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ABSTRAK 

Maranata Nansy Ferawati Nadeak, EOOO4212, ANALISIS 

PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG 

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN 

PERADILAN MILITER  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Tahun 2008. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar 

hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat 

yang dilakukan anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta apakah 

putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan putusan yang berlaku.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. 

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder.  Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan studi pustaka di Pengadilan Militer II-11 

Yogyakarta, untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik mencatat 

dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis 
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ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. 

Dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dalam Putusan perkara tindak 

pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI AD maupun TNI AU 

diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak 

pidana pemalsuan surat adalah berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHP.  Penerapan 

Pasal 263 ayat 1 KUHP menjadi dasar pertimbangan hakim  dalam tindak pidana 

pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI adalah karena tindak pidana 

pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI tidak diatur dalam KUHPT. 

 Dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat 

yang dilakukan anggota TNI pada prinsipnya majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Militer 

II-11 Yogyakarta menyatakan  penjatuhan putusan terhadap tindak pidana 

pemalsuan pada umumnya berjalan dengan baik sesuai  peraturan Perundang-

undangan  yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan 

kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. 

Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan  hukum 

dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara Negara, setiap 

lembaga kemasyarakatan termasuk kalangan militer. 

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelengaraan 

kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 

2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan 

umum, lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan 

peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya. 

Dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Ketentuan –Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan  bahwa salah   satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 

militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam Undang –undang tersendiri. 

Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan militer juga dimuat dalam Pasal 24 

ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, lingkungan peradilan umum dan mahkamah konstitusi.  

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari bangsa Indonesia 

yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanaan negara ini. Dalam 
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melaksanakan tanggung jawabnya tersebut tentu saja ada kemungkinan 

penyimpangan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk 

penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak asasi manusia, pelanggaran hukum 

disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 

Tentara Negara Indonesia pada umumnya diselesaikan di Peradilan militer kecuali 

oleh perwira penyerah perkara berpendapat bahwa tindak pidana tersebut 

diselesaikan melalui hukum disiplin. 

 Salah satu Tindak pidana yang cukup banyak dilakukan oleh anggota 

Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana 

pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional tentu Indonesia 

tidak saja berkaitan perjalanan, kartu keamanan atau surat cuti orang lain 

sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 92 KUHP, tetapi juga surat-surat lain yang 

tidak diatur dalam KUHPT seperti surat keterangan belum menikah, surat-surat 

berharga. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota tentara 

nasional yang bertujuan mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu ini 

tentu saja merugikan bangsa dan negara. Untuk itu hukum harus dapat 

menertibkan setiap tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan surat yang 

dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia demi terwujudnya masyarakat 

Indonesian yang adil dan makmur.                  

 Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hukum pidana umum yang 

berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Namun bagi 

militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP.  

Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHPT, atau dengan kata lain apabila 

tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHPT  maka yang berlaku 

adalah KUHP kecuali ada penyimpangan. 

Salah satu penerapan KUHP kedalam KUHPT dan orang-orang yang 

tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana adalah tindak 

pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat banyak dilakukan oleh 

anggota Tentara Nasional Indonesia. Penerapan pidana terhadap tindak pidana 

pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diatur 
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dalam Pasal 263 KUHP. Putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat inilah 

yang hendak penulis angkat. Berdasarkan atas masalah tindak pidana militer dan 

pemberian sanksi  pidana, maka penulis terdorong untuk menulis Penulisan 

Hukum dengan judul : 

Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan 

Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 
 

Perumusan Masalah Diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi 

permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi 

jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga 

memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan 

penelitian skripsi yang baik. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Apakah  yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana pemalsuan surat  yang dilakukan oleh anggota TNI 

dalam lingkungan peradilan Militer? 

2. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
 

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan hendak dicapai 

secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan 

karena terkait dengan masalah dan perumusan dan judul dari penelitian itu. 

Tujuan Penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 
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a) Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan 

putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan 

oleh TNI .  

b) Untuk mengetahui apakah  putusan terhadap tindak pidana pemalsuan 

surat yang dilakukan oleh TNI telah sesuai dengan peruturan yang 

berlaku. 

2. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang  

Peradilan Militer yang termasuk ke dalam Hukum Acara Pidana 

khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer dalam 

lingkungan peradilan militer. 

b) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu 

dalam bidang hukum. 

c) Untuk Melatih kemampuan dan ketrampilan penulis agar siap dalam 

masyarakat. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
  

 Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap 

penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu 

hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan 

Militer pada khususnya. 
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b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 

pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau 

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan 

kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap 

civitas akademisi Universitas Sebelas Maret, khususnya mahasiswa 

Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses 

penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer 

c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti 

oleh penulis. 

 

E. METODE PENELITIAN 
 

  Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang penting 

dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.  

( Soerjono Soekanto, 2002:52 ).  Dalam penelitian ini penulis mempelajari berkas 

dua putusan tentang tindak pidana pemalsuan Surat, buku-buku serta perundang-

undangan terkait tindak pidana pemalsuan surat, kemudian mengolah dan 

menganalisa data yang disajikan sebagai pembahasan.  

    

2. Sifat Penelitian 
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Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto, Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. 

Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, 

atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2002:10). 

Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan 

memberikan data yang seteliti mungkin mengenai permasalahan yang dirumuskan 

sebelumnya, yaitu mengenai analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan 

Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer   

3. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Peradilan Militer II-11 

Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil Pra penelitian bahwa di 

Peradilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tehadap tindak 

pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota  TNI. 

4. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah ( Lexy J. Moleong, 2007:6). Menurut Soerjono 

Soekanto Pendekatan kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

atau lisan, dan perilaku nyata. 

5. Jenis Data 

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. 

Menurut Johnny Ibrany, Data sekunder dilihat  dibagi menjadi : 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum 

yang diurut berdasarkan hirearki mulai dari UUD 1945, Tap MPR,  

Undang-undang, Peraturan pemerintah dan aturan lain dibawah Undang-

undang, serta bahan hukum asing lain sebagai pembanding bahan hukum 

yang dianalisis. 

2)  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal, pendapat 

para sarjana, buku teks, dan seterusnya. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain  (Johhny Ibrani : 

2006:392 ). 

   

6. Sumber Data 

Dalam penelitian ini maka yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder berupa berkas perkara dari Peradilan militer II-11 

Yogyakarta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Selain itu 

sumber data sekunder lainnya berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dari 

beberapa buku-buku referensi, dokumen, arsip, Peraturan Perundang-

undangan, laporan, teori-teori, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lain 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah : 

a. Studi Kepustakaan ( Library Research) 

Teknik ini adaalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data - 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-
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Undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan 

data dengan studi pustaka dimaksudkan untuk mendukung penelitian ini. 

Berupa pengumpulan Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, 

buku-buku, dan pustaka lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian 

ini. 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya 

kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan 

dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan 

hasilnya. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnot. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian. 

b. Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 

dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat 

meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan 

kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 

pengumpulan data berakhir. kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.  Kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini 

sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran 

penganalisa selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-
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catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan ulang pada 

catatan-catatan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembali. 

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis 

menggunakan model analisis interaktif, yang dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                        

  

 

Model analisis interaktif ini menunjukan, reduksi dan sajian data 

yang disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari 

sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu 

pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha 

untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua 

hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika 

kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam 

reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 

mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman 

data ( HB.Sutopo, 1988:37). 

Pengumpulan 
Data 

Sajian 
Data 

Reduksi 
Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

 

  Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang 

baru dalam penulisna karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu 

sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum 

terdiri dari 4 (empat) bab yaitu  pendahuluan, tinjauan pustaka, 

pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan 

daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai 

berikut:   

BAB I Pendahuluan 

 Bab I Penulisan Hukum berisi latar belakang masalah. Perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika skripsi untuk memberikan pemahaman terhadap isi 

penelitian secara garis besar. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Bab II Penulisan Hukum berisi tinjauan pustaka yang berisi 

kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan 

tentang pengadilan militer, tinjauan tentang putusan hakim, dan 

tinjauan tentang tindak pidana pemalsuan surat 

 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab III menyajikan mengenai pembahasan mengenai hasil 

penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan berkas 

perkara pidana yang juga berisi mengenai tindak pidana 

penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang menjadi objek dari 

penelitian ini, dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dikaitkan 

dengan teori, kajian pustaka, masalah dan tujuan penelitian. 
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BAB IV Penutup 

 Penutup berisi simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban singkat dan jelas dari permasalahan yang diteliti, serta sarana 

yang digunakan sebagai masalah yang ditemukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

      

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Mengenai Peradilan Militer 

Peradilan militer sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-undang No 

31 tahun 1997, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan 

angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan kepentingan penyelengaraan pertahanan keamanan negara. 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan  militer merupakan badan 

pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata dan 

berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. 

Pengadilan ini secara organisatoris dan administrasif  berada dibawah 

pembinaan panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan 

dalam peradilan  militer terdiri dari : 

a. Pengadilan Militer. 

 Dalam Pasal 40 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa 

kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada 

tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah: 

1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. 

2) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit 

(Pasal 9 butir 1 huruf b) 

3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 

dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-

Undang  (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah; 

4) Seorang yang tidak termasuk dipersamakan dengan prajurit atau 

anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak 

dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan  

12 
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5) Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 

40 huruf c). 

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 

yang menyatakan bahwa, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer 

Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada 

tingkat pertama dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim 

Anggota yang dihadiri satu orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi 

dan dibantu satu orang panitera. 

b. Pengadilan Militer Tinggi. 

 Pengadilan Militer Tinggi merupakan Peradilan tingkat pertama 

bagi perwira yang berpangkat Mayor ke atas dan juga merupakan 

Pengadilan tingkat dua (banding) dari segala perkara yang telah 

diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang diminta 

pemeriksaan ulang. 

 Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 sebagai berikut: 

1) Pada Tingkat Pertama. 

a) Memeriksa dan memutus perkara yang terdakwanya adalah:  

(1)  Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas 

(Mayor, Letnan kolonel, Kolonel, Brigadir jendral, Mayor 

jendral, letnan Jendral atau jendral ). 

(2)  Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang 

berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan 

Prajurit, atau  anggota suatu golongan, atau jawatan atau 

yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit 

berdasarkan Undang-Undang yang terdakwanya atau salah 

satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke 

atas. 
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(3)  Terdakwanya seorang atas keputusan Panglima dengan 

persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu 

pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal 

ini Pengadilan militer Tinggi.  

b) Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata 

usaha militer.  

2) Pada Tingkat Banding. 

Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana 

yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya 

yang dimintakan banding.  

3) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir. 

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. 

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan 

memutus perkara pidana pada tingkat Banding dengan satu orang 

hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu 

orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim 

Ketua paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim 

anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat 

dengan terdakwa. 

c. Pengadilan Militer Utama. 

Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tertinggi di dalam 

Pengadilan Militer, dimana memiliki wilayah diseluruh negara 

Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 

1997, disebutkan bahwa, Pengadilan Militer Utama yang merupakan 

pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan Sengketa Tata 

Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh 

Pengadilan Militer Tinggi. 

 Kekuasaan Pengadilan Militer Utama diatur dalam Pasal 43 

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 sebagai berikut: 
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1) Pada Tingkat Banding memeriksa dan memutus:  

a) Perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh 

pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.  

b) Sengketa Tata Usaha militer yang pada tingkat pertama telah 

diputus oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan 

banding. 

2)   Pada Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai:  

a) Sengketa mengenai wewenang mengadili antara :  

(1) Pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum 

pengadilan militer tinggi yang berlainan. 

(2) Pengadilan militer tinggi. 

(3) Pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer sengketa 

tersebut terjadi apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih 

menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang 

sama, atau sebaliknya apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih 

menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili 

perkara yang sama. 

b)  Sengketa perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara 

dengan Oditur. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan 

pendapat tersebut tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara 

kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.  

 Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 

menyatakan bahwa Pengadilan Militer Utama memiliki Fungsi: 

1) Mengawasi penyelenggaraan peradilan di pengadilan 

militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer 

pertempuran.  
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2) Mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dalam 

menjalankan tugasnya. Karena itu pengadilan militer utama 

nerwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang 

bersangkutan dengan teknis peradilan di pengadilan militer, 

pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer 

pertempuran. Kemudian memberi petunjuk, teguran, atau 

peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

selanjutnya.  

3) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan 

kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung. 

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa adan 

memutus sengketa dengan majelis hakim dengan satu orang 

hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh 

satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat 

Brigadir Jendral/Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, 

sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel 

 

d. Pengadilan Militer Pertempuran. 

Pengadilan Militer pertempuran merupakan pengadilan 

tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana 

yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang 

merupakan pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi) dari 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini 

merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila 

diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya diatur dalam Pasal 

17 Undang- undang No. 31 Tahun 1997. 

 Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk 

memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan seorang 

hakim ketua dan beberapa hakim anggota yang berjumlah 

ganjil, dihadiri satu oditur militer/oditur militer tinggi dan 
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dibantu oleh seorang panitera. Hakim ketua paling rendah 

berpangkat Letnan Kolonel sedangkan hakim anggota dan 

oditur paling rendah berpangkat  Mayor. 

  Dalam hal terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, maka 

Hakim Anggota dan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud 

pada Pasal 17 ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat 

dengan terdakwa yang diadili. Apabila Terdakwa berpangkat 

Kolonel dan/ atau perwira tinggi maka Hakim Ketua, Hakim 

Anggota dan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan 

pangkat terdakwa yang diadili tersebut 

2. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim. 

a. Pengertian Putusan Hakim.  

 Menurut Lilik Mulyadi, ” Putusan merupakan putusan yang 

diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana 

pada umumnya berisi kan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 

segala tuntutan hukum  dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 

menyelesiakan masalah ” ( Lilik Mulyadi : 2007 : 121 ). Dalam  KUHAP 

dalam Bab I Pasal 1 angka 11 putusan merupakan pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam Undang–undang ini.  Putusan merupakan 

pemufakatan bulat dari para anggota majelis. Kecuali jika hal itu 

diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai kesepakatan, maka 

ditempuh dua cara yaitu: 

1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.  

Dilakukan voting diantara majelis hakim dan pendapat yang mendapat 

suara terbanyak sebagai putusan.   
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2) Pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. 

Apabila dari voting tidak dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih 

ialah putusan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi 

terdakwa. 

  Putusan pengadilan dapat dijatuhkan setelah sidang dibuka 

kembali dan dinyatakan terbuku untuk umum pada hari itu atau pada hari 

lain, yang sebelumnya harus diberitakan kepada oditur terdakwa atau 

penasehat hukumnya. 

b.  Macam-Macam Putusan. 

 Dalam sistem hukum acara pidana pada dasarnya, dikenal dua 

macam putusan pengadilan yaitu : 

1) Jenis putusan yang bersifat formil. 

Adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir 

yaitu: 

a) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya 

pengadilan untuk memeriksa suatu perkara ( onbevoegde 

verklaring ), Pasal 133 Hukum Acara Peradilan Militer, 

dimana pengadilan miiter/Pengadilan militer tinggi 

berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk 

wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya.  

b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan /surat dakwaan 

oditur batal (nietig verklaring van de acte vereijing yang 

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Hukum Acara Peradilan 

Militer) misalnya surat dakwaan oditur tidak memenuhi 

Pasal 126 ayat (1) huruf a dan Pasal 130 ayat (2)  Hukum 

Acara Peradilan Militer, yaitu tidak adanya surat keputusan 

penyerahan perkara (skeppera) dari ANKUM atau tidak 

dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan 

dalam surat dakwaan.  
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c) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan oditur 

tidak dapat diterima ( niet onvalijk verklaraad), 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Hukum 

Acara Peradilan militer. Misalnya perkara yang diajukan 

oleh oditur sudah kadaluarsa atau perkara tersebut telah 

diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ne bis 

in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht 

delicht). Syarat aduan ini hanya berlaku dalam keadaan 

biasa, apabila tindak pidana itu dilakukan dalam keadaan 

perang atau daerah pertempuran, maka tindak pidana tidak 

diperlukan surat pengaduan, maka pengadilan militer dapat 

langsung mengadilinya. 

d) Putusan sela( ussen vonnis).  

Dalam terjadi suatu prae-judial geschil dimana terjadi 

perselisihan bahwa perkara tersebut baru dapat diputus 

setelah adanya putusan hakim perdata.                 

2) Jenis putusan hakim yang bersifat materil.   

Merupakan putusan akhir ( ein vonnis ) yaitu: 

a) Putusan yang mengandung pembebasan ( vrijspraak). 

Dalam Pasal 189 ayat (1) Hukum Acara Peradilan 

Militer menyatakan bahwa apabila hasil pemeriksaan disidang 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan mengyakinkan, 

terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. 

Adapun  yang dimaksud dengan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan mengyakinkan 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar 

pembuktian dengan mengunakan alat bukti sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 171 hukum Acara Peradilan Militer . 

Putusan vrijspraak ini disebabkan beberapa hal : 
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(1) Tidak dipenuhinya sekuramg-kurangnya dua alat bukti 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Hukum Acara 

Peradilan Militer. Misalnya dalam pemeriksaan sidang 

satu saksi saja dan  tidak dikuatkan oleh alat bukti lain 

sedangkan terdakwa memungkiri keras atas dakwaan.  

(2) Sekalipun telah dipenuhi alat bukti ,akan tetapi hakim 

tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. 

Misalnya  dalam suatu tindak pidana yang didakwakan, 

unsur niat tidak dapat dibuktikan.  

Terhadap putusan pengadilan berupa putusan vrijspraak tidak 

diperkenankan mengajukan permohonan pemeriksaan  

banding. Apabila dalam putusan bebas ini dijatuhkan ternyata 

terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan 

dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan yang sah 

terdakwa perlu ditahan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 

189 ayat (3) Hukum Acara Peradilan Militer. Dalam hal ini 

oditur militer harus segera melaksanakan perintah tersebut   

                   

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 

rechtsvervolging )  

Putusan ini dijatuhkan dalam hal hakim berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang dapat 

dipidana karena : 

(1) Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang 

dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak 

sesuai perumusan ketentuan peraturan pidana yang 

didakwakan. Misalnya pada dakwaan yang melanggar 

Pasal 372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku 

sebagai pemilik (wederrechtelijk toeegenen) tidak 
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dilukiskan dalam surat dakwaan sehingga perbuatan 

tersebut bukan kejahatan atau pelanggaran. 

(2) Terdakwa dalam keadaan :  

(a) Sakit jiwa ( Pasal 44 KUHP).  

(b) overmacht ( Pasal 48 KUHP ). 

(c) Membela diri / noodweer ( Pasal 50 KUHP ). 

(d) Melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh 

atasan yang sah (Pasal 51 KUHP ).    

c) Putusan penghukuman /pemidanaan  terdakwa.   

Putusan penghukuman/pemidanaan terdakwa 

dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam hal apabila ternyata 

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, dimana telah terpenuhi sekurang-

kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak pidana 

telah terjadi dan terdakwa bersalah telah melakukannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Hukum Acara 

Peradilan Militer. ( Moch.Faisal Salam:2002:230 )            

 Dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan maka hakim harus 

memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 hukum acara 

Peradilan Militer. Sebelum menjatuhkan pemidanaan hakim juga harus 

memperhatikan apakah terdakwa pernah ditahan atau tidak. Kalau 

terdakwa berada dalam  penahan, maka isi putusan terdakwa dikurangi 

selama terdakwa dalam tahanan. 

 Dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa 

penahanan, hukuman disiplin itu tersebut wajib dipertimbangkan dari 

pidana yang dijatuhkan. Baik berupa putusan pemidanaan maupun putusan 

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 menurut ketentuan peraturan Perundang-
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undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara 

atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi 

( Pasal 191 ayat (1) hukum Acara Peradilan Militer ) 

c. Formalitas yang harus Dipenuhi Putusan. 

Apabila keputusan pengadilan berupa penjatuhan pidana   maka 

formalitas  yang harus dimuat dalam suatu putusan hakim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 194 Undang – undang No 31 tahun 1997 

tentang Peradilan Militer  adalah sebagai brikut : 

1)   

a)  Kepala putusan yang berbunyi :  

      DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN 

YANG MAHA ESA. 

b) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, 

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 

pekerjaan terdakwa. 

c)  Dakwaan, sebagaimana terdapat di 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 keasalahan terdakwa. 

e) Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan. 

f) Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi 

dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 

putusan yang disertai dengan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. 

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 

hakim kecuali perkara terdakwa diperiksa oleh hakim 

tunggal. 
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h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 

dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik 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. 

j) Keterangan bahwa ternyata seluruh surat adalah palsu 

atau keterangan dimana adanya kepalsuan tersebut, jika 

terdapat surat autentik dianggap palsu. 

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 

tahanan atau dibebaskan. 

l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 

hakim yang memutus, dan nama panitera. 

2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1)  huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan huruf i 

mengakibatkan putusan batal demi hukum.  

3) Putusan dilaksanakan segera menurut ketentuan dalam 

Undang-undang ini. 

 

Surat putusan yang tidak memuat penghukuman pidana harus 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Hukum 

Acara Peradilan Militer yaitu : 

1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat  :  

a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) kecuali 

huruf e,f dan h.  

b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan 

hukum atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum , dengan 

menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar putusan. 
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c)  Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan. 

d)  Saluran Disiplin prajurit. 

e) Pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada perwira penyerah 

perkara untuk diselesaikan melalui pernyataan rehabilitasi.      

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dan ayat 

(3) juga berlaku bagi Pasal ini   

Setelah Putusan itu diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk 

umum, selanjutnya  sesuai Pasal 196 Hukum Acara Peradilan Militer 

putusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah 

putusan diucapkan. Petikan putusan tersebut diberikan kepada terdakwa 

atau penasehat hukumnya dan oditur segera setelah putusan diucapakan 

Salinan putusan pengadilan diberikan kepada perwira penyerah perkara, 

oditur, Polisi militer dan Atasan yang berhak menghukum. Sementara 

terdakwa /penasehat hukum diberikan atas permintaan. Salinan putusan 

boleh juga diberikan pada orang lain dengan seizin kepala pengadilan, 

sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan itu.  

d. Sahnya Putusan      

             Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 192 Hukum Acara peradilan 

Militer apabila Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri terdakwa kecuali Undang-

undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan lain. 

Apabila perkara yang diadili itu perkara desersi atau perkara lalu lintas, 

maka pengadilan dapat memutus perkara tanpa hadirnya terdakwa.  Dalam 

hal terdapat terdakwa lebih dari satu orang dalam suatu perkara maka 

putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah satu  terdakwa 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) Hukum Acara 

Peradilan  Militer  
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         Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua wajib 

memberitahukan kepada terdakwa tentang segala haknya sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 193 ayat (3) hukum Acara Peradilan Militer   

yaitu : 

1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan. 

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau 

menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang 

- undang ini. 

3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang 

waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini untuk dapat 

mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan. 

4) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding  dalam 

tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini, dalam hal ia 

menolak putusan. 

5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, 

dalam tenggang waktu yang ditentukan  oleh Undang-undang ini. 

              

3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan surat 

a. Pengertian  Tindak Pidana.  

Pembentuk Undang-undang kita telah mengunakan perkataan 

strafbaarfeit untuk apa  yang kita kenal sebagai tindak pidana.  Dalam 

Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP tahun 2005 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana. Berbagai macam pendapat yang dikemukakan para  sarjana 

tentang pengertian tindak pidana, diantaranya  :    

1) Menurut Hazewingkel Suringa, dalam buku  P.A.F Lamintang  

straftbaarfeit yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu 

saat tertentu telah ditolak oleh suatu pergaulan hidup tertentu dan 

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
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pidana dengan mengunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 

didalamnya.  (   P.A.F Lamintang,1996 :182 ). 

2) Menurut POMPE, dalam buku  P.A.F Lamintang perkataan 

straftbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma  

yaitu gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja 

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum. ( P.A.F Lamintang ,1996 :182) 

3) Menurut Simons, dalam buku  P.A.F Lamintang straftbaarfeit 

dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja  ataupun dengan tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh Undang -undang dapat telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum. ( P.A.F Lamintang, 1996 : 184 ) 

4) Menurut Wiryono Prodjodikuro, tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma - norma dalam (3) tiga bidang hukum lain, 

yaitu  hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata 

usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang 

ditanggapi dengan suatu  hukum  pidana (Wiryono, 2002:01 ). 

