa  berjalan
melewati  depan rumah Saksi dengan membawa  uang  sebesar  Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5.  Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  apa  yang  dilakukan  oleh
Terdakwa dan Saksi-2 selama di dalam rumah Terdakwa.

6.  Bahwa  pada  saat  Terdakwa  melihat-lihat  dijalan  tidak  ada
orang dan Saksi berada dalam rumahnya.

7.  Bahwa  sebelum  kejadian  ini,  Saksi  pernah  melihat  Saksi-2
main ke rumah Terdakwa namun kapan waktunya Saksi.

Atas  keterangan  Saksi-4  tersebut  diatas,  Terdakwa
membenar kan seluruhnya. 

Saksi - 5 :

Nama lengkap  :  dra. MELATI 
Pekerjaan   :   PNS  ( Guru  Sekolah  Luar  Biasa  Negeri

Semarang)
Tempat, tanggal lahir  :  Kudus, 30 Nopember 1976 
Jenis kelamin  :   Perempuan
Kewarganegaraan  :  Indonesia 
Agama  :  Islam 

Tempat tinggal  :  Jl. Kebonrejo Timur Gg. IX No. 6 RT. 03
RW.  13  Kel.  Kebon  Batur  Kec.
Mranggen Kab. Demak.

Keterangan  Saksi-6  dibawah  sumpah  dalam  persidangan  pada
pokoknya sebagai berikut :

1.  Bahwa  Saksi  tidak  kenal  dengan  Terdakwa  dan  tidak  ada
hubungan keluarga.

2.  Bahwa Saksi adalah lulusan Universitas 11 Maret Solo  pada
tahun 1989 dari fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan.

3.  Bahwa  Saksi  setelah  lulus  dari  Universitas  11  Maret  Solo
menjadi  gur u  pada  sekolah  luar  biasa  swasta  sejak  tahun  1989
sampai dengan 2008, dan Tmt 1 Mei 2008 Saksi diangkat menjadi



12

ber ada  di  dalam  lingkungannya  yang  memahami  bahasa  isyarat 
tersebut.

6.  Bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Saksi ketahui
tentang bahasa isyarat yang digunakan oleh orang yang menderita
tuna wicara ada 3 (tiga) macam yaitu spontan yaitu bahasa isyarat
yang  hanya  bisa  dipahami  oleh  orang-orang  yang  berada  dalam
lingkungannya dan ini tidak dikenal di pendidikan SLB. Yang kedua
adalah bahasa isyarat lokal, bahasa ini dikenal didalam pendidikan
formal  sehingga  Saksi  bisa  mengar tikannya  karena  diciptakan
dalam  lokal  pendidikan  SLB  yang  bersangkutan.    Yang  ketiga
adalah  bahasa  isyarat  baku  ini  dikenal  oleh  seluruh  SLB  karena
merupakan  bahasa  isyarat  yang  umum  digunakan  dilembaga
formal.

7.  Bahwa  seorang  yang  menderita  cacat  bisu  tuli  atau  tuna
wicara maka dalam lingkungan yang baru seperti di Pengadilan ini
tidak  akan  mau  memperagakan  bahasanya  karena  menganggap
masih asing ter hadap lingkungan tersebut.

8.  Bahwa  mengenai  daya  tahan  tubuh  anak-anak  yang
mengalami  kekurangan  seperti  Saksi-2,  cepat  capek  dan  lemah,
dapat  dikatakan  seperti  beby  dan  diminta  apa  saja  biasanya 
mengikutinya karena ada r asa takut dan minder .

9.  Bahwa sesuai pengamatan Saksi ter hadap  Saksi -2,  Saksi-2 
adalah  anak yang pemalu, pada  waktu Saksi-2 masuk  ke  sekolah
SLB  dimana  Saksi  mengajar,  Saksi-2  tidak  mau  menerima  figur
laki-laki, sehingga Pak Umur meminta Saksi untuk membimbingnya
dan Saksi sendiri merasa kewalahan.

10.  Bahwa  seorang  yang  menderita  cacat  bisu  tuli  atau  tuna
wicara maka dalam lingkungan yang baru seperti di Pengadilan ini
tidak  akan  mau  memperagakan  bahasanya  karena  menganggap
masih asing terhadap lingkungan tersebut.

Atas  keterangan  Saksi-5  tersebut  diatas,  Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang  :    Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir
tidak  ada  keterangan  dan  menurut  informasi  dari  Saksi-1  dan
Saksi-3  telah  meninggal  dunia,  namun  telah  memberikan 
keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah, oleh karena Oditur
Militer mohon kepada Majelis agar  keterangannya untuk dibacakan 
dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa, keter angannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan
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Tempat tinggal  :  Kp.  Tlogosari  RT.  02  RW.  04  Desa 
Tlogosari  Kel.  Jatisari  Kec.  Mijen  Kota
Semarang.

Keterangan  Saksi-5  dibawah  sumpah  dalam  persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1.  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  tetapi  tidak  ada
hubungan keluarga.

2.  Bahwa  Saksi  mengetahui  Terdakwa  tinggal  dirumahnya
sendirian karena sedang pisah ranjang dengan istrinya. 

3.  Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 sekira
pukul  14.00  WIB  sewaktu  datang  ke  Brak  batu  bata  milik  Saksi
yang  terletak di sebelah r umah  Terdakwa  diberitahu oleh  Saksi -1
(Kenanga) jika anaknya yaitu Saksi-2 (Mawar) telah diperkosa atau
disetubuhi oleh Terdakwa dir umah Terdakwa .

4.  Bahwa  Saksi  pernah  melihat  Saksi-2  datang  ker umah
Terdakwa  namun  Saksi  tidak  mengetahui  apa  yang  dilakukan
karena hal itu sering terjadi.

5.  Bahwa  Saksi  mengetahui  Terdakwa  selain  seorang  TNI-AD
yang  bertugas  menjadi  Babinsa  juga  sebagai  tokoh  masyarakat
dan  tokoh  agama  yang sehari-hari  sering bertindak sebagai  imam 
mas jid, Khotib serta imam Sholat Jum’at di kampung Saksi  karena
rumah Terdakwa berdekatan dengan Masjid..

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas,  Terdakwa  membenarkan
seluruhnya.

