
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana 

 

1.Pengertian Hukum Pidana 

 

Hukum pidana adalah aturan aturan yang mengatur tentang tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana dan pidana. Pengertian hukum pidana menurut 

Moeljatno
1
 dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

a. Hukum pidana materiil 

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ,yang 

dilarang, dengan disertai ancaman, atau sangsi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan 

dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. 

 

b. Hukum pidana formil 

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

                                                 
1
 Andi Hamzah,Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka Cipta,2008,hlm 5. 
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2. Pengertian Tindak Pidana 

 

Pengertian tindak pidana dizaman modern ini telah banyak mengalami 

perubahan, akan tetapi inti dari pengertian tersebut masih tetap sama. Hukum 

pidana Belanda memakai istilah Strafbaar feit, kadang kadang juga delict yang 

berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara negara Anglo Saxon 

memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh 

karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya 

pun sma yaitu strafbaar feit.
2
 Beberapa ahli telah merumuskan pengertian dari 

tindak pidana antara lain: 

 

a) E.Utrecht 

Menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia 

sebut juga delik, karena perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu 

melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya ( keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu 

peristiwa hukum  (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang 

membawa suatu akibat yang diatur oleh hukum.
3
 Tindakan semua unsur 

yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak 

dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur 

mutlak suatu tindak pidana. Yaitu suatu perilaku manusia yang  

bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat 

dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata 

bertanggung jawab.  

                                                 
2
 Ibid, hlm 86. 

3
 E Utrecht. Hukum Pidana 1. Surabaya:Pustaka Tinta Mas. 1986,Hlm 251. 
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b) Van Hamel 

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, 

yang patut dipidana  dan dilakukan dengan kesalahan.
4
 

 

c) Moeljatno 

Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan yang mana 

disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

peraturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu 

diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan) 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedang ancaman pidananya ditujukan 

pada orang yang menimbulkan kejahatan.
5
 

Untuk ada perbuatan pidana harus ada unsur unsur 

a.  perbuatan ( manusia )  

b.  memenuhi rumusan dalam undang undang ( syarat formil ) 

c.  bersifat melawan hukum ( syarat materil ) 

 

Terdapat unsur unsur dalam suaru tindak pidana, yaitu : 

a.Unsur Subjektif 

1.Kesengajaan atau kelalaian  

2.Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 

3.Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain lain. 

                                                 
4
 Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm 88 

5
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 1993,hlm 58 
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4.Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan 

menurut Pasal 340 KUHP. 

5.Perasaan takut seperti yang terdapat  dalam rumusan tindak pidana menurut 

Pasal 308 KUHP. 

 

b. Unsur Objektif 

1.Sifat melawan hukum. 

2.Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri  sipil melakukan 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 

3.Kausalitas, yaiti hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

kenyataan sebagai akibat. 

 

d) Simons 

Tindakan melanggar hukum  yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau 

tindakannnya  dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan 

yang dapat dihukum.
6
 

Alasan dari simons mengapa straafbaarfeit harus dirumuskan  seperti diatas 

karena 

1. Untuk adanya suatu straafbaarfeit disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu 

tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang 

dimana pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban seperti itu telah 

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 

                                                 
6
 E Utrecht, Op.Cit., hlm 255. 
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2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus 

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-

Undang. 

3. Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau 

kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan 

tindakan melawan hukum  atau suatu onrechtmatige handeling. 

 

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat 

tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti seperti halnya dengan 

unsur lain. 
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B. Pengertian Militer 

 

Secara harfiah pengertian militer berasal dari bahsa yunani yaitu milies yang 

artinya adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur orang-orang ini 

terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh. Sedangkan ciri-ciri militer 

sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, 

menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak 

dimiliki atau dipenuhi maka itu bukan militer, melainkan itu merupakan suatu 

gerombolan bersenjata.
7
 

 

Pasal 1 Ayat (42) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

Prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit 

adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang 

berwenang untuk  mengabdiakan diri dalam usaha pembelaan negara dengan 

menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam 

pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) adalah institusi militer yang memiliki tugas dan fungsi sebagai 

penjaga keamanan negara, dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar. 