5) Menurut Adam Chazawi, tindak pidana merupakan suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman  

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar 

larangan tersebut ( Adam Chazawi,2002 : 71 ).  

b.   Unsur- unsur Tindak Pidana.          

1) Unsur subjektif  dari tindak pidana adalah :  

a) kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa )  

b) Niat atau maksud ( sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP ) 

c) Macam-macam maksud. 

d) Merencanakan terlebih dahulu. 
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e) Adanya perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 

KUHP.  

2) Unsur objektif dari tindak pidana adalah :  

a) Sifat melanggar hukum.  

b) Kualitas dari sipelaku. 

c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. 

Lamintang,1996: 193)  

c. Macam- Macam Tindak Pidana Militer.   

  Macam-macam tindak pidana milite rdapat dibedakan atas : 

1) Commune delicta.  

Merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap 

orang.    

2) Delicta propria.   

Merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang tertentu saja dalam hal ini milter.  

a) Zuiver militaire delict atau tindak pidana militer murni yaitu 

tindak pidana yang pada prinsipnya hanya dilakukan oleh 

seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus militer 

atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut 

( S.R Sianturi, 1985 : 19 ).  Contoh dari tindak pidana murni 

diatur dalam pasal 73 KUHPM  dalam dalam Pasal 87 KUHPT 

tentang kejahatan disersi.  

b) Germengde militaire delict yaitu tindak pidana militer 

campuran yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-

undangan lain. Namun ancaman hukumannya terlalu ringan 

apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu 

diatur kembali oleh dengan sanksi yang lebih besar sesuai 

kekhasan militer. Contoh Perkosaan yang dilakukan oleh 

seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan 

pada keadaan damai maka yang dikenakan ancaman hukuman 
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yang berlaku dalam KUHP, tetapi jika dilakukan dalam 

keadaan perang maka yang dikenakan ketentuan –ketentuan 

dalam KUHPT. Contoh lain yaitu pencurian perlengkapan 

militer dimana militer tersebut diberi tugas menjaganya maka 

bagi militer yang melakukan pencurian tidak dikenakan 

ketentuan dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan yang diatur 

dalam KUHPT (Moch. Faisal : 2006:28 ) 

      

d. Pengertian Surat.  

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan Surat adalah kertas yang bertulis dengan berbagai-bagai isi 

maksudnya atau secarik kertas sebagai tanda atau keterangan. Surat  

sebagai alat bukti yang sah (Pasal 176 Hukum Acara Peradilan 

Militer), apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah berupa : 

1) Berita acara dan surat lain.  

Dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang atau yang dibuat dihadapannya ,yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar  ,dilihat 

atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan 

tegas tentang keteranganya itu.  Menurut Pasal 264 Undang-

undang No 31 tahun  1997 tentang Peradilan Militer berita acara  

dibuat untuk setiap tindakan tentang : 

a)  Pemeriksaaan tersangka.  

b)  Penangkapan. 

c)  Penahanan. 

d)  Penahanan rumah. 

e)  Penyitaan benda. 

f)  Pemeriksaan surat. 

g)  Pemeriksaan saksi. 

h)  Pemeriksaan ditempat kejadian. 
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i)  Pelaksanaan penetapan pengadilan. 

j) Pelaksanaan putusan pengadilan. 

Dalam hal ini ,baik penetapan atau putusan pengadilan 

dalam lingkungan militer ataupun pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum. Berita acara dibuat oleh pejabat yang 

bersangkutan dalam melakukan tindakan – tindakan tersebut dan 

dibuat atas  kekuatan sumpah jabatan. Selanjutnya ditandatangani 

oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.  

Sementara yang dimaksud surat lain haruslah dalam surat 

resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 

dibuat dihadapannya. isinya memuat keterangan tentang kejadian 

yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.        

2) Surat yang dikeluarkan oleh pejabat.  

Adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai 

hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tangung 

jawabnya. Dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 

atau sesuatu keadaan. Termasuk surat yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang.    

3) Surat keterangan ahli. 

Adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 

pendapat berdasarkan keahliannya menegenai sesuatu hal atau 

sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.  

4) Surat Lain.  

Adalah surat selain yang diatur diatas yang hanya dapat 

berlaku apabila ada hubungannnya dengan isi alat pembuktian lain. 

Misalnya surat-surat pribadi yang kemudian dijadikan bukti di 

persidangan.    
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e. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer 

tidak diatur dalam KUHPT, maka yang berlaku adalah KUHP kecuali 

ada penyimpangan. Tindak pidana pemalsuan surat tidak diatur secara 

jelas dalam KUHPT, maka yang berlaku adalah tindak pidana 

pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) 

KUHP   

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHP dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan 

surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu 

pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk membuktikan 

suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (oogmerk ) untuk memakai 

surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah 

surat itu tulen atau tidak dipalsu, dan lagi pemakaian itu dapat 

mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 

(1) dinamakan ( kualifikasi) pemalsuan surat  (valschheid in geschrift ) 

dan diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. 

Dengan demikian sesuai dengan bunyi perumusan Pasal 263 

KUHP ayat (1) tidak setiap  pemalsuan surat dapat dijatuhi pidana, 

menurut Wirjono Prodjodikuro  diadakan pembatasan, yaitu dibatasi 

dua macam surat : 

1) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau 

suatu pembebasan dari utang.  

Surat yang dimaksudkan ialah surat perjanjian atau surat kontrak, 

seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran 

barang, Surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan 

sebagainya. ini semua memuat berbagai perjanjian yang 

mengandung timbulnya hak –hak dan kewajiaban-kewajiban dari 

masing-masing pihak 
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2) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan.         

Surat ini harus ditujukan untuk umum membuktikan sesuatu 

kejadian dan surat ini harus ada kekuatan pembuktian  

/bewijskracht (Wirjono Prodjodikoro,2002 :184 )  

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat      

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam 

Pasal 263 ayat (1) dan (2) adalah sebagai brikut :  

1) Unsur objektif  yaitu  

a) Membuat palsu /memalsu  

b) Memalsu terhadap : 

(1) Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hal.  

(2) Surat yang dapat menerbitkan keterangan. 

(3) Surat yang dapat membebaskan hutang. 

(4) Surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan.  

(5) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

2) Unsur subjektif.  

a) Dengan maksud untuk mempergunakan  surat itu seolah-olah 

surat itu asli dan tidak dipalsukan.   

b) Dengan sengaja. Dalam pasal ini secara jelas disebutkan 

kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan karena pemalsuan 

surat dan dalam pasal tersebut disebutkan akibat dari 

perbuatanya yaitu jika pemakaiannya tersebut dapat 

menimbulkan kerugian . 

 

Dari unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat terdapat istilah  

membuat surat palsu dan memalsukan surat dan dari kedua istilah itu 

terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaan adalah membuat 

surat Palsu yaitu berarti semula surat belum ada, lalu ia membuat surat itu 

sendiri sehingga seolah-olah sama dengan yang asli. Sedangkan pengertian 

memalsukan surat berarti bahwa surat itu sudah ada, kemudian surat itu 
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ditambah, dikurangi atau dirubah isinya, sehingga surat itu tidak sesuai 

lagi dengan aslinya. 

Unsur terpenting dari pemalsuan surat, bahwa ada tujuan untuk 

memakai surat itu, seolah-olah surat itu tulen dan tidak dipalsu, tetapi 

pemakaian ini harus pemakaian tertentu, yang dapat mengakibatkan 

kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat itu benar-benar 

dipakai seperti yang dimaksudkan. lebih-lebih tidak perlu pemakaian ini 

benar-benar  merugikan. Yang menjadi unsur tindak pidana ini adalah 

hanya kemugkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian 

tertentu itu. Pemakaiannya ini dapat dilakukan oleh orang lain, yang juga 

dapat dihukum dengan hukuman sama, yaitu menurut ayat (2) Pasal 263 

KUHP.  

f. Pasal-Pasal Lain Dalam KUHP  Yang Berhubungan Dengan 

Tindak Pidana Pemalsuan Surat.  

 Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemalsuan surat antara lain :  

1) Pasal 264 KUHP.  

Yaitu berkaitan dengan pemalsuan surat- surat tertentu. 

Pasal 264 ayat (1) : pemalsuan surat diancam  dengan pidana penjara 

maksimum, jika ia lakukan dalam : 

a) Akta otentik.   

b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 

bagiannnya ataupun dari suatu lembaga umum. 

c) Surat saham atau surat hutang atau sertifikat saham /sero atau 

sertifikat hutang dari suatu perkumpulan yayasan ,perseroan atau 

maskapai. 

d) Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti dari salah satu surat 

yang dirumuskan pada nomor 2 dan 3 diatas, ataupun didalam 

tanda bukti pengantinya.  

e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan dalam 

peredaran.  
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 Pasal 264 ayat (2), dengan pidana yang sama diancam barangsiapa 

dengan sengaja mengunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu 

atau surat yang dipalsukan yang disebutkan pada ayat pertama, seolah-

olah asli dan tidak dipalsukan, jika karena pengunaanya itu dapat 

menimbulkan kerugian. Dengan demikian Pasal 264 ayat 1 dan 2 

KUHP itu erat hubungannya dengan Pasal 263 KUHP, sedangkan 

dalam pasal ini diperinci jenis –  jenis surat yang dipalsukan sehingga 

jelas.                   

2) Pasal 266 KUHP. 

1) Barang siapa menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu 

kedalam suatu akta otentik  tentang suatu tindakan dimana 

seharusnya akta itu (akan ) menyatakan kebenaran, dengan maksud 

untuk mengunakan akta itu atau menyuruh orang lain untuk 

mengunakan seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, 

jika pengunaannya dapat menimbulkan kerugian diancam dengan 

pidana penjara maksimum tujuh tahun.   

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa denga senganja 

sesuai dengan kebenaran, jika karena pengunaan itu dapat 

menimbulakan kerugian.         

 

3) Pasal 268 KUHP. 

1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan 

dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, 

dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung 

(verzakerarr), diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun. 

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud 

sama memakai surat keteragan yang tidak benar dan tidak dipalsu.       

4) Pasal 269 KUHP. 

1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat 

keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan 
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atau keadaan lain, dengan maksud memakai  atau menyuruh orang 

lain pakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya 

dapat menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 

yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang 

dipalsu, seolah-olah  surat itu benar dan tidak dipalsu.   

5) Pasal 270 KUHP. 

1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu pas jalan 

atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau 

surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-undang tentang 

pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di 

Indonesia ; ataupun atas barangsiapa menyuruh beri surat serupaitu 

atas nama palsu atau nama kecil yang palsu dengan menunjuk pada 

keadaan palsu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain 

pakai surat itu seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah 

isinya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling 

lama dua tahun delapan bulan.  

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat yang seolah- olah benar dan tidak palsu atau sesuai 

dengan kebenaran.          

6) Pasal 271 KUHP. 

1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat 

pengantar bagi kerbau atau sapi ; atau menyuruh beri serupa atas  

nama nama palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 

orang lain pakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan 

kebenaran, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan.  

2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 

memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam 
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ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah 

isinya sesuai denagn kebenaran.      

7) Pasal  274 KUHP.  

1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat 

keterangan seorang pejabat yang sah, tentang hak milik atau hak 

lainnya atas suatu barang, dengan maksud untuk memudahkan 

penjualan atau pengadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat 

kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun.  

2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 

tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah benar dan tidak 

dipalsu. 

     

B. Kerangka Pemikiran 

Sebagai gambaran dalam penyusunan penelitian ini maka diperlukan 

adanya sebuah kerangka pemikiran yang terperinci agar pemecahan masalah 

dalam penelitian ini lebih terarah. Adapun kerangka pemikiran  tersebut penulis 

gambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN 
SURAT dilakukan oleh anggota TNI 

Diperiksa,diadili dan 
diputuskan di lingkungan 

Putusan Hakim 
solusi 

Hambatan 

Dasar Pertimbangan 
Hakim pasal 263 KUHP 
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Tentara nasional Indonesia atau militer bertanggung jawab dalam menjaga 

pertahanan dan keamanan negara. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang 

anggota tentara nasional melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. 