Menimbang  : Bahwa  di  dalam  persidangan  Terdakwa  menerangkan
sebagai berikut : 

1.  Bahwa  Terdakwa  menjadi  prajurit  TNI-AD  sejak  tahun
1985/1986  melalui  pendidikan  Secata  TNI-AD  di  Ipar  Gunung
Jayapura  selama  3  (tiga)  bulan,  kemudian    dilanjutkan  dengan
pendidikan Susjurta Korsik di Pusdik Ajend Lembang Bandung dan
setelah  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Prada  NRP.  587342  dan
ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro.

2.  Bahwa  pada  tahun  1994  Terdakwa  mengikuti  pendidikan
Secaba Reg. Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan
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batu  bata  disebelah  kanan  perkarangan  rumah  Terdakwa  dan 
Terdakwa  juga  mengerti  Sdri.  Kenanga  memiliki  seorang  anak
yang  bernama  Sdr i.  Mawar  yang  menderita  bisu  tuli  dan  anak 
tersebut sering  main kerumah Terdakwa sejak kecil.

5.  Bahwa  kemudian  sejak  bulan  Juni  2009  Terdakwa  tinggal
sendirian  dirumahnya  karena  anaknya  yang pertama  melanjutkan
sekolah  ke  Surabaya  sedangkan  istrinya  yang  kedua  bersama
anaknya  tinggal  di  r umah  Terdakwa  di  daerah  Pedurungan 
Semar ang.

6.  Bahwa  pada  hari  Rabu tanggal  5  Agustus  2009  Saksi  tidak
dinas  karena  sedang  cuti  nyadran  dan  pada  hari  itu  ada  tukang
yang  sedang  memperbaiki lantai kamar  kemudian  datang  Saksi-2 
bermain dengan anak  tukang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB 
tukang  bersama  anaknya  pulang  namun  Saksi -2  tidak  pulang 
walaupun sudah Terdakwa suruh pulang.

7.  Bahwa  selang  beberapa  saat  kemudian  Terdakwa  pergi  ke 
kamar kecil dan saat Terdakwa buang air kecil pintu kamar mandi 
didorong  oleh  Saksi-2  hingga  terbuka,  kemudian  Ter dakwa  tutup
kembali namun didorong lagi oleh Saksi-2 hingga terbuka kembali 
seolah-olah  Saksi- 2  menggoda  Terdakwa,  selanjutnya  Terdakwa
keluar  dari  kamar  mandi  menuju  kamar  tidur   untuk  bersih-bersih 
namun  Saksi-2  mengikuti  dari  belakang  sambil  mencolek- colek
pantat  Terdakwa  sehingga  Terdakwa  menjadi  teransang,  setelah 
itu  Terdakwa  berhenti  dan  membalikan  badan  mencoba
memegang perut Saksi-2 dan Saksi-2 ternyata hanya diam saja. 

8.  Bahwa  kemudian  Terdakwa  keluar  rumah  mengecek 
disekitarnya,  setelah  merasa  aman  tidak  ada  orang  Terdakwa 
langsung kembali masuk kedalam rumah dan menututup pintu dan 
jendela serta menguncinya.

9.  Bahwa kemudian Terdakwa meraba-r aba badan Saksi-2 dari
buah  dadanya  hingga  turun  sampai  selangkangan  saksi- 2, 
selanjutnya  Terdakwa  memerintahkan  Saksi-2  dengan  bahasa 
isyarat  untuk  masuk  kedalam  kamar,  setelah  masuk  kedalam
kamar  Terdakwa  menutup  pintu  kamar  lalu  menidurkan  Saksi -2
diatas  tempat  tidur  dan  melepas  celana  Saksi-2  kemudian 
membuka kedua kakinya  setelah itu  Terdakwa  menindih dari atas
dan  memasukkan  kemaluannya  yang  sudah  tegang  kedalam 
kemaluan  Saksi-2  kira-kira  lima  menit  Terdakwa  klimak  dan
mengeluarkan  sperma  di  dalam  kemaluan  Saksi -2,  selanjutnya 
Terdakwa membersihkan alat kelaminnya ke kamar mandi.
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11.  Bahwa  atas  kejadian  tersebut  Terdakwa  khilaf,  menyesal
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang     : Bahwa  dalam  persidangan  perkar a  ini,  Oditur  Militer  
mengajukan barang bukti berupa : 

Surat-surat :

-    1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah  Kelahiran
Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n Mawar.

-    4  ( empat)  lembar  Visum  Et  Repertum  Nomor  :
26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 A.n Mawar dari
RSUD  Tugur ejo  Semarang  yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Ratih
Widayati.

Barang-Barang :

-     1  (satu)  buah  celana  dalam  warna  krem  milik  Terdakwa
Serma Kadal Buntung NRP. 587342.
-     1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.
-    1 (satu) sprei tenun songket war na ungu.
-    1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Mawar.
-    1  (satu)  lembar  uang  pecahan  Rp.  10.000,-  (sepuluh  ribu
rupiah) No. Seri GCN230870.
-    3  (tiga)  buah  kaset  CD  yang  berisikan  bahasa  isyarat  /
bahasa gerak Sdri. Mawar.

Menimbang     : Bahwa  berdasarkan  keterangan-keterangan  Terdakwa  dan 
para  Saksi  di  bawah  sumpah  dipersidangan  dan  setelah 
menghubungkan satu  dengan yang  lainnya maka  diperoleh fakta- 
fakta hukum sebagai berikut : 

1.  Bahwa  benar Terdakwa  menjadi prajur it TNI-AD sejak tahun
1985/1986  melalui  pendidikan  Secata  TNI-AD  di  Ipar  Gunung
Jayapura  selama  3  (tiga)  bulan,  kemudian    dilanjutkan  dengan
pendidikan Susjurta Korsik di Pusdik Ajend Lembang Bandung dan
setelah  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Prada  NRP.  587342  dan
ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro.

2.  Bahwa  benar  pada  tahun  1994  Terdakwa  mengikuti
pendidikan  Secaba  Reg.  Ter  di  Rindam  IV/Diponegoro  selama  4 
(empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan 
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Saksi-2 sering diajak / ikut Saksi-1, sehingga pada saat itu Saksi-2
sering main di rumah Terdakwa.

5.  Bahwa  benar  Saksi-2  adalah  anak  dari  Saksi-1  yang
dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran
No.  13136/TP/1999  tanggal  24  Desember  1999  yang  dikeluarkan
oleh  kantor  catatan  sipil  Kota  Semarang,  sehingga  pada  saat
kejadian perkara ini kurang lebih berumur 14 (empat belas) tahun,
dan sampai saat ini Saksi-2 belum per nah menikah/kawin.