Kualifikasi  ancaman yang dapat ditindak secara militer adalah ancaman yang 

bersifat mengganggu stabilitas  dan kedaulatan suatu negara.
8
 

 

 

                                                 
7
 Moch Faisal salam,Hukum Acara Pidana militer diIndonesia, Bandung:Mandar Maju,1996, hlm 

13. 
8
 YLBHI dan  PSHK, Panduan Bantuan Hukum diIndonesia,  Jakarta:Sentralisme Production, 

2006, hlm 88. 
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C. Sejarah Hukum Pidana Militer 

 

1. Zaman Penjajahan Belanda 

Hukum pidana Militer di Indonesia merupakan turunan dari wetboek van 

militair strafrecht (WvMS) dari Belanda. WvMS diberlakukan di Indonesia 

berdasarkan asas konkordansi pasal 132 I.S, yang menentukan pelaksanaan 

hukum pidana militer dicantumkan dalam ordansi-ordansi yang sejauh 

mungkin bersesuaian dengan Undang-Undang yang ada di negeri Belanda. 

Tahun 1903 WvMs Belanda selesai dibuat. Namun, karena ada perang dunia 

1, maka baru dapat diberlakukan pada 1923. Atas dasar asas konkordansi, 

maka pada tahun 1933 rancangan WvMSvNI diajukan ke Vilksraad 

Nederland Indie oleh gubernur Jendral de jonge bersamaan dengan itu 

diajukan juga Kitab Undang- Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). 

 

2. Zaman Pendudukan Jepang 

Pada zaman pendudukan jepang selama  tiga  setengah tahun, KUHPM dan 

KUHDM tidak diberlakukan. 

 

3.  Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 

Berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 dan peraturan pemerintah 

No. 2 tahun 1945, KUHPM dan KUHDM dinyatakan berlaku bagi seluruh 

Indonesia. Kemudian berdasarkan UU No.39 tahun 1947 dan UU No. 40 

tahun 1947, diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap 

KUHPM dan KUHDM.
9
 

 

                                                 
9
 Tri Andrisman,Op.,Cit. hlm 17. 
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D.Hukum Pidana Militer  Dan Tindak Pidana Militer 

 

1.Hukum Pidana Militer 

 

Pengertian hukum pidana militer dibagi menjadi dua pengertian yaitu : 

a.Hukum pidana militer dalam arti luas,yaitu hukum pidana militer materil 

dan hukum pidana militer formil. 

b.Hukum pidana militer dalam arti sempit,yaitu hanya meliputi pengertian  

hukum pidana materil saja. 

 

Apabila disebutkan hukum pidana militer, maka pengertian mengacu pada 

pengertian yang sempit yaitu hukum pidana militer  materil. Sedangkan untuk 

hukum pidana militer formil atau disebut secara khusus, yaitu hukum acara 

pidana militer. Pengertian hukum pidana militer materil adalah 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 yang berlaku bagi militer. Contohnya 

KUHPM. 

 

Hukum pidana militer formil adalah aturan yang menetapkan bagaimana 

negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya 

untuk melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi 

militer. Contohnya Undang-Undang No.31 tahun 1997 Tentang Peradilan 

Militer.
10

 

 

                                                 
10

 Ibid, hlm.22. 
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Sebagaimana diuraikan diatas bahwa hukum pidana militer terdiri dari hukum 

pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam hukum pidana militer yang 

dimaksud dengan hukum pidana dalam arti materiil selain KUHP (yang juga 

berlaku terhadap militer ) adalah KUHPM sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang No.39 dan 40 Tahun 1947, sedangkan hukum pidana militer 

dalam arti formil adalah Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk 

menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan bagi aparat penegak 

hukum dilingkungan peradilan militer yaitu Polisi militer, Oditur Militer, dan 

Hakim Militer. Dengan catatan bahwa ada beberapa tindak pidana  tertentu 

yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui hukum disiplin 

prajurit berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1997 Tentang Hukum 

Displin Prajurit. 

 

2. Tindak Pidana Militer 

 

Tindak pidana/delik, dalam ajaran umum dalm pembagiannya diatur dalam 

tindak pidan umum  (Commune delict)  berhadapan dengan tindak pidana 

khusus  (Delicta proparia). Tindak pidana militer yang pada umumnya 

terdapat di KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a) Tindak pidana militer murni (Zuiver militaire delict)  adalah tindakan-

tindakan yang terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya 

mungkin dilanggar oleh seorang militer,karena keadaanya yang bersifat 

khusus atau karena suatu kepentingan militer  menghendaki tindakan 
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tersebut sebagai tindak pidana . Contohnya Desersi  (Pasal 87 KUHPM ), 

meninggalkan penjagaan ( Pasal 118 KUHPM ). 