Salah satu penyimpangan tersebut adalah tindak pidana. Suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota  militer atau tentara negara Indonesia  baru dapat diperiksa 

dan diselesaikan oleh hakim pengadilan militer, apabila perkaranya menurut 

perwira penyerahan perkara diselesaikan di peradilan militer. Salah satu tindak 

pidana yang sering dilakukan oleh tentara nasional Indonesia adalah tindak pidana 

pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota 

militer atau tentara nasional pada umumnya diselesaikan di Pengadilan militer. 

Apabila tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota tentara 

nasional tidak diatur dalam KUHPT maka yang diterapkan adalah tindak pidana 

pemalsuam surat yang diatur dalam KUHP. Penerapan pasal KUHP dalam 

putusan oleh hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat  tentu menghadapi 

hambatan- hambatan dalam prakteknya, tetapi majelis hakim telah memiliki 

solusi-solusi untuk mengakomodasi hambatan-hambatan tersebut sehingga proses 

peradilan terlaksana dengan baik. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI . 

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang 

dilakukan oleh anggota Tentara Negara Indonesia, maka  brikut ini diajukan 

sebagai  hasil penelitian dua putusan mengenai tindak pidana pemalsuan surat 

yang dilakukan anggota TNI yaitu : 

1. Putusan No : PUT/ 35-K/PM II-11/AU/V/2007. 

2. Putusan No : PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007. 

1. Dalam  Putusan No : PUT/ 35-K/PM II-11/AU/V/2007, diperoleh  sajian 

data sebagai berikut : 

a. Surat Dakwaan .  

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, 

ialah pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan September tahun 

2005, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada waktu-waktu 

lain di tahun 2005, dikelurahan Sonorejo Kec/ Kab Sukoharjo, atau 

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum 

Pengadilan Militer II-11 yogyakarta telah melakukan tindak pidana ; 

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang 

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan 

maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. 

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai brikut :  
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1)  Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 1992 melalui 

pendidikan Serma Milsuk angkatan ke XII, setelah lulus dilantik, 

ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung,  setelah beberapa kali 

mengalami mutasi sejak tahun 1997 ditugaskan di Lanud Adi 

Sumarno Solo, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang 

menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat 

serma.  

2) Bahwa terdakwa pada bulan September mengetahui serma 

sandiman (saksi 1) akan membuat KTP,di kelurahan Sonorejo 

Kec/Kab Sukoharjo. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian 

terdakwa menyampaikan kepada saksi 1 agar dibuatkan KTP, 

dengan nama Anton Widiarto sedangkan alamat dibuat dengan 

alamat saksi 1, selanjutnya terdakwa membrikan identitas palsu 

kepada saksi. Nama yang seharusnya Gotri Sutrisno diganti 

menjadi Anton Widiarto, tanggal lahir yang seharusnya 5 Agustus 

1970 dipalsu tanggal 15 Maret 1984, status menikah dipalsu tidak 

kawin, pekerjaan anggota TNI dipalsu wiraswasta, begitu  juga 

alamat, tempat tinggal serta memberikan foto asli terdakwa dengan 

ukuran 2x3 kepada saksi 1.  

3) Bahwa benar setelah syarat –syarat untuk pembuatan KTP lengkap 

kemudian saksi 1 mencari pengantar ke Kelurahan Sonorejo 

Kec/Kab Sukuharjo dan diterima oleh Sdr. Joko Purwanto (saksi 3) 

kemudian saksi 1 memasukkan terdakwa ke dalam kartu keluarga 

sebagai adik kandung dengan data-data palsu yang diberikan oleh 

terdakwa.  

4) Bahwa benar  Bahwa tahun 2004 terdakwa sering keluar malam 

dan jarang pulang dan sudah berulangkali  menawarkan kepada 

saudari Ruslita Muryatin (saksi 2) istri terdakwa untuk bercerai 
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karena terdakwa mau menikah lagi. Tetapi saksi 2 tidak tahu mau 

menikah dengan siapa. 

5) Bahwa benar sekira bulan Oktober 2005 setelah selesai  jam dinas , 

KTP yang dibuat terdakwa melalui saksi 1 sudah selesai kemudian 

KTP tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa 

kemudian disimpan didalam terdakwa. 

6) Bahwa benar sektar bulan juni  sekira bulan Juni  2006, pada saat 

terdakwa mandi, saksi 2 memeriksa dompet  terdakwa dan saksi 2 

menemukan KTP dengan identitas orang lain tetapi  foto yang 

terpansang adalah foto terdakwa, kemudian  selanjutnya  terdakwa  

mengecheck ke alamat yang tertera di KTP kemudian saksi 2 

menanyakan ke kelurahan  Sonorejo kec/kab Sukoharjo, kepada 

bapak  Purwanto dan ternyata alamat yang tertera di KTP tersebut 

menumpang alamat pada kartu keluarga saksi 1.  

7) Bahwa benar terdakwa sengaja memalsukan identitas dan 

pembuatan KTP tersebut hanya untuk iseng saja dan terdakwa 

tidak pernah memberikan imbalan kepada saksi 1 serta tidak 

mengetahui melalaui siapa saksi 1 mengurus KTP tersebut. 

8) Bahwa seharusnya terdakwa tidak memalsukan KTP, karena KTP 

merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum dengan maksud 

untuk menunjukkan identitas seseorang yang berkaiatan dengan 

nama ,status, pekerjaan, alamat dan sebagainya dan orang lain 

menganggap benar identitas yang tertera dalam KTP walaupun 

dalam kenyataan identitas tersebut dipalsukan. 

9) Bahwa benar akibat pemalsuan KTP yang dlakukan terdakwa 

menimbulkan penerbitan KTP ganda, sehingga hal tersebut 

merugikan pemerintah Kec/Kab Sukoharjo dalam pendataan 
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penduduk sekaligus juga merugikan saksi 2 yang merasa 

dipermainkan terdakwa sebagai suaminya.   

Berpendapat : bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup 

memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana 

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 

Pasal 263 ayat (1) KUHP.    

b. Pemeriksaan Saksi –saksi dan Barang Bukti. 

bahwa di persidangan telah diajukan tiga orang saksi yang  memberikan 

keterangan sebagai brikut :  

  

1) saksi 1, Sandiman. 

bahwa  saksi dibawah sumpah menurut agama  telah memberikan 

keterangan sebagai brikut : 

a) Bahwa saksi 1 kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004, di 

Lanud Adi Sumarno, tidak ada hubungan keluarga.  

b) Bahwa karena saksi sudah pindah rumah dan tinggal di 

perumahan Sonorejo ke Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya 

sekira bulan September 2005 saksi berencana mengurus KTP 

untuk saksi dan keluarga  di kelurahan Sonorejo, Kec/Kab. 

Sukoharjo. 

c) Bahwa pada saat saksi akan membuat KTP di Kelurahan 

Sonorejo, Kec/Kab.Sukoharjo, terdakwa juga berencana untuk 

membuat KTP, kemudian terdakwa menitipkan data-data yang 

dipalsukan dan foto kepada saksi untuk dibuatkan KTP. 

d) Bahwa setelah syarat-syarat untuk pembuatan KTP lengkap , 

selanjutnya saksi mencari pengantar ke kelurahan Sonorejo, 

Kec/kab. Sukoharjo dan diterima oleh Sdr Joko Purwanto 

(saksi 3 ),  Kemudian saksi 3 memasukkan terdakwa kedalam 
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kartu keluarga sebagai adik kandung dengan data-data yang 

palsu yang diberikan terdakwa. 

e) Bahwa kemudian tanggal 3 Oktober 2005 KTP terdakwa sudah 

selesai selanjutnya saksi menyerahkan KTP kepada terdakwa, 

kemudian disimpan di dompetnya 

f) Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa 

untuk membuat KTP dengan data-data yang dipalsukan, dan 

saksi mau membuatkan KTP untuk terdakwa karena teman 

sekantor. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan 

seluruhnya 

2)  saksi 2, Ruslita Muryatin. 

Bahwa  saksi dibawah sumpah menurut agama  telah memberikan 

keterangan sebagi brikut : 

a) Bahwa saksi 1 kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah 

suaminya. 

b) Bahwa sekitar bulan Juni 2006, saat Terdakwa sedang mandi, 

saksi memeriksa dompet Terdakwa, saksi menemukan KTP 

dengan identitas lain tetapi foto yang terpasang adalah foto 

terdakwa.  

c) Bahwa selanjutnya setelah  menemukan KTP di dompet 

terdakwa dengan identitas orang lain, selanjutnya saksi  

mengcheck  ke alamat yang tertera di KTP kemudian saksi 

menanyakan kepada bapak Purwanto Ketua RT setempat  dan 

ternyata alamat yang tertera pada KTP  tersebut menumpang 

pada kartu keluarga Serma Sandimin ( saksi 1 ) 

d) Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa terdakwa 

membuat KTP dengan identitas palsu.    

  atas keterangan saksi 2,  Terdakwa  membenarkan seluruhnya.  

3) Saksi 3,  Joko Purwanto. 
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 Bahwa  saksi dibawah sumpah menurut agama  telah memberikan 

keterangan sebagi brikut :  

a) Bahwa saksi 3 tidak  kenal dengan terdakwa, tidak ada 

hubungan keluarga. 

b) Bahwa saksi mengetahui pada bulan November 2005, Sadimin  

( saksi 1 ) pada bulan November mengajukan KTP k Kelurahan 

Sonorejo, Kec/Kab. Sukoharjo. 

c) Bahwa selanjutnya saksi mengcheck surat-surat dan data-data 

yang diserahkan saksi 1 dan dari hasil pengecheckan saksi, 

surat-surat dan data yang diberikan saksi 1 sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi syarat –syarat 

untuk mengurus KTP, kemudian saksi memberikan surat 

pengantar ke kecamatan untuk pengurusan KTP. 

d) Bahwa pada saat mengechek data-data saksi mengetahui bahwa 

nama anton adalah  adik kandung dari saksi 1 namun saksi 

tidak mengetahui apabila data yang diberikan atas nama  anton 

Widiarto adalah palsu. 

e) Bahwa saksi sebelumnya  merasa curiga terhadap data-data  

atas nama saudara  Anton Widiarto yang disampaikan sdr saksi 

1 karena saksi 1 berasal dari instansi TNI serta dalam 

pembuatan KTP sudah sesuai dengan prosedur syarat-syarat 

pembuatan KTP antara lain surat pindah dari Tasik Malaya 

serta foto keluarga yang akan membuat KTP.    

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.  

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :  

a) Surat. 

1  (satu) lembar fotocopy atas nama Anton Widiarto No. 

112701150340098 

b) Barang : nihil. 
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c. Tuntutan oditur militer.  

Oditur dalam perkara ini mengajukan tuntutan sebagai brikut : 

memohon agar pengadilan militer menyatakan terdakwa terdakwa 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat   

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 KUHP ayat 

(1)  KUHP. Dengan mengingat pasal 263 KUHP dan Pasal 182 ayat 

(1) Undang-undang No 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan perkara ini, mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman 

sebagai brikut :   

- Pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam 

tahanan sementara. 

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa :  

1  (satu) lembar fotocopy atas nama Anton Widiarto No. 

112701150340098, dirampas untuk dimusnahkan. 

- Serta membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp 7500. 

d. Pertimbangan hakim.  

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan , mendengar 

keterangan saksi –saksi dan terdakwa , mendengar tuntutan dari uraian 

oditur militer, maka majelis hakim  : 

1) Memperhatikan  :  

a) Surat keputusan penyerahan perkara dari Lanud Adi Sumarno 

selaku Pepera nomor : Skep /22/IV/2007 tertanggal 16 April 

2007.  

b) Surat dakwaan oditur militer nomor : DAK -36/V/2007/K 

tanggal 11 Mei 2007 
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c) Relaas penerimaaan surat panggilan untuk menghadap  siding 

kepada  terdakwa dan para saksi  

d) Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini. 

2) Menimbang di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :  1  

(satu) lembar fotocopy atas nama Anton Widiarto No. 

112701150340098, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai 

barang bukti yang sah dalam perkara ini serta barang bukti telah 

dibenarkan oleh saksi –saksi maupun terdakwa.     