6.  Bahwa  benar  Saksi-2  yaitu  Sdri.  Mawar  adalah  penderita 
bisu  tuli  dan  apabila  merasakan  sakit  tidak  bisa  menangis  dan
hanya diam saja.

7.  Bahwa  benar  adab  tasi  anak-anak  yang  menderita  seperti
Saksi-2,  sulit  untuk  beradaptasi  dalam  lingkungan  yang  baru,
bahkan  tidak  mau  bicara  dengan  orang  yang  belum  pernah
dikenalnya.

8.  Bahwa  benar  mengenai  daya  tahan  tubuh  anak-anak  yang
mengalami  kekurangan  seperti  Saksi-2,  cepat  capek  dan  lemah,
dapat  dikatakan  seperti  beby  dan  diminta  apa  saja  biasanya 
mengikutinya karena ada r asa takut dan minder .

9.  Bahwa  benar  sesuai  pengamatan  Saksi-5,  Saksi-2  adalah
anak yang pemalu dan pada waktu Saksi-2 masuk di sekolah SLB,
Saksi-2  tidak  mau  mener ima  figur  laki-laki,  sehingga  Pak  Umur
selaku  Kepala  Sekolah  SLB  Negeri  Semar ang  meminta  Saksi-5
untuk  membimbingnya  dan  Saksi-5  sendiri  merasa  kewalahan
dalam mengurus Saksi-2.

10.  Bahwa  benar  Terdakwa  tinggal  dirumahnya  di  Desa
Tlogosari  RT.  02  RW.  04  Kec.  Mijen  Kota  Semarang  sendirian
karena  istrinya  jarang  pulang  kerumah  ter sebut  dan  anaknya
sedang sekolah di Surabaya.

11.  Bahwa  benar Saksi-2  sejak  berumur 4 (empat) tahun  sering
main kerumah Terdakwa.

12.  Bahwa benar  pada  Hari Rabu tanggal 5  Agustus 2009 siang
hari  kurang  lebih  pukul  11.00  WIB  Saksi-2  berada  di  rumah
Terdakwa,  kemudian  Terdakwa  keluar  rumah  menuju  jalan
melihat-lihat  disekitarnya,  setelah  itu  Terdakwa  masuk  ke  dalam
rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya,
sedangkan Saksi- 2 masih berada di dalam rumah Terdakwa.
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16.  Bahwa  benar  setelah  Ter dakwa  menutup  pintu  dan  jendela
rumahnya,  Terdakwa  memerintahkan  Saksi-2  dengan  bahasa
isyarat  untuk  masuk  kedalam  kamar  dan  tidur  berbaring  di  atas
tempat tidur di kamar  Terdakwa.

17.  Bahwa  benar  atas  perintah  Terdakwa  yang  menggunakan
bahasa  isyarat  tersebut,  Saksi-2  mengikutinya  masuk  ke  dalam
kamar  Terdakwa  dan  tidur  terlentang  diatas    tempat  tidur 
Terdakwa .

18.  Bahwa  benar  setelah  Saksi- 2  tidur  terlentang  diatas  tempat
tidur ,  Terdakwa  menututp  pintu  kamar  dan  menguncinya,
selanjutnya Terdakwa membuka  celana  yang  dipakai oleh Saksi-2
dan celananya sendiri.

19.  Bahwa  benar setelah  Terdakwa  melepaskan  celana  Saksi-
2,  Terdakwa  menciumi,  memeluk,  dan  meraba-raba  payudaranya
Saksi-2  selanjutnya  Terdakwa  memasukkan penisnya  yang sudah
tegang  kedalam  lubang  vagina  Saksi- 2  dengan  posisi  Ter dakwa 
ber ada diatas badan Saksi-2.

20.  Bahwa  benar  setelah  kemaluan  Terdakwa  masuk  kedalam
lubang  vagina  Saksi-2,  Terdakwa  menanik  turunkan  pantatnya
kurang  lebih  selama  ±  5  (lima)  menit  sehingga  penis  Terdakwa
mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

21.  Bahwa  benar  setelah Terdakwa selesai  menyetubuhi  Saksi-
2,  Terdakwa  membersihkan  alat  kelaminnya  di  kamar  mandi  dan
menyuruh Saksi-2 untuk pulang, namun Saksi-2 belum mau pulang
masih tetap  berada di rumah Ter dakwa.

22.  Bahwa    benar  setelah  beberapa  s aat  Saksi-2  berada  di 
rumah  Terdakwa,  kemaluan  Terdakwa  tegang  kembali  dan
Terdakwa  memerintahkan  Saksi-2  untuk  naik  diatas  tempat  tidur
lagi  dengan  posisi  terlentang  seperti  pada  saat  yang
per tama,selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah
tegang  ke  dalam  lubang  vagina  Saksi-2    yang  ke  dua  kalinya
dengan  posisi  Terdakwa  berada  di  atas  dan  Saksi-2  berada  di
bawah,  setelah  beberapa  saat  Terdakwa  menaik  turunkan
pantatnya, penis Terdakwa mengeluar kan sperma di dalam lubang
vagina Saksi-2.

23.  Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan
dengan Saksi-2 yang  kedua kalinya, Terdakwa minta agar Saksi-2
tidak  menceriter akan  atas  perbuatan  Terdakwa  tersebut  kepada
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diberi uang  oloh siapapun selalu menunjukkan baik  kepada Saksi
maupun kepada Saksi-1.

26.  Bahwa dalam Visum  Et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009
telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah  di sekitar  pukul
sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut
akibat  trauma  dengan  benda  tumpul,  sehingga  dengan  adanya 
gor esan luka  baru  dapat  diduga  telah  ter jadi  keker asan  terhadap
Sdri. Mawar ( Saksi-2).

27.  Bahwa  benar  atas  kejadian  tersebut  Terdakwa  khilaf,
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
.

Menimbang  :    Bahwa  selanjutnya Majelis akan menanggapi  beber apa hal 
yang  dikemukakan  oleh  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : 

Bahwa  pledoi  yang  disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum 
Terdakwa  bersifat  permohonan  keringanan  hukuman (Clementie),
oleh  karena  itu  Majelis  akan  mempertimbangkannya  sekaligus
dalam  bagian  atau  keadaan-keadaan  yang  meringankan
pidananya. 