b) Tindak pidana militer campuran (Gemengde militaire delict) adalah, 

tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya 

sudah ditentukan dalam undang-undang lain, akan tetapi diatur lagi dalam 

KUHPM atau undang -undang hukum pidana militer lainnya. Karena 

adanya suatu keadaan  yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang 

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

lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan 

tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Contohnya: Pencurian dalam Pasal 362 

KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM.
11

 

 

E. Berlakunya Hukum Pidana di Lingkungan Militer 

 

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara ( equality before the law 

). Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) 1945 amandemen keempat 

yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintah tidak ada pengecualian. Sebagai warga negara anggota 

militer sama dengan warga negara lainnya di mata hukum. Sebaliknya hukum 

yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga milter 

dapat menjadi dua subjek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada 

dasarnya termasuk dalam dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana 

umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum 

yang bersifat umum ( lex generalis )  juga diberlakukan hukum yang bersifat 

                                                 
11

 A.Mulya Sumaperwata, Hukum acara peradilan Militer, Bandung, 2007, hlm 88. 
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khusus ( lex specialis ) Hukum pidana umum merupakan lex generalis, 

berlakunya hukum  pidana umum bagi kalangan militer yang didasari oleh 

Pasal 103 KUHP  dan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang menyatkan dengan 

tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP.
12

 

 

Pasal 1 KUHPM isinya sebagai berikut: 

“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”. 

 

Isi  dari Pasal 1 KUHPM sebenarnya meralat ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 103 KUHP  yang lupa memasukkan Bab IX dalam Pasal 103 KUHP. 

Pasal 2 KUHPM yaitu: 

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-

Undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan 

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

ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-

Undang”. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Tri Andrisman, Op,Cit., hlm 34. 
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F. Narkotika 

 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang 

Narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan. 

Narkotika atau yang biasa kita sebut narkoba ada 3 (tiga) golongan. 

 

1.Narkotika Golongan I 

Narkotika ini hanya dapat di gunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak di 

tujukan untuk therapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang 

Menimbulkan Ketergantungan. 

Contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD , Opium. 

2. Narkotika Golongan II 

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak 

digunakan therafi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai 

potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. 

Contohnya : Morfin, Petidin. 

3.Narkotika Golongan III 

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan 

Therafi dan pengembangan Ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan.    
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G. Peradilan Militer 

 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dam keadilan 

berdasarkan pancasila.Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut 

dilakukan oleh badan-badan peradilan yang terbagi dalam beberapa lingkungan 

peradilan.
13

 

. 

Lingkungan Peradilan yang dimaksud diatas adalah berdasarkan Pasal 18 

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang 

berbunyi: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. 

 

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut mempunyai daerah hukum serta 

wewenang yang berbeda satu dengan yang lain. Undang-Undang No.31 tahun 

1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang ini kemudian mengatur 

susunan peradilan militer yang terdiri dari : 

1. Pengadilan Militer (Dilmil) 

2. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) 

3. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) 

4. Pengadilan Militer Pertempuran. (Dilmilpur) 

                                                 
13

 Sumaryanti, Peradilan Koneksitas DiIndonesia, Jakarta:Bina Aksara, 1987, hlm 19. 
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Pengadilan militer untuk semua tingkatan secara umum memiliki yuridiksi  

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu 

melakukan tindak pidana adalah: 

1. Prajurit 

2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit 

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau yang dipersamakan atau dianggap 

sebagai prajurit  berdasrkan undang-undang. 

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada angka 1,2,3 tetapi atas keputusan 

Panglima denagn persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu 

pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

Secara gamblang hukum acara yang berlaku bagi anggota aktif menurut Undang-

Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut. 

Susunan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer  

1.Pengadilan Militer 

Berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama perkara 

pidana yang terdakwanya berpangkat kapten kebawah. 

 

2. Pengadilan Militer Tinggi 

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang  

terdakwanya berpangkat mayor keatas dan memriksa serta memutus pada 

tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer yang 

dimintakan banding.selain itu pengadilan militer tinggi berwenang memeriksa 

,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. 
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3. Pengadilan Militer Utama 

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan 

sengketa tata usaha angkatan bersenjata  yang telah diputus pada tingkat 

pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. 

 

4. Pengadilan Militer Pertempuran 

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara 

pidana yang dilakukan didaerah pertempuran,Pengadilan militer pertempuran 

bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan yang berkedudukan serta berdaerah 

hukum didaerah pertempuran.
14

 

 

Peradilan militer ini hanya memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap 

kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Angkatan bersenjata dan yang 

dipersamakan. 
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 A Mulya Sumaperwata, Op.Cit.,hlm 80. 