3) Menimbang bahwa di persidanagan hakim telah mendengarkan 

keterangan dari ketiga orang  saksi yaitu :  

a) saksi 1, Sandiman. 

b) saksi 2, Ruslita Muryatin. 

c) Saksi 3, Joko Purwanto. 

4) Menimbang  bahwa  dalam  persidangan , terdakwa menerangkan :  

a) Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 1992 melalui 

pendidikan Serma Milsuk angkatan ke XII, setelah lulus 

dilantik, ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung,  setelah 

beberapa kali mengalami mutasi sejak tahun 1997 ditugaskan 

di Lanud Adi Sumarno Solo, sampai dengan saat melakukan 

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif 

dengan pangkat serma.  

b) Bahwa terdakwa pada bulan September mengetahui serma 

sandiman (saksi 1) akan membuat KTP,di kelurahan Sonorejo 

kec/kab Sukoharjo. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian 

terdakwa menyampaikan kepada saksi 1 agar dibuatkan KTP, 

dengan nama Anton Widiarto sedangkan alamat dibuat dengan 

alamat saksi 1, selanjutnya terdakwa membrikan identitas palsu 
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kepada saksi. Nama yang seharusnya Gotri sutrisno diganti 

menjadi Anton Widiarto, tanggal lahir yang seharusnya 5 

Agustus 1970 dipalsu tanggal 15 Maret 1984, status menikah 

dipalsu tidak kawin, pekerjaan anggota TNI dipalsu 

wiraswasta, begitu juga alamat, tempat tinggal serta 

memberikan foto asli terdakwa dengan ukuran 2x3 kepada 

saksi 1.  

c) Bahwa benar setelah syarat –syarat untuk pembuatan KTP 

lengkap kemudian saksi 1 mencari pengantar ke Kelurahan 

Sonorejo Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo dan diterima oleh 

Sdr. Joko Purwanto (saksi 3) kemudian saksi 1 memasukkan 

terdakwa ke dalam kartu keluarga sebagai adik kandung 

dengan data-data palsu yang diberikan oleh terdakwa.  

d) Bahwa benar  Bahwa tahun 2004 terdakwa sering keluar malam 

dan jarang pulang dan sudah berulangkali  menawarkan kepada 

saudari Ruslita Muryatin (saksi 2) istri terdakwa untuk bercerai 

karena terdakwa mau menikah lagi. Tetapi saksi 2 tidak tahu 

mau menikah dengan siapa. 

e) Bahwa benar sekira bulan Oktober 2005 setelah selesai  jam 

dinas, KTP yang dibuat terdakwa melalui saksi 1 sudah selesai 

kemudian KTP tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh 

terdakwa kemudian disimpan didalam terdakwa. 

f) Bahwa benar sektar bulan juni  sekira bulan Juni  2006 ,pada 

saat terdakwa mandi, saksi 2 memeriksa dompet  terdakwa dan 

saksi 2 menemukan KTP dengan identitas orang lain tetapi  

foto yang terpansang adalah foto terdakwa, kemudian  

selanjutnya  terdakwa  mengecheck ke alamat yang tertera di 

KTP kemudian saksi 2 menanyakan ke kelurahan  sonorejo 

kec/kab sukoharjo, kepada bapak  Purwanto dan ternyata 
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alamat yang tertera di KTP tersebut menumpang alamat pada 

kartu keluarga saksi 1.  

g) Bahwa benar terdakwa sengaja memalsukan identitas dan 

pembuatan KTP tersebut hanya untuk iseng saja dan terdakwa 

tidak pernah memberikan imbalan kepada saksi 1 serta tidak 

mengetahui melalaui siapa saksi 1 mengurus KTP tersebut. 

h) Bahwa seharusnya terdakwa tidak memalsukan KTP, karena 

KTP merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum dengan 

maksud untuk menunjukkan identitas seseorang yang 

berkaiatan dengan nama, status, pekerjaan, alamat dan 

sebagainya dan orang lain menganggap benar identitas yang 

tertera dalam KTP walaupun dalam kenyataan identitas tersebut 

dipalsukan. 

i) Bahwa benar akibat pemalsuan KTP yang dlakukan terdakwa 

menimbulkan penerbitan KTP ganda, sehingga hal tersebut 

merugikan pemerintah kec/kab Sukoharjo dalam pendataan 

penduduk sekaligus juga merugikan saksi 2 yang merasa 

dipermainkan terdakwa sebagai suaminya.   

5) Menimbang bahwa majelis sependapat bahwa dengan uraian 

pembuktian oditur militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur 

Tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur, namun mengenai 

penjatuhan pidananya majelis mempertimbangkannya dalam 

putusan.  

6) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah 

sumpah, keterangan terdakwa dan setelah menghubungkan yang 

satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai brikut : 

a) Bahwa benar terdakwa masuk menjadi anggota terdakwa 

menjadi prajurit TNI sejak tahun 1992 melalui pendidikan 
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serma milsuk angkatan ke XII, setelah lulus dilantik, 

ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali 

mengalami mutasi sejak tahun 1997 ditugaskan di Lanud Adi 

sumarno Solo, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang 

menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat 

serma.  

b) Bahwa benar Bahwa terdakwa pada bulan September 

mengetahui serma sandiman (saksi 1) akan membuat KTP,di 

kelurahan Sonorejo kec/kab Sukoharjo. Setelah mengetahui hal 

tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi 1 

agar dibuatkan KTP, dengan nama Anton Widiarto sedangkan 

alamat dibuat dengan alamat saksi 1, selanjutnya terdakwa 

membrikan identitas palsu kepada saksi. Nama yang 

seharusnya Gotri sutrisno diganti menjadi Anton Widiarto, 

tanggal lahir yang seharusnya 5 Agustus 1970 dipalsu tanggal 

15 Maret 1984, status menikah dipalsu tidak kawin, pekerjaan 

anggota TNI dipalsu wiraswasta, begitu  juga alamat, tempat 

tinggal serta memberikan foto asli terdakwa dengan ukuran 2x3 

kepada saksi 1.  

c) Bahwa benar Bahwa benar setelah syarat –syarat untuk 

pembuatan KTP lengkap kemudian saksi 1 mencari pengantar 

ke Kelurahan Sonorejo Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo dan 

diterima oleh Sdr. Joko Purwanto (saksi 3) kemudian saksi 1 

memasukkan terdakwa ke dalam kartu keluarga saksi-1 dan 

dianggap sebagai adik Kandung.  

d) Bahwa benar  Bahwa tahun 2004 terdakwa sering keluar malam 

dan jarang pulang dan sudah berulangkali  menawarkan kepada 

saudari Ruslita Muryatin (saksi 2) istri terdakwa untuk bercerai 
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karena terdakwa mau menikah lagi. Tetapi saksi 2 tidak tahu 

mau menikah dengan siapa. 

e) Bahwa benar sekira bulan Oktober 2005 setelah selesai  jam 

dinas, KTP yang dibuat terdakwa melalui saksi 1 sudah selesai 

kemudian KTP tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh 

terdakwa kemudian disimpan didalam terdakwa. 

f) Bahwa benar sektar bulan Juni  sekira bulan Juni  2006 ,pada 

saat terdakwa mandi, saksi 2 memeriksa dompet  terdakwa dan 

saksi 2 menemukan KTP dengan identitas orang lain tetapi  

foto yang terpasang adalah foto terdakwa, kemudian  

selanjutnya  terdakwa  mengecheck ke alamat yang tertera di 

KTP kemudian saksi 2 menanyakan ke kelurahan  Sonorejo 

kec/kab Sukoharjo,  kepada bapak  Purwanto dan ternyata 

alamat yang tertera di KTP tersebut menumpang alamat pada 

kartu keluarga saksi 1.  

g) Bahwa benar terdakwa sengaja memalsukan identitas dan 

pembuatan KTP tersebut hanya untuk iseng saja dan terdakwa 

tidak pernah memberikan imbalan kepada saksi 1 serta tidak 

mengetahui melalaui siapa saksi 1 mengurus KTP tersebut. 

h) Bahwa seharusnya terdakwa tidak memalsukan KTP, karena 

KTP merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum dengan 

maksud untuk menunjukkan identitas seseorang yang 

berkaiatan dengan nama, status, pekerjaan, alamat dan 

sebagainya dan orang lain menganggap benar identitas yang 

tertera dalam KTP walaupun dalam kenyataan identitas tersebut 

dipalsukan. 

i) Bahwa benar akibat pemalsuan KTP yang dlakukan terdakwa 

menimbulkan penerbitan KTP ganda, sehingga hal tersebut 
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merugikan pemerintah kec/kab Sukoharjo dalam pendataan 

penduduk sekaligus juga merugikan saksi 2 yang merasa 

dipermainkan terdakwa sebagai suaminya.   

7) Menimbang bahwa tujuan majelis hakim tidaklah hanya 

menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana , 

melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang 

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar 

menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuia falsafah 

Pancasila dan sapta marga. oleh karena itu sebelum majelis 

menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih 

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan terdakwa. Hal yang memberatkan:  

a) Perbuatan terdakwa dapat merusak citra dan sendi  -sendi 

hukum disiplin prajurit.  

b) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit dan 

sapta marga. 

Hal yang meringankan terdakwa : 

a) Terdakwa berterus terang.           

e. Amar putusan  

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berkenaan dengan 

perkara ini yaitu : 

1) Pasal 263 ayat (1)  KUHP. 

2) Pasal 180 ayat (1) Undang-undang no 31 tahun 1997.  

3) Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang no 31 tahun 1997 

4) Ketentuan yang berlaku dari undang-undang lainyang 

bersangkutan dengan perkara ini, mengadili ,Menyatakan  : 
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a) Terdakwa  tersebut diatas bernama Gotri Sutrino, Serma  Nrp 

515974 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana pemalsuan surat. 

b) Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana: penjara selama 

2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu  

Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan. 

c) Menetapkan barang-barang bukti berupa : 

Surat-surat: 

- 1 (satu ) lembar  fotocopy  KTP atas nama saudara 

Anton Widiarto No. 11270115098 dirampas untuk dimusnahkan. 

d) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini 

sebesar Rp 7500 ( tujuh ribu limaratus  rupiah).  

2. Dalam Putusan No : PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007 diperoleh sajian 

data sebagai brikut :  

a. Surat Dakwaan.  

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini 

,ialah pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari 

2002, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada waktu-waktu 

lain dalam tahun 2002, di Korem 072/Pamungkas atau ditempat-tempat 

lain setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum 

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak Pidana :  

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang 

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan 

maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut 

dapat menimbulkan kerugian. 
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Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai brikut : 

1) Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 

melalui pendidikan Secaba Milsuk VI TNI AD di Bandung 

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.622395 

kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan peralatan di 

Pusdikpal Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bengrahdam 

VII/Wirabuana Ujung Pandang, pada tahun 2000 mengikuti 

pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan 

pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro 

tepatnya di Korem 072/Pamungkas, sampai saat melakukan 

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif 

dengan pangkat Lettu.Inf.  

2) Bahwa terdakwa telah menikah pada tanggal 10 Juli 1991 telah 

menikah dengan Sdri. Darmawati ( saksi-1 ) di Ujung pandang 

sesuai akta  nikah Nomor : 209/59/VII/1991 tanggal 16 Juli 

1991 dan sudah dikaruniai 1 (satu ) orang anak laki-laki 

bernama Roby ( Nugroho ) 

3) Bahwa pada bulan Agustus 1995 terdakwa mengajukan izin  

cerai kepada Kapaldam VII/Wirabuana dan setelah disetujui 

terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 

Ujung Pandang dan pada tanggal 19 Februari 2007 terdakwa 

telah sah dan bercerai dengan (saksi -1 ) sesuai akta cerai  

32/AC/1997 PA 1A  Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 

yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan agama kelas 1.A 

Ujung Pandang, Drs M. Darman Rasyid. 

4) Bahwa setelah akte cerai dari Pengadilan Agama Ujung 

Pandang keluar selanjutnya terdakwa melaporkan 

perceraiannya tersebut kepada Kapaldam VII/Wirabuana dan 
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Kasi Pers Kodam VII/ Wira Buana, kemudian tahun 1997 

tunjangan gaji untuk istri dihentikan. 