Menimbang  :    Bahwa  selanjutnya Majelis akan menanggapi  beberapa hal
yang  dikemukakan oleh  Oditur Militer  dalam Repliknya, dan  yang 
dikemukakan Tim Penasehat Hukum Ter dakwa dalam Dupliknya : 

Bahwa  oleh  karena  Replik  Oditur      Militer  menyerahkan
kepada  Majelis  karena  pledoi  Penasihat  Hukum  Terdakwa  hanya 
merupakan  permohonan  keringan  hukuman  yang  dijatuhkan 
kepada  diri  Terdakwa,  tidak  mempermasalahkan  keterbuktiannya 
unsur- unsur   tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa, 
demikian  juga  Duplik  Tim  Penasihat  Hukum  Ter dakwa  hanya
menguatkan  pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya,  yakni
berupa  permohonan  keringan  hukuman,  maka  Majelis  tidak  perlu
untuk memberikan pendapatnya secara khusus. 

Menimbang  : Bahwa  lebih dahulu  Majelis  akan menanggapi  beberapa hal 
yang  dikemukakan  oleh  Oditur  Militer  dalam  tuntutannya  dengan
mengemukakan pendapat sendiri.

Menimbang  :  Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  didakwa  dengan  dakwaan
alternatif  maka  majelis  akan  memilih  dakwaan  mana  yang  lebih 
tepat  diterapkan  kepada  Terdakwa  ber dasar kan  fakta  yang 
terungkap dalam persidangan. 
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dan  setelah  dirasa  aman  kemudian  Ter dakwa  masuk  rumah  dan
menutup  pintu  rumahnya  dan  pada  saat  itu  Sdri.  Mawar  sudah 
berada  di  dalam  rumah  Terdakwa  padahal  Saksi-2  sudah  sejak
kecil ber main ke rumah Terdakwa dan hal ini tidak biasa dilakukan
oleh Terdakwa.

Menimbang  :  Bahwa  dalam  Visum  Et  Repertum  26VER/PPKPA/VIII/2009  telah
ditemukan  luka  lecet  baru  warna  lebih  merah  di  sekitar  pukul
sembilan.      Sifat  robekan  sampai  dasar  vagina  dan  robekan 
tersebut  akibat  trauma  dengan  benda  tumpul,  sehingga  dengan 
adanya  goresan  luka  bar u  dapat  diduga  telah  terjadi  kekerasan 
terhadap Sdri. Mawar (Saksi-2) . 

Menimbang  :  Bahwa  dengan  memperhatikan  kondisi  Saksi-2  yang  menderita 
cacat  bisu  tuli  dan  sesuai  dengan  keterangan  Saksi-1  maupun 
Saksi-3  yang  menerangkan  bahwa  Saksi-2  yaitu  Sdri.  Mawar
apabila  menderita  kesakitan  tidak  bisa  menangis,  sehingga 
walaupun  ada  sakit  yang  menggores  tetapi  Saksi-2  tidak  akan 
menangis.

Menimbang  :  Bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  persetubuhan  kepada  Saksi -2 
sebanyak  dua  kali  merupakan  tindakan  yang  benar-benar  telah
direncanakan  karena  sempat  keluar,  memperhatikan  lingkungan
sekitarnya  dan  setelah  aman  baru  masuk  rumah  dan  menutup 
pintu sehingga dengan ditutupnya pintu tersebut maka Sdr i. Mawar
tidak ber daya untuk dapat melarikan diri sehingga hanya mengikuti 
kemauan Terdakwa dengan keterpaksaan.

Menimbang  :    banwa  dengan  fakta  tersebut  maka  Majelis  berpendapat  bahwa
Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama. 

Menimbang  : Bahwa  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Oditur  Militer
dalam  alternatif  pertama  mengandung  unsur -unsur  sebagai 
berikut :

1.  Setiap orang. 
2.  Yang dengan sengaja 
3.  Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
4.  Memaksa anak  melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain.

Menimbang  :      Bahwa  mengenai  semua  unsur- unsur  pada  Dakwaan
alternatif  ke  satu  tersebut,  Majelis  mengemukakan  pendapatnya
sebagai berikut :
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Bahwa  dari  keterangan  Terdakwa  dan  para  Saksi  di
persidangan  maupun  yang  dibacakan  telah  terungkap  fakta-fakta
sebagai berikut :

1.  Bahwa  benar   Terdakwa  menjadi  prajurit  TNI- AD  sejak  tahun
1985/1986  melalui  pendidikan  Secata  TNI-AD  di  Ipar  Gunung
Jayapura  selama  3  (tiga)   bulan,  kemudian    dilanjutkan  dengan
pendidikan  Susjurta  Kor sik  di  Pusdik  Ajend  Lembang  Bandung  dan
setelah  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Prada  NRP.  587342  dan
ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro.

2.  Bahwa benar  pada  tahun 1994 Terdakwa  mengikuti pendidikan
Secaba  Reg.  Ter  di  Rindam  IV/Diponegoro  selama  4  (empat)  bulan
dan  setelah  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Serda  dan  ditugaskan  di
Kodim  0733/BS  Semarang  sampai  dengan  sekarang  berpangkat
Serma.

3.  Bahwa benar  Terdakwa  sampai saat ini  masih  berdinas aktif  di
Babinsa Ramil 08/Mijen Kodim 0733/BS Semarang.

4.  Bahwa  benar  Terdakwa  datang  ke  persidangan  dengan
menggunakan  pakaian  seragam  militer  TNI  AD  selayaknya  anggota
militer  yang  lain,  dengan  pangkat  Serma  sehat  jasmani  dan  rohani
serta mampu bertanggung jawab. 

Berdasar kan  uraian  tersebut  di  atas,  Majelis  berpendapat
bahwa unsur kesatu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

2.  Mengenai unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja “ 

-  Menurut  M.V.T  yang  dimaksudkan  “dengan  sengaja”  atau
kesengajaan  adalah  menghendaki  dan  menginsafi  terjadinya 
suatu  tindakan beser ta ak ibatnya. 