5) Bahwa pada tahun 2001 terdakwa pindah tugas di Korem 072/ 

Pmk, kemudian pada bulan Februari tahun 2002 terdakwa 

membuat surat keterangan untuk minta tunjangan keluarga atau 

untuk minta tunjangan  ( KU.1) dengan tujuan agar surat KU.1 

yang dibuat untuk minta tunjangan istri dan anaknya padahal 

antara terdakwa dan saksi-1 sudah bercerai, 

6) Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani pimpinan diajukan 

ke pekas Korem 072/ Pamungkas untuk mendapatkan 

tunjangan istri dan anak kemudian pada bulan Maret 2002 

terdakwa menerima tunjangan istri dan anaknya  melalui juru 

bayar Korem 072/ Pamungkas dan tunjangan tersebut diterima 

terdakwa sampai dengan bulan Desember 2006. 

7) Bahwa terdakwa tidak seharusnya tidak mengajukan tunjangan 

istri dan anaknya di Korem 072/Pamungkas karena semenjak 

terdakwa bercerai dengan saksi-1 di Pengadilan Agama Ujung 

Pandang pada tanggal 19 Februari 1997, istri dan anak sudah 

tidak mendapat tunjangan gaji dari terdakwa.  

8) Bahwa terdakwa sekira bulan Februari 2007 telah 

mengembalikan tunjangan istri dan anak kepada juru bayar 

Korem 072 Pamungkas yaitu Sertu Tugiman ( saksi-3 ) sebesar 

Rp. 8. 205. 070,- ( delapan juta dua ratus lima ribu tujuh puluh 

rupiah ). kemudian saksi-3 melaporkan pengembalian 

tunjangan istri dan anak dari terdakwa ke Pekas Gabrah 30 

NA.2.06.04 Yogyakarta dan diterima oleh Lettu CKU Agus 

Haryanto (saksi-4). 
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9) Bahwa akibat perbuatan terdakwa memalsukan surat KU.1 

untuk memintakan tunjangan penghasilan dalam gaji istrinya 

tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta merugikan 

keuangan Negara.  

Berpendapat : bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup 

memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan 

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHP.  

b. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. 

Dalam persidangan bahwa di persidangan telah diajukan empat orang 

saksi yang  memberikan keterangan sebagai brikut :  

1) saksi -1, Darmawati  

bahwa  saksi dibawah sumpah menurut agama  telah memberikan 

keterangan sebagai brikut : 

a) Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam hubungan suami istri. 

b) Bahwa saksi pada tahun 1991 telah menikah dengan terdakwa 

di rumah orang tuanya di Jln. Reformasi IV, Kel.Rapokaling, 

Kec. Tallo Makasar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki 

yang diberi nama Roby Nugroho. 

c)  Bahwa kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa berjalan 

harmonis dan sampai sekarang masih sebagai suami-istri yang 

sah, belum bercerai dan sampai saksi tidak mengetahui adanya 

akta cerai. 

d) Bahwa terdakwa pernah menjalin hubungan dengan seorang 

perempuan (adik dari Lettu Suryanto ) dan pernah menyatakan 

akan menceraikan saksi tetapi tidak berlanjut dan saksi lupa 

waktunya. 
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e) Bahwa pada tahun 1999 terdakwa mengikuti pendidikan secapa 

di Bandung dan ketika itu saksi juga ikut ke Bandung selama 

2(dua) bulan, selanjutnya setelah selesai pendidikan secapa 

tahun 2001 terdakwa ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro 

(Korem072/Pamungkas) saksi juga ikut terdakwa dan tinggal di 

Kurahan Dukuh Delapan Kec. Murti Gading Kec. Sanden dan 

Kab.Bantul 

f) Bahwa ketika berada di Yogyakarta saksi sering mengikuti 

kegiatan Persit dan telah mempunyai kartu tanda anggota Persit 

serta kartu Penunjuk Istri (KPI) 

g) Bahwa pada bulan Januari 2006 saksi pulang bersama anaknya 

ke Makasar karena takut akan disetubuhi oleh bapak mertuanya 

dan disuruh oleh terdakwa, di Makasar saksi tinggal di asrama 

Wipayana II Blok O No.8 Jl. Urip Sumarjo Km.4 Kel. 

Pampang Kec. Panakukang. 

h) Bahwa sejak pulang ke Makasar saksi tidak pernah 

berkomunikasi dengan terdakwa karena setiap saksi 

menghubungi selalu tidak ada. 

i) Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2006 saksi diusir keluar dari 

tempat saksi tinggal di asrama TNI-AD Wiyapana Panakukang 

dengan alasan sudah diceraikan oleh terdakwa, namun saksi 

merasa belum pernah diceraikan terdakwa dan tidak pernah 

dipanggil oleh kesatuan atau Bintal maupun Pengadilan 

Agama. 

j) Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masih menerima 

tunjangan istri dan anak, namun sejak saksi dan anaknya 

tinggal di Makasar terdakwa tidak pernah memberikan nafkah.  
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Atas keterangan terdakwa saksi-1 tersebut terdakwa menyangkal 

sebagian keterangan saksi yaitu :  

a) Saksi tahu kalau ada perceraian karena pernah ke Bintal 

bersama Terdakwa dan akta cerainya disimpan oleh saksi.  

b) Saksi juga Hadir dalam sidang cerai di Pengadilan Agama 

Makasar. 

c) Bahwa pembuatan kartu penunjuk istri ( KPI ) di Kesatuan 

diajukan oleh saksi sendiri.  

Atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.        

2) saksi-2 , Tugiman. 

bahwa  saksi dibawah sumpah menurut agama  telah memberikan 

keterangan sebagai brikut : 

a) Bahwa  saksi kenal terdakwa pada tahun 2002 dalam hubungan 

antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan 

keluarga.  

b) Bahwa sejak tanggal 1  Juni 2004 menjabat juru bayar Korem 

072/Pamungkas termasuk mengurus gaji terdakwa. 

c) Bahwa sejak mulai menjabat  juru bayar Korem 072/ 

Pamungkas dalam DPP gaji atas nama  terdakwa sudah tertera 

tunjangan istri serta seorang anaknya dengan perincian gaji 

terdakwa Rp.1.334.300 ( Satu juta tiga ratus tiga puluh empat  

ribu tiga ratus rupiah ), tunjangan istri 10 % dari gaji pokok 

sebesar Rp. 133.430 ( seratus tiga puluh tiga ribu empat  ratus 

tiga puluh rupiah ) dan tunjangan anak 2 % dari gaji pokok 

sebesar Rp 26.686 ( dua puluh enam ribu enam ratus delapan 

puluh enam rupiah ) 
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d) Bahwa terdakwa mengajukan permohonan tunjangan untuk 

istri dan anaknya pada tahun 2002 ketika juru bayar Korem 

072/Pamungkas masih dijabat oleh Peltu Subowo dan Kasi Pers 

Korem 072/Pamungkas dijabat oleh Letkol Inf. Soedjono. 

e) Bahwa untuk mendapatkan tunjangan istri dan anak terdakwa 

harus mengajukan permohonan dengan membuat K.U 1 yang 

didalamnya tercantum daftar tanggungan keluarga yaitu istri 

dan anak selanjutnya di ketahui oleh Kasipers, dilampiri 

fotocopy surat nikah dan akta kelahiran anak. 

f) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dan 

istrinta ( saksi-1 ) sudah bercerai atau belum karena terdakw a 

tidak pernah melaporkan ke kesatuan dan dalam DPP gaji yang 

bersangkutan  masih tercantum tunjangan istri dan anak. 

g) Bahwa apabila ternyata antara terdakwa dan saksi-1 benar 

sudah bercerai sesuai akta cerai  nomor   32/AC/1997 PA 1A  

Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997, maka surat nikah 

atas nama terdakwa dan saksi -1 yang digunakan untuk 

mengajukan tunjangan istri dan anak sejak perceraian sudah 

tidak sah. 

h) Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan 

perceraiannya dengan saksi-1 dan mengajukan permohonan 

tunjangan dengan mengunakan surat nikah yang tidak sah, 

Negara telah dirugikan karena selam bertahun-tahun terdakwa 

masuh menerima Tunjangan istri dan anak. 

i) Bahwa saksi pada bulan Desember tahun 2006 selaku juru 

bayar telah menghentikan pembayaran tunjangan istri dan anak 

atas permintaan terdakwa sendiri yang disertai dengan 

pemberian fotocopy akta Cerai.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 67 

Atas keterangan saksi-2 . terdakwa membenarkan seluruhnya  

3) saksi-3,Kahana  

bahwa saksi tidak hadir di persidangan karena sudah pindah ke 

kesatuan namun saksi telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah menurut agamanya saat diperiksa oleh penyidik dan atas 

persetujuan terdakwa keterangan saksi dapat dibacakan oditur 

dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

brikut :  

a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2001 dalam 

hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada 

hubungan keluarga .  

b)  Bahwa saksi sebagai Bapers yang membidangi pembuatan 

KPI, pada bulan Juli 2004 menerima pengajuan permohonan 

KPI dari Lettu Inf.Sutapa dengan persyaratan antara lain 

fotocopy surat nikah atas nama terdakwa dengan Darmawati , 

surat izin kawin, skep pertama, skep kenaikan pangkat terakhir, 

K.U.1, sidik jari, pas photo suami-istri ukuran 6 x 9 sebanyak 

10 terakhir dan photo istri sebanyak 10 lembar, permohonan 

KPI dari terdakwa serta surat pernyataan belum pernah 

memiliki KPI. 

c) Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan saksi-1 

belum bercerai karena belum pernah melaporkan kesatuan dan 

berdasarkan permohonan KPI oleh terdakwa, pada bulan juli 

diterbitkan KPI atas nama Darmawati No.Reg. P/66/VII/2004 

tanggal 19 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pangdam IV/ 

Diponegoro. 

d) Bahwa apabila sebelumnya terdakwa telah melaporkan 

perceraiannya dengan saudara Darmawati (saksi-1), 
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permohonan KPI tidak dikabulkan karena dengan demikian 

surat nikah antara terdakwa dengan Sdri.Darmawati sudah 

tidak sah. 

e) Bahwa selain untuk mengajukan permohonan KPI dengan 

mengunakan surat nikah yang sudah tidak sah berdasarkan akta 

cerai No.32/AC/1997/PA UPG tanggal 19 Februari 1997 

terdakwa juga mengajukan permohonan tunjangan istri dan 

anak.      

4) Saksi-4 Agus Haryanto . 

bahwa saksi tidak hadir dipersidangan namun keterangan saksi di 

penyidik telah diberikan di bawah sumpah menurut agamanya yang 

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai brikut : 

a) bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2006 di Korem 

072/Pamungkas dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan 

keluarga.  

b) Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan 

pemalsuan surat, yang saksi tahu setelah melihat arsip di kantor 

Pekas, Terdakwa pernah mengajukan tunjangan untuk istrinya 

yang bernama Sdri.Darmawati beserta 1 (satu orang ) anaknya 

dan sudah turun mulai bulan Mei 2002 sehingga kode dalam 

DPP gaji K.01. 

c) Bahwa kode dalam DPP gaji terdakwa yang sebelumnya D.1 

yang berarti Duda anak 1 (satu), mulai bulan Mei 2002 s/d 

November 2006 menjadi K.01 yang berarti terdakwa menerima 

tunjangan istri dan 1 (satu ) orang anak.  

d) Bahwa saksi melihat arsip A.n Terdakwa di kantor Pekas 

setelah juru bayar Korem 072.Pamungkas ( Serka Tugiman ) 

pada hari jumat tanggal 2 Maret 2007 datang ke kantor 
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mengembalikan uang tunjangan istri yang sudah diterima oleh 

terdakwa sebesar Rp. 8.205.070,- ( delapan juta dua ratus lima 

ribu tujuh puluh rupiah ) 

e) Bahwa apabila antara terdakwa dengan Sdri. Darmawati  

(saksi-1 ) sudah resmi cerai, maka terdakwa sudah tidak bisa 

mengajukan tunjangan istri atas nama sdri. Darmawati karena 

sejak adanya perceraian tersebut surat nikahnya sudah tidak 

berlaku/tidak sah.  

Dan diajukan barang bukti sebagai brikut : 

a) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan tanggungan keluarga 

untuk minta tunjangan ( KU.1) A.n Darmawati dan Anak Roby 

Nugroho.  

b) 1 ( satu ) lembar surat Kapaldam VII/Wrb Nomor : Speng-

B/104/VII/1995 tanggal 14 Agustus 1995. 

c) 1 (satu) lembar surat izin cerai nomor : SIC/05/VIII/1995 

tanggal 14 Agustus 1995 dari Kapaldam VII/Wrb. 

d) 1 (satu ) lembar akta cerai nomor   32/AC/1997 PA 1A  Ujung 

Pandang tanggal 19 Februari 1997 A.n Sutapa Bin Imam 

Suhadi dengan Darmawati Binti DG  Cangngo yang 

dikeluarkan oleh PA 1.A . Ujung Pandang 

e) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : P/66/VII/2004 tanggal 

19 Juli 2004 A.n Darmawati Istri Lettu inf. Sutapa Pama 

Korem 072/Pmk yang ditandatangani oleh Mayjen TNI 

Sunarso. 

f)  1 (satu) lembar KTA Persit Noreg PD IV/XIII/1/5070/09/2002 

bulan September 2002 A.n Darmawanti nama suami Letda Inf. 

Sutapa Pama Korem 072/Pmk. 

g) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran Penghasilan dan 

ULP bulan Oktober termasuk Lettu Inf. Sutama. 
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h) 1 (satu) lembar daftar perincian gaji A.n Lettu Inf. Sutapa Nrp. 

622395 Pama Korem 072/Pmk. 

i) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor uang melalui Bank 

Mandiri dari Lettu Inf. Sutapa kepada Darmawati. 

j) 1 ( satu ) lembar surat keterangan nomor : 89/Pem /IV/2006 

tanggal 19 April 2006.  

 
c. Tuntutan Oditur militer  

Oditur dalam perkara ini mengajukan tuntutan sebagai brikut : 

memohon agar pengadilan militer menyatakan terdakwa terdakwa 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat   

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 KUHP ayat 

(1)  KUHP. Dengan mengingat Pasal 263 KUHP dan Pasal 182 ayat 

(1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 serta ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan perkara ini, mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman 

sebagai brikut :  

- Penjara selama 1 (satu) bulan 

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa : 

1) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan tanggungan keluarga 

untuk minta tunjangan ( KU.1) A.n Darmawati dan Anak Roby 

Nugroho.  

2) 1 ( satu ) lembar surat Kapaldam VII/Wrb Nomor : Speng-

B/104/VII/1995 tanggal 14 Agustus 1995. 

3) 1 (satu) lembar surat izin cerai nomor : SIC/05/VIII/1995 

tanggal 14 Agustus 1995 dari Kapaldam VII/Wrb. 

4) 1 (satu ) lembar akta cerai nomor   32/AC/1997 PA 1A  Ujung 

Pandang tanggal 19 Februari A.n Sutapa Bin Imam Suhadi 

dengan Darmawati Binti DG  Cangngo yang dikeluarkan oleh 

PA 1.A . Ujung Pandang 

5) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : P/66/VII/2004 tanggal 

19 Juli 2004 A.n Darmawati Istri Lettu inf. Sutapa Pama 
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Korem 072/Pmk yang ditandatangani oleh Mayjen TNI 

Sunarso. 

6) 1 (satu) lembar KTA Persit Noreg PD IV/XIII/1/5070/09/2002 

bulan September 2002 A.n Darmawanti nama suami Letda Inf. 

Sutapa Pama Korem 072/Pmk. 

7) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran Penghasilan dan 

ULP bulan oktober termasuk Lettu Inf. Sutama. 

8) 1 (satu) lembar daftar perincian gaji A.n Lettu Inf. Sutapa Nrp. 

622395 Pama Korem 072/Pmk. 

9) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor uang melalui Bank 

Mandiri dari Lettu Inf. Sutapa kepada Darmawati. 

10) 1 ( satu ) lembar surat keterangan nomor : 89/Pem /IV/2006 

tanggal 19 April 2006.  

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. 

- Membebani biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 

d. Pertimbangan Hakim. 

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar 

keterangan saksi –saksi dan terdakwa,  mendengar tuntutan dari uraian 

oditur militer, maka majelis hakim  : 

1) Memperhatikan :  

a) Surat keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk 

selaku PEPERA Nomor : Skep /10/VI/2007 tanggal 8 Juni 

2007.  

b) Surat dakwaan oditur militer nomor : DAK-38/VI/2007/K 

tanggal 11 Juni 2007. 

c) Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang 

kepada terdakwa dan para saksi. 

d) Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.  

2)  Menimbang di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :   
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a) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan tanggungan keluarga 

untuk minta tunjangan ( KU.1) A.n Darmawati dan Anak Roby 

Nugroho.  

b) 1 ( satu ) lembar surat Kapaldam VII/Wrb Nomor : Speng-

B/104/VII/1995 tanggal 14 Agustus 1995. 

c) 1 (satu) lembar surat izin cerai nomor : SIC/05/VIII/1995 

tanggal 14 Agustus 1995 dari Kapaldam VII/Wrb. 

d) 1 (satu ) lembar akta cerai nomor   32/AC/1997 PA 1A  Ujung 

Pandang tanggal 19 Februari 1997 A.n Sutapa Bin Imam 

Suhadi dengan Darmawati Binti DG  Cangngo yang 

dikeluarkan oleh PA 1.A . Ujung Pandang 

e) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : P/66/VII/2004 tanggal 

19 Juli 2004 A.n Darmawati Istri Lettu inf. Sutapa Pama 

Korem 072/Pmk yang ditandatangani oleh Mayjen TNI 

Sunarso. 

f) 1 (satu) lembar KTA Persit Noreg PD IV/XIII/1/5070/09/2002 

bulan September 2002 A.n Darmawanti nama suami Letda Inf. 

Sutapa Pama Korem 072/Pmk. 

g) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran Penghasilan dan 

ULP bulan Oktober termasuk Lettu Inf. Sutama. 

h) 1 (satu) lembar daftar perincian gaji A.n Lettu Inf. Sutapa Nrp. 

622395 Pama Korem 072/Pmk. 

i) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor uang melalui Bank 

Mandiri dari Lettu Inf. Sutapa kepada Darmawati. 

j) 1 ( satu ) lembar surat keterangan nomor : 89/Pem /IV/2006 

tanggal 19 April 2006.  

3) Menimbang bahwa di persidangan hakim telah mendengarkan 

keterangan dari keempat orang  saksi yaitu : 

a) saksi -1, Darmawati  

b) saksi-2 , Tugiman.  
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c) saksi-3,Kahana  

d) Saksi-4 Agus Haryanto . 

4) Menimbang di persidangan terdakwa menerangkan sebagai brikut :  

a) Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 

melalui pendidikan Secaba Milsuk VI TNI AD di Bandung 

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.622395 

kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan peralatan di 

Pusdikpal Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bengrahdam 

VII/Wirabuana Ujung Pandang, pada tahun 2000 mengikuti 

pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan 

pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro 

tepatnya di korem 072/Pamungkas, sampai saat melakukan 

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif 

dengan pangkat Lettu.Inf.  

b) Bahwa terdakwa telah menikah pada tanggal 10 juli 1991 telah 

menikah dengan Sdri. Darmawati ( saksi-1 ) di Ujung Pandang 

sesuai akta  nikah Nomor : 209/59/VII/1991 tanggal 16 Juli 

1991 dan sudah dikaruniai 1 (satu ) orang anak laki-laki 

bernama Roby ( Nugroho ). 

c) Bahwa pada bulan agustus 1995 terdakwa mengajukan izin  

cerai kepada Kapaldam VII/Wirabuana dan setelah disetujui 

terdakwa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama 

ujung pandang dan pada tanggal 19 Februari 2007 terdakwa 

telah sah dan bercerai dengan (saksi -1 ) sesuai akta cerai  

32/AC/1997 PA 1A  Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 

yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama kelas 1.A 

Ujung Pandang, Drs M. Darman Rasyid. 

d) Bahwa setelah akte cerai dari pengadilan agama Ujung 

Pandang keluar, selanjutnya terdakwa melaporkan perceraian 
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tersebut kepada Kapaldam VII/Wirabuana dan Kasi pers 

Kodam VII/ Wirabuana , kemudian pada tahun 1997 tunjangan 

gaji untuk istri dihentikan dan antara terdakwa dengan saksi-1 

sudah tidak hidup serumah.  

e) Bahwa pada tahun 2001 saat terdakwa sudah pindah tugas ke 

Korem  072/Pmk saksi- 1 datang dan anaknya datang ke rumah 

orang tua terdakwa Di Ds.Kurahan Murti Gading, Sanden 

Bantul dan hidup serumah dengan terdakwa lebih kurang 3 

(tiga ) tahun, selama hidup bersama tersebut saksi -1 sering 

mengikuti kegiatan Persit di MA Korem 072 /Pamungkas. 

f) Bahwa pada saat terdakwa pindah tugas di Korem 

072/Pamungkas, terdakwa tidak melaporkan tentang 

perceraiannya kepada kesatuan yang baru dan pada bulan 

Februari 2002 terdakwa mengajukan tunjangan gaji untuk istri 

dan anaknya ke kesatuan yang baru korem 072/Pamungkas, 

selanjutnya satu bulan kemudian tunjangan istri dan anak sudah 

keluar yaitu sebesar Rp (seratus tigapuluhtiga ribu empat ratus 

tiga puluh rupiah ) untuk tunjangan istri, dan Rp 26.686,- ( dua 

puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah ) untuk 

tunjangan anak dan uang tersebut terdakwa terima setiap 

bulannya sejak dari bulan Februari 2002 sampai dengan bulan 

Desember 2006. 

g) Bahwa terdakwa  mengajukan tunjangan istri dan anak dengan 

cara melaporkan ke personalia kemudian menyerahkan 

fotokopi surat nikah, selanjutnya setelah dibuatkan K.U1 yang 

didalamnya tercantum istri atas nama Darmawati yang 

ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh Kasipers. 

h) Bahwa terdakwa pada saat menandatangani K.U.1 mengetahui 

dan menyadari bahwa Sdri Darmawati sudah dicerai dan surat 
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nikahnya sudah tidak berlaku, namun terdakwa tetap 

melakukan karena terdakwa dan saksi -1 akan rujuk lagi.  

i) Bahwa pada tahun 2002 terdakwa juga mengajukan 

permohanan KPI dan KTA atas nama saksi-1 melalui Pers 

Korem 072/pmk, setelah diproses selanjutnya KPI sudah jadi 

dengan Noreg : P/66/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, KTA 

Persit Kartika Candra Noreg PD IV/ XIII/5070/09/2002 bulan 

September 2002. 

j) Bahwa terdakwa mengajukan tunjangan istri dan anak serta 

membuat KPI dan KTA Persit Kartika Candra  dengan maksud 

ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan akibat dari 

perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan.  

5) Menimbang pada prinsipnya majelis  sependapat dengan oditur 

militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 

dakwaan, mengenai pidananya majelis akan 

mempertimbangkannya dalam putusan.  

6) Menimbang bahwa tujuan majelis tujuan majelis hakim tidaklah 

hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak 

pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang 

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar 

menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah 

Pancasila dan sapta marga. oleh karena itu sebelum majelis 

menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih 

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan terdakwa.  

Hal yang meringankan : 

a) Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah sehingga 

memperlancar jalannya persidangan.  
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Hal yang memberatkan : 

a) Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat. 

b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak Roby Nugroho tidak 

mendapat kasih sayang dari seorang ayah.  

e. Amar Putusan  

Mengingat : 

1) Pasal 263 ayat (1) KUHP. 

2) Pasal 180 ayat (1) Undang-undang no 31 tahun 1997. 

3) Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-unadag no 31 tahun 1997 

4) Ketentuan yang berlaku dari undang-undang lainyang 

bersangkutan Mengadili : menyatakan 

a) Terdakwa tersebut diatas bernama Sutapa Lettu Inf. NRP. 

622395 terbukti secara sah dan mengyakinkan melakukan 

tindak pidana pemalsuan surat 

b) Memidana terdakwa oleh karena itu dengan : 

(1) Pidana : Penjara selam 2 (dua) bulan  

(2) Menetapkan barang bukti berupa :  

(a) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan tanggungan 

keluarga untuk minta tunjangan ( KU.1) A.n Darmawati 

dan Anak Roby Nugroho.  