-  Ditinjau  dari  tingkatan  (gradasi)  ”Kesengajaan”  terbagi
menjadi tiga yaitu : 

1.  Kesengajaan  sebagai  tujuan  (oogmer k),  berarti
terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-
betul  sebagai  perwujudan  dari  maksud  atau  tujuan  dan
pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2.  Kesengajaan dengan kesadar an pasti atau keharusan.
Tang  menjadi  sandar an  si  Pelaku/Terdakwa  tentang
tindakan  dan  akibat  tertentu  itu.  Dalm  hal  ini  termasuk
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atau  ketiga,  maka  har us  diketahui  terlebih  dahulu  apakah 
memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud
atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang 
dalam  hal  ini  menyetubuhi  Saksi-2.  Apabila  benar,  maka  apa 
yang  dilakukan  oleh  si  Pelaku/Terdakwa  itu  sudah  termasuk
tingkatan  (gradasi)  yang  pertama,  yaitu  suatu  kesengajaan
sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. 

Bahwa  dari  keterangan  Terdakwa  dan  para  Saksi  di
persidangan  maupun  yang  dibacakan  telah  terungkap  fakta-fakta
sebagai berikut :

1.  Bahwa  benar  pada  Hari  Rabu  tanggal  5  Agustus  2009  siang
hari  kurang  lebih  pukul  11.00  WIB  Saksi-2  berada  di  rumah
Ter dakwa,  kemudian  Terdakwa  keluar  r umah  menuju  jalan  melihat-
lihat  disekitarnya,  setelah  itu  Terdakwa  mas uk  ke  dalam  rumahnya
dan  langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya,  sedangkan
Saksi-2 masih ber ada di dalam rumah Terdakwa.

2.  Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat dijalan disekitar
rumah Terdakwa tidak melihat ada or ang.

3.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  masuk  kedalam  rumahnya,
Ter dakwa  menutup  pintu  dan  jendela,  kemudian  Terdakwa
memer intahkan Saksi-2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam
kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Ter dakwa.

4.  Bahwa  benar  atas  perintah  Terdakwa  yang  menggunakan
bahasa  isyarat  tersebut,  Saksi-2  mengikutinya  masuk  ke  dalam
kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas  tempat tidur  Terdakwa .

5.  Bahwa  benar  setelah  Saksi-2  tidur   terlentang  diatas  tempat
tidur, Terdakwa menututp pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya
Ter dakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi-2 dan celananya
sendiri.

6.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  melepaskan  celana  Saksi- 2,
Ter dakwa menciumi, memeluk, dan meraba-raba payudaranya Saksi-
2  selanjutnya  Terdakwa  memasukkan  penisnya  yang  sudah  tegang
kedalam  lubang  vagina  Saksi-2  dengan  posisi  Terdakwa  berada
diatas badan Saksi-2.

7.  Bahwa  benar  setelah  kemaluan  Terdakwa  masuk  kedalam
lubang  vagina  Saksi-2,  Terdakwa  menanik  turunkan  pantatnya
kurang  lebih  selama  ±  5  (lima)  menit  sehingga  penis  Terdakwa
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lubang vagina Saksi-2  yang ke dua kalinya dengan posisi Terdakwa
berada di atas dan Saksi-2 berada  di bawah, setelah  beberapa  saat
Ter dakwa  menaik  turunkan  pantatnya,  penis  Terdakwa
mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2.

10.  Bahwa  benar   setelah  Terdakwa  melakukan  hubungan  badan
dengan  Saksi- 2  yang  kedua  kalinya,  Terdakwa  minta  agar  Saksi-2
tidak  menceriterakan  atas  perbuatan  Terdakwa  tersebut  kepada
siapapun,  dan  Terdakwa  memberikan  uang  pecahan  sebesar  Rp. 
10.000,- selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumahnya.

11.  Bahwa  benar  kurang  lebih  setengah  jam  kemudian  Saksi-2
keluar  dari  rumah  Terdakwa  untuk  pulang,  dan  ketika  sampai  di
war ung dekat rumah Saksi-4, Saksi-2  membeli  sabun   dengan  uang
pecahan Rp. 10.000,-.

12.  Bahwa  benar  ketika  Terdakwa  melakukan  persetubuhan
dengan Saksi-2 memang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Yang 
dengan sengaja” dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi.

3.  Mengenai unsur ke-3 : “ Melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan “

Bahwa  unsur  ini  merupakan  alternative,  yakni  tindakan
(persetubuhan)  itu  dilakukan  dengan  cara  kekerasan  atau  dengan
ancaman  kekerasan. maka dalam membuktikan unsur ini tidak harus
kedua-duanya,  melainkan  satu  unsur  saja  terbukti,  maka  unsur
tersebut telah terbukti.

Bahwa  yang  dimaksud  dengan “kekerasan“ adalah  setiap 
perbuatan/tindakan  dengan  menggunakan  tenaga  terhadap  orang 
atau  barang  yang  dapat  mendatangkan  kerugian  bagi  si  terancam
atau mengagetkan yang dikerasi.

Kekerasan adalah sarana  untuk  memaksa,  suatu sarana  yang
mengakibatkan perlawanan  dari orang  yang  dipaksa  menjadi lemah,
tidak berdaya.

Apabila  kekerasan  menjadikan  seorang  wanita  menjadi  lemas
atau  tidak  berdaya  kar ena  kehabisan  tenaga  atau  kekuasaan  itu
mematahkan  perlawanannya  karena  terjadi  persentuhan  antara
kedua  jenis  kemaluan  (dari  zakar  dengan  vagina)  sehingga
perlawanan  wanita  berhenti,  maka  perbuatan/tindakan  memaksa
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Kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  merupakan  sarana  untuk
memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita
dengan siapa si pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Dalam  pasal  89  KUHP  dipersamakan  dengan  pengertian
“kekerasan “ yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa  dari  keterangan  Terdakwa  dan  para  Saksi  di
persidangan  maupun  yang  dibacakan  telah  terungkap  fakta-fakta
sebagai berikut :

1.  Bahwa benar mengenai daya tahan tubuh anak-anak yang
mengalami  kekurangan  seperti Saksi-2,  cepat capek  dan lemah,
dan  diminta  apa  saja  biasanya  mengikutinya  karena  ada  rasa 
takut dan minder. 

2.  Bahwa  benar  pada  Hari  Rabu  tanggal  5  Agustus  2009 
siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi-2 ber ada di rumah
Terdakwa,  kemudian  Terdakwa  keluar  rumah  menuju  jalan
melihat-lihat  disekitarnya,  setelah itu  Terdakwa  masuk  ke dalam
r umahnya  dan  langsung  menutup  pintu  maupun  jendela
r umahnya,  sedangkan  Saksi-2  masih  berada  di  dalam  rumah
Terdakwa.

3.  Bahwa  benar  pada  saat  Terdakwa  melihat-lihat  dijalan 
disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada orang.

4.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  masuk  kedalam
r umahnya,  Terdakwa  menutup  pintu  dan  jendela,  kemudian
Terdakwa  memerintahkan  Saksi-2  dengan  bahasa isyarat  untuk
masuk  kedalam kamar dan  tidur berbaring di atas tempat tidur di
kamar  Terdakwa.

5.  Bahwa  benar atas perintah  Terdakwa  yang menggunakan 
bahasa  isyarat  tersebut,  Saksi-2  mengikutinya  masuk  ke  dalam
kamar   Terdakwa  dan  tidur  terlentang  diatas    tempat  tidur 
Terdakwa .

6.  Bahwa  benar  setelah  Saksi-2  tidur  terlentang  diatas 
tempat tidur, Terdakwa menututp pintu kamar dan  menguncinya,
selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi-
2 dan celananya sendiri.

Menimbang   :    Bahwa  ter hadap  fakta-fakta  tersebut  di  atas  yang  terungkap
dalam per sidangan Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :
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3.  Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Reper tum  26VER/PPKPA/
VIII/2009 telah  ditemukan  luka lecet  baru warna lebih merah  di
sekitar pukul sembilan.   Sifat robekan sampai dasar vagina dan 
robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga
dengan  adanya  goresan  luka  bar u  dapat  diduga  telah  terjadi
kekerasan ter hadap Sdri. Mawar (Saksi-2) .

4.  Bahwa  ketika  Saksi-2  berada  dalam  rumah  Terdakwa,
Terdakwa  menutup  pintu  dan  jendela  serta  menguncinya,
dengan  tindakan  Ter dakwa  tersebut  maka  dapat  diduga  telah
terjadi  sesuatu  acmanan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa 
terhadap  Saksi-2,  paling  tidak  dengan  Terdakwa  menututup 
pintu  rasa  takut  yang  ada  pada  diri  Saksi-2  sudah
menghantuinya sehingga apa yang  diinginkan Terdakwa  Saksi -
2 hanya mengikutinya saja dan tidak berani menolaknya.

5.  Bahwa  selama  Saksi-2  sering  main  di  rumah  Terdakwa,
Terdakwa  selalu  melayani  dengan  baik  justru  diberikan  uang,
tidak pernah memperlakukan Saksi-2 dengan mengurung dalam 
rumah  /  kamar  sendirian  dengan  pintu-pintunya  maupun
jendelanya  ditutup  dan  dikunci,  sehingga  dengan  perlakuan
Terdakwa  tersebut    bagi  Saksi-2  yang  mengalami  bisu  tuli
sudah merupakan ancaman atau ancaman kekerasan 

Sesuai uraian tersebut di  atas maka  diper oleh  petunjuk,  bahwa 
Saksi-2  mau  mengikuti  ajakan  Terdakwa  untuk  disetubuhi  karena
sudah  ada  rasa  ketakutan  /  mendapat  ancaman  kekerasan  dari
Terdakwa.

Dengan  demikian  Majelis  berpendapat  bahwa  unsur   ke-3 
“Melakukan ancaman keker asan”   telah terpenuhi.

4.  Mengenai  unsur  ke-4  : “ Memaksa  anak  melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Bahwa  unsur   ini  merupakan perbuatan/tindakan  yang dilarang
dilakukan  oleh  si  pelaku/si  petindak  yaitu  dengan  menggunakan
paksaan  terhadap  seorang  anak  yang  belum  dewasa  untuk
bersetubuh dengan dia (si Pelaku) atau dengan orang lain.

Bahwa  yang dimaksud dengan  anak dalam  dakwaan ini adalah
seseor ang  yang  belum  ber usia  18  (delapan  belas)  tahun  sesuai 
dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Perbuatan/tindakan  persetubuhan  dalam  hal  ini  harus  diartikan
sebagai  suatu  hubungan  kelamin  antara  seorang  pria  dan  seorang
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lihat  disekitarnya,  setelah  itu  Terdakwa  mas uk  ke  dalam  rumahnya
dan  langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya,  sedangkan
Saksi-2 masih ber ada di dalam rumah Terdakwa.

2.  Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat dijalan disekitar
rumah Terdakwa tidak melihat ada or ang.

3.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  masuk  kedalam  rumahnya,
Ter dakwa  menutup  pintu  dan  jendela,  kemudian  Terdakwa
memer intahkan Saksi-2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam
kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Ter dakwa.

4.  Bahwa  benar  atas  perintah  Terdakwa  yang  menggunakan
bahasa  isyarat  tersebut,  Saksi-2  mengikutinya  masuk  ke  dalam
kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas  tempat tidur  Terdakwa .

5.  Bahwa  benar  setelah  Saksi-2  tidur   terlentang  diatas  tempat
tidur, Ter dakwa menututp pintu kamar dan menguncinya, dan dengan
ditutupnya  pintu  dan  jendela  tersebut  maka  tidak  ada  daya  bagi
Saksi-2  untuk  melarikan  diri  dan  tentu  hanya  mengikuti  kemauan
Ter dakwa walaupun dengan keterpaksaan.

6.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  melepaskan  celana  Saksi- 2,
Ter dakwa menciumi, memeluk, dan meraba-raba payudaranya Saksi-
2  selanjutnya  Terdakwa  memasukkan  penisnya  yang  sudah  tegang
kedalam  lubang  vagina  Saksi-2  dengan  posisi  Terdakwa  berada
diatas badan Saksi-2.

7.  Bahwa  benar  setelah  kemaluan  Terdakwa  masuk  kedalam
lubang  vagina  Saksi-2,  Terdakwa  menanik  turunkan  pantatnya
kurang  lebih  selama  ±  5  (lima)  menit  sehingga  penis  Ter dakwa
mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

8.  Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  selesai  menyetubuhi  Saksi- 2,
Ter dakwa  membersihkan  alat  kelaminnya  di  kamar  mandi  dan
menyuruh  Saksi-2  untuk  pulang,  namun  Saksi-2 belum  mau  pulang
masih tetap  berada di rumah Terdakwa.

9.  Bahwa    benar setelah  beberapa  saat  Saksi-2 berada  di r umah
Ter dakwa,  kemaluan  Terdakwa  tegang  kembali  dan  Ter dakwa
memer intahkan  Saksi-2  untuk  naik  diatas  tempat  tidur  lagi  dengan
posisi  terlentang  seperti  pada  saat  yang  pertama,selanjutnya
Ter dakwa  memasukkan  penisnya  yang  sudah  tegang  ke  dalam
lubang vagina Saksi-2  yang ke dua kalinya dengan posisi Terdakwa
berada di atas dan Saksi-2 berada  di bawah, setelah  beberapa  saat
Ter dakwa  menaik  turunkan  pantatnya,  penis  Terdakwa
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Semarang dan  pada saat  kejadian  perkara  ini  kurang  lebih  berumur
14 (empat belas) tahun .

Menimbang   :    Bahwa  ter hadap  fakta-fakta  tersebut  di  atas  yang  terungkap
dalam per sidangan Majelis memberikan pendapat sebagai ber ikut :

1.  Bahwa ketika Saksi-2 ber ada dalam rumah Terdakwa, Terdakwa
menutup  pintu  dan  jendela  ser ta  menguncinya,  dengan  tindakan
Terdakwa  tersebut  maka  sudah  barang  tentu  terdapat  sesuatu  hal 
yang  diinginkan  oleh  Ter dakwa  terhadap  Saksi-2,  sehingga  Saksi-2
tidak  ada  jalan  lain  hanya  mengikuti  apa  yang  menjadi  kemauan
Terdakwa.

2.  Bahwa  dengan  ditutup  dan  dikuncinya  pintu  maun  jendela,
Saksi-2  tidak  dapat  melarikan  diri  maupun  melakukan  perlawanan
karena  keadaan  fisik  Saksi-2  lebih  lemah  bila  dibandingkan dengan
fisik  Terdakwa  (anak-anak  yang  mengalami  cacat  bisu  tuli  fisiknya
lebih lemah bila dibandingkan dengan anak-anbak yang normal).

3.  Bahwa      dengan  ditutup  dan  dikuncinya  pintu  maun  jendela, 
maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dilihat oleh orang lain, apa lagi
Saksi-2  tidak  bisa  berteriak  maupun  menangis  sehingga  tidak dapat
didengar orang yang berada di luar rumah Terdakwa. 

4.  Bahwa  dengan  ditutup  dan  dikuncinya  pintu  maun  jendela,
sudah  merupakan  acmanan  /  tekanan  terhadap  diri  Saksi-2  dengan
kata  lain  perbuatan  Terdakwa  dengan  menututup  dan  menguncinya
pintu da jendela sudah menghantuinya / perbuatan yang menakutkan
atas  diri  Saksi-2,    sehingga  apa  yang  diinginkan  Terdakwa  Saksi-2
hanya mengikutinya saja dan tidak berani menolaknya. 

5.  Bahwa  selama  Saksi-2  sering  main  di  r umah  Terdakwa, 
Ter dakwa  selalu  melayani  dengan  baik  justru  diberikan  uang,  tidak
pernah  memperlakukan  Saksi-2  dengan  mengurung  dalam  rumah  /
kamar  sendirian  dengan  pintu-pintunya  maupun  jendelanya  ditutup
dan  dikunci,  sehingga  dengan  perlakuan  Terdakwa  ter sebut    bagi
Saksi-2  yang  mengalami  bisu  tuli  sudah  merupakan  ancaman  atau
paksaan.

Sesuai uraian tersebut di  atas maka  diper oleh  petunjuk,  bahwa 
Saksi-2 mau mengikuti ajakan Terdakwa karena terpaksa.

Dengan  demikian  Majelis  berpendapat  bahwa  unsur   ke-4 
“Memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya”    telah
terpenuhi.
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adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  pada  diri
Terdakwa, maka  Terdakwa harus dipidana.

Menimbang  : Bahwa didalam  memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa
ini,  secara  umum  tujuan  Majelis  adalah  untuk  menjaga
keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan 
kepentingan militer.

Menimbang  : Bahwa  sebelum  sampai  pada  saat  pertimbangan  terakhir
dalam mengadili perkar a ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat
dan  akibat  dari  sifat  dan  perbuatan  Terdakwa  serta  hal- hal  lain
yang mempengar uhi sebagai berikut : 

1.  Bahwa  Terdakwa  melakukan  tindakan  ter sebut  telah
direncanakan  dengan  matang  yang  didahului  dengan  persiapan 
awal yaitu melihat situasi  sekitarnya dan  kemudian menutup pintu 
dengan  harapan  tindakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan
sempurna dan tidak diketahui oleh orang lain. 

2.  Bahwa  Terdakwa  melakukan  persetubuhan  tersebut  tidak 
hanya  satu  kali  tetapi  setelah  selesai  dan  istirahat  sebentar
kemudian dilakukan lagi persetubuhan secar sempurna. 

3.  Bahwa  Terdakwa  sebagai  anggota  TNI  dan  juga  tokoh
agama  dikampungnya  seharusnya  menjunjung  tinggi  moral  dan 
etika  kehidupan  sesuai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tetapi 
Terdakwa  telah  merusak  masa  depan  seorang  anak  yang  cacat 
atau  tuna  wicara  dan  tuna  rungu,  hal  ini  sangat  bertentangan 
dengan moral dan etika kehidupan prajurit. 

4.  Bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  menyetubuhi  Saksi- 2,
berar ti telah  merusak  masa  depan  Saksi-2, melecehkan  keluarga
Saksi-1  yang  mata  pencahariannya  membuat  batu  bata  serta 
merusak  citra    TNI-AD  umumnya,  Kodim  0733/BS  Semarang
khususnya,  apa  lagi  Terdakwa  sebagai  Babinsa  yang  mana 
mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  membina  dan  mengyomi
masyarakat, justru Terdakwa malah merusaknya.

Menimbang  :  Bahwa  mengenai  layak  tidaknya  Terdakwa  apakah  tetap
dipertahankan  dalam  dinas  militer   ataupun  tidak  Majelis 
memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

1.  Bahwa  Terdakwa  sebagai  anggota  TNI  dan  juga  tokoh
masyarakat  ser ta  tokoh  agama  di  kampungnya  seharusnya
memberikan  contoh  yang baik baik anggota TNI lainnya dan juga



28

Menimbang   :    Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka menurut 
Majelis  Terdakwa  tidak  layak  untuk  dipertahankan  menjadi
anggota TNI.

Menimbang  : Bahwa  tujuan  Majelis  bukanlah  semata-mata  hanya 
memidana  orang-or ang  yang  bersalah  melakukan  tindak  pidana,
tetapi  juga  mempunyai  tujuan  untuk  mendidik  agar  yang 
bersangkutan  dapat  insyaf  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar 
menjadi  warga  negara    yang  baik  sesuai  dengan  falsafah
Pancasila.

Menimbang  :    Bahwa  terhadap  sanksi  pidana  dan  denda  yang  dirumuskan 
secara  minimum  yakni  penjara  paling  singkat  selama  3  (tiga)  tahun
dan  denda  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,-  (enam puluh  juta  rupiah),
terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yakni:

-   Pandangan  yang  menganut  paham  legisten  yang  berpendapat
bahwa  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  maka  apa  yang  diatur
dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus
diterapkan.  Dengan  demikian  menurut  aliran  ini,  bahwa  Hakim/
Penegak  Hukum  hanya  menerapkan  apa  yang  sudah  diatur  dalam
undang-undang, dalam hal ini Hakim adalah corong undang-undang.

-  Pandangan yang menganut faham keadilan berpendapat bahwa
Hakim  bukanlah  corong  dari  undang-undang,  oleh  karenanya  dalam
menerapkan  hukum/undang-undang  Hakim  haruslah  semaksimal
mungkin mencapai  rasa keadilan.  Bahwa inti dari  penegakan hukum
bukan  hanya  mencapai  kepastian  hukum  akan  tetapi  muaranya
adalah  terciptanya  rasa  keadilan.  Untuk  itu  Hakim  dalam
menjatuhkan  hukuman  harus  berusaha  menggali  fakta- fakta  yang
akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat r asa keadilan.

-  Bahwa    dari  kedua  paham  tersebut,  khususnya  dalam
menjatuhkan  pidana  denda  Majelis  cenderung  menganut  paham
yang kedua (Teori keadilan) dalam mengadili perkara Terdakwa ini.

Menimbang  :  Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dalam  perkara  ini  tidak  ditahan,
dikhawatirkan Terdakwa  melarikan  diri,  mengulangi  perbuatannya 
maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang   : Bahwa  oleh karena  itu sebelum  Majelis  menjatuhkan pidana
atas  diri  Terdakwa  dalam  perkara  ini  perlu  lebih  dahulu 
memperhatikan  hal-hal  yang  dapat  meringankan  dan 
memberatkan pidananya yaitu : 
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3.  Tidakan  Terdakwa  bertentangan  dengan  Sapta  Mar ga,
Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang  :     Bahwa  selama  Terdakwa  ber ada  dalam tahanan  sementar a
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang  :        Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani untuk membayar biaya perkara. 

Menimbang  :        Bahwa  dikawatirkan  Terdakwa  melarikan  diri  maupun 
mengulangi lagi perbiatannya, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang  :     Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a.  Sur at-surat  :

-  1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutiban  Akta  Nikah  Kelahiran
Nomor  :  13136/TP/1999  tanggal  24  Desember  1999  A.n
Mawar.

-  4  (empat)  lembar  Visum  Et  Repertum  Nomor  :
26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 A.n Mawar
dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda tangani oleh dr.
Ratih Widayati.

Bahwa  oleh    kar ena  barang  bukti  surat  tersebut  dari
sejak  semula  merupakan  satu  kesatuan  dalam  berkas
perkara,  dan  menunjukkan  adanya  tindak  pidana  yang
dilakukan  oleh    Ter dakwa,  maka  oleh    karenanya  Majelis
berpendapat,  bahwa  barang  bukti      surat      tersebut      perlu
tetap   dilekatkan   dalam   berkas perkara

b.  Barang-Barang : 

-  1 (satu)  buah celana dalam warna krem  milik Terdakwa
Ser ma Kadal Buntung NRP. 587342.

-  1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.

-  1 (satu) sprei tenun songket war na ungu.

-  1  (satu)  buha  celana  dalam  warna  krem  milik  Sdri.
Mawar.

Karena merupakan  milik  Terdakwa,  maka dikembalikan 
kepada Terdakwa.
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2.  Pasal 26 KUHPM, dan 
3.  Ketentuan per undang undangan lain yang bersangkutan. 

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan  : 

Terdakwa  KADAL  BUNTUNG  Serma  NRP.  587342  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  : “Setiap  orang  yang  dengan
sengaja  melakukan  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan
persetubuhan dengannya”.

2.  Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok     :    Pidana  penjara selama     4  (empat)  tahun dan  6 (enam)
bulan.

Dan  denda  sebesar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta
rupiah)  dengan ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak
dibayarkan  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 
(tiga) bulan

Pidana tambahan  :  Dipecat dari dinas militer.

3.  Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

-    1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutiban  Akta  Nikah  Kelahiran  Nomor  :
13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n Mawar.

-    4  (empat)  lembar  Visum  Et  Repertum  Nomor  :  26/VER/PPKPA/VIII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 A.n Mawar dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda
tangani oleh dr. Ratih Widayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 

Barang-Barang :

-    1  (satu)  buah  celana  dalam  warna  krem  milik  Terdakwa  Serma  Kadal
Buntung NRP. 587342.

-    1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.
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-    3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan bahasa isyarat / bahasa gerak Sdri.
Mawar.

Tetap disimpan sebagai barang bukti.

4.  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,-

5.  Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan. 

Demikian  diputuskan  pada  hari  ini  Senin  tanggal  22  Maret  2010  dalam
musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim
Ketua,  serta  Mayor  Chk  ( K)   Detty  Suhardatinah,  S.H.  NRP  561645  dan  Kapten  Chk
Asmawi,  S.H.  NRP  548012  sebagai  Hakim  Anggota  dan  diucapkan  pada  hari  yang 
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 
para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk  S. Yusuf  Rahardjo, S.H.,
M.Hum.  NRP  555520,  Penasehat  Hukum  Kapten  Chk  JH.  Silaen,  S.H.  NRP 
2910058740668 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425  di hadapan
Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Anggota I Hakim Anggota II 

TTD TTD 

Detty Suhardatinah, S.H. Asmawi, S.H.
Mayor Chk (K)  NRP 561645 Kapten Chk NRP 548012

Panitera,

TTD

Eddy Susanto, S.H.