(b) 1 ( satu ) lembar surat Kapaldam VII/Wrb Nomor : 

Speng-B/104/VII/1995 tanggal 14 Agustus 1995. 

(c) 1 (satu) lembar surat izin cerai nomor : 

SIC/05/VIII/1995 tanggal 14 Agustus 1995 dari 

Kapaldam VII/Wrb. 

(d) 1 (satu ) lembar akta cerai nomor   32/AC/1997 PA 1A  

Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 A.n Sutapa 

Bin Imam Suhadi dengan Darmawati Binti DG  

Cangngo yang dikeluarkan oleh PA 1.A. Ujung 

Pandang. 
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(e) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : P/66/VII/2004 

tanggal 19 Juli 2004 A.n Darmawati Istri Lettu inf. 

Sutapa Pama Korem 072/Pmk yang ditandatangani oleh 

Mayjen TNI Sunarso. 

(f) 1 (satu) lembar KTA Persit Noreg PD 

IV/XIII/1/5070/09/2002 bulan September 2002 A.n 

Darmawanti nama suami Letda Inf. Sutapa Pama 

Korem 072/Pmk. 

(g) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran 

Penghasilan dan ULP bulan Oktober termasuk Lettu 

Inf. Sutama. 

(h) 1 (satu) lembar daftar perincian gaji A.n Lettu Inf. 

Sutapa Nrp. 622395 Pama Korem 072/Pmk. 

(i) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor uang melalui Bank 

Mandiri dari Lettu Inf. Sutapa kepada Darmawati. 

(j) 1 ( satu ) lembar surat keterangan nomor : 89/Pem 

/IV/2006 tanggal 19 April 2006.  

c) Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini 

sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) 

Berdasarkan sajian data diatas, berikut penulis mengajukan pembahasan 

mengenai dua putusan tentang tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 

anggota TNI  

1. Pembahasan Putusan Nomor /35-K/PM –II-11/AU/V/2007 Yogyakarta.  

Dari uraian putusan pengadilan militer putusan   nomor /35-K/PM –II-

11/AU/V/2007 PM Yogyakarta, Terdakwa Gotrisno telah diajukan ke persidangan 

oleh oditur militer dengan dakwaan tunggal, yaitu terdakwa telah melakukan 

tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHP   Dakwaan oditur merupakan dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang 

hanya berisi satu dakwaan , baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar 

sedemikian rupa jelas dan sederhana. ( M. Yahya Harahap,2002,398 ). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 78 

Dalam putusan   nomor /35-K/PM –II-11/AU/v/2007 PM Yogyakarta, kita 

dapat mengetahui bahwa majelis hakim memakai beberapa dasar dalam 

pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut, yaitu dari segi hukum 

(Terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, system pembuktian yang 

dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan dan kemampuan bertanggung jawab 

dari terdakwa), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa . 

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah 

menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dakwaan 

oditur militer. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP 

adalah sebagai brikut : 

a. Unsur kesatu : Barang siapa. 

b. Unsur kedua : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. 

c. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. 

 

a. Unsur barang siapa.  

Dengan mendasari pasal 2-5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Yang dimaksud 

barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dipertanggungjawabkan 

sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung 

jawab atas perbuatannya secara hukum subjek hukum meliputi semua 

warga Negara republik Indonesia termasuk terdakwa sebagai prajurit TNI 

maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif 

yakni belum mengakhiri masa ikatan dinas.  Menimbang bahwa  :  

1) Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 1992 melalui 

pendidikan serma milsuk angkatan ke XII, setelah lulus dilantik, 

ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali 

mengalami mutasi sejak tahun 1997 ditugaskan di Adi Sumarno 

Solo,sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara 

ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat serma 
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2) Bahwa benar didalam persidangan terdakwa memakai atribut lengkap 

dengan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim 

maupun oditur dengan lancar dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

3) Bahwa benar ketika terdakwa ditanya oleh hakim dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani. 

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui  

bahwa unsur kesatu barangsiapa terpenuhi telah terbukti secara sah dan 

mengyakinkan.               

b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.  

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, 

oleh karenanya terbukti unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi. 

Bahwa alternatif pertama yaitu membuat secara suatu surat secara tidak 

benar /palsu ini berarti semula surat tidak ada/belum ada kemudian 

terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir dan blangko yang sudah 

ada dengan tidak mempermasalahkan penulisannya  sedangkan alternatif 

yang kedua yaitu memalsukan surat-surat, berarti sudah ada, kemudian 

oleh terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya. Pengertian surat 

palsu dibatasi dua macam yaitu surat yang dapat menimbulkan hak dan 

surat yang digunakan sebagai bukti suatu tindakan. membuat secara palsu 

itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan 

digunakan seolah-olah isinya benar dan hak itu timbul karena isi yang 

tertera dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.  Bahwa 

berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti  fakta yang terungkap 

dipersidangan yaitu : 

1) Bahwa terdakwa pada bulan September mengetahui serma sandiman 

(saksi 1) akan membuat KTP, di kelurahan sonorejo kec/kab 

sukoharjo. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa 
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menyampaikan kepada saksi 1 agar dibuatkan KTP, dengan nama 

Anton Widiarto sedangkan alamat dibuat dengan alamat saksi 1, 

selanjutnya terdakwa membrikan identitas palsu kepada saksi. Nama 

yang seharusnya Gotri sutrisno diganti menjadi Anton Widiarto, 

tanggal lahir yang seharusnya 5 Agustus 1970 dipalsu tanggal 15 

Maret 1984, status menikah dipalsu tidak kawin, pekerjaan anggota 

TNI dipalsu wiraswasta, begitu  juga alamat, tempat tinggal serta 

memberikan foto asli terdakwa dengan ukuran 2x3 kepada saksi 1.  

2) Bahwa setelah  setelah syarat –syarat untuk pembuatan KTP lengkap 

kemudian saksi 1 mencari pengantar ke Kelurahan Sonorejo 

Kecamatan/Kabupaten Sukuharjo dan diterima oleh Sdr. Joko 

Purwanto (saksi 3) kemudian saksi 1 memasukkan terdakwa ke dalam 

kartu keluarga sebagai adik kandung dengan data-data palsu yang 

diberikan oleh terdakwa. 

3) Bahwa sekitar bulan Oktober 2005 setelah selesai  jam dinas, KTP 

yang dibuat terdakwa melalui saksi 1 sudah selesai kemudian KTP 

tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa kemudian 

disimpan didalam terdakwa.  

4) Bahwa dengan telah selesainya pembuatan KTP dengan identitas yang 

tidak benar, maka terdakwa memiliki KTP ganda dan berhak 

mempunyai alamat dan tempat tinggal di dua wilayah.  

    Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, salah satu 

alternatif dari unsur ini yaitu  alternatif pertama telah terpenuhi yaitu 

membuat secara suatu surat dalam hal in adalah KTP secara tidak benar 

/palsu ini berarti semula surat tidak ada/belum ada kemudian terdakwa 

membuat dan mengisi sendiri formulir dan blangko yang sudah ada, 

dengan tidak mempermasalahkan penulisannya. Dengan demikian unsur 

kedua  telah terpenuhi.     

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 81 

c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.  

Bahwa dengan maksud istilah kesengajaaan yang didalam KUHP tidak ada 

penjelasan atau penafsirannya.  Menurut memory penjelasan yang 

dimaksud dengan kesengajaan adalah tindakan yang menghendaki dengan 

menginsyafi suatu tindakan yang terjadi dan akibatnya. Bahwa pengunaan 

surat itu dapat oleh pembuat sendiri atau orang lain, penggunaanya seakan-

akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana atau 

alat untuk memperdaya seorang sehingga menganggap surat itu asli dan 

tidak dipalsukan. Berdasarkan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi 

dan alat bukti  fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : 

1) Bahwa terdakwa pada bulan September mengetahui serma sandiman 

(saksi 1) akan membuat KTP, di kelurahan Sonorejo kec/kab 

Sukoharjo. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa 

menyampaikan kepada saksi 1 agar dibuatkan KTP, dengan nama 

Anton Widiarto sedangkan alamat dibuat dengan alamat saksi 1, 

selanjutnya terdakwa membrikan identitas palsu kepada saksi. Nama 

yang seharusnya Gotri sutrisno diganti menjadi Anton Widiarto, 

tanggal lahir yang seharusnya 5 Agustus 1970 dipalsu tanggal 15 

Maret 1984, status menikah dipalsu tidak kawin, pekerjaan anggota 

TNI dipalsu wiraswasta.  

2) Bahwa terdakwa sebelum membuat KTP telah memilki KTP asli 

sesuai denagn identitasnya yaitu   Nama aslinya Gotri Sutrisno, Spd 

Pekerjaan TNI AU, status kawin Alamat terakhir Komplek TNI AU 

Ngresep Rt 07 Rw 01 Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali.  

3) Bahwa seharusnya terdakwa tidak memalsukan identitasnya dalam 

KTP karena KTP merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum 

untuk menunjukkan identitas sesorang. 
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4) Bahwa dengan adanya KTP ganda yang salah satu identitasnya tidak 

sesuai dengan aslinya terdakwa menyadari dan menginsayafi bahwa 

hal tersebut akan berakibat hukum, walaupun orang lain percaya isinya 

benar dan seolah-olah tidak dipalsukan  

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kedua 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi. 

Berdasarkan hal-hal uang diuraiakan diatas yang merupakan fakta-

fakta yang terungkap dipersidangan telah cukup bukti dan 

mengyakinkan telah memenuhi tindak pidana pemalsuan surat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.  

Apabila dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab, hakim 

mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai subjek hukum dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,  hal ini dapat dilihat dari : 

a. Keadaan jiwa terdakwa Gotri Sutrisno : 

1) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara.  

2) Tidak cacat dalam pertumbuhan contoh tidak idiot.  

b. Kemampuan jiwanya 

1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.  

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya itu apakah dapat 

dilaksanakan atau tidak  

 Kemampuan bertanggung jawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa 

seseorang  disamping itu tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.  

Apabila ditinjau dari segi sistem pembuktian yang digunakan oleh Hakim 

dalam putusan ini, hakim mengunakan sistem pembuktian menurut Undang-

undang secara Negatif yaitu dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang 

sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar –benar terjadi  

yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 Undang-undang No 31 Tahun 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 83 

1997. Dalam perkara ini terdapat  tiga alat bukti yang sah menurut Undang-

undang yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat 

               Dari segi bentuk putusan pemidanaan, putusan ini merupakan putusan 

pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-undang No 31 tahun 

1997. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada 

terdakwa, sesuai Pasal 190 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan terhadap 

terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan 

menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau 

dengan kata lain apabila menurut pendapat hakim, terdakwa telah terbukti secara 

sah dan mengyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 171 

Undang – undang No 31 Tahun 1997. Dimana kesalahan terdakwa cukup terbukti  

dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan mengyakinkan 

hakim,terdakwalah pelaku pidananya.  

Dari segi  akibat perbuatan, bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan istri 

terdakwa merasa dipermainkan dan merugikan pemerintah Kec/Kab Sukoharjo 

karena menimbulkan penerbitan KTP ganda yang berdampak pada pendataan 

penduduk. Namun hal ini tidak dimasukkan oleh hakim  menjadi dasar yang 

memberatkan dalam putusan . 

Dari segi kemasyarakatan dalam hal ini secara khususnya di lingkungan 

militer, yang menjadi pertimbangan hakim adalah reaksi masyarakat terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat yang tinggal di lingkungan komp lek TNI karena dapat memberikan 

contoh kepada anggota TNI lainnya untuk melakukan pemalsuan surat dengan 

dengan tujuan yang bertentangan dengan Undang-undang. Apabila majelis hakim 

tidak menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan akan sangat 
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berdampak luas terhadap  kehidupan di lingkungan TNI tempat terdakwa 

bertempat tinggal. 

 Undang-undang memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa, sesuai dengan 

namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan  pemidanaan harus 

didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan 

kepadanya. .Dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 

terdakwa  Gotry Sutrisno ini, Pengadilan telah menjatuhkan putusan pemidanaan 

yaitu hukuman pidana penjara selama dua bulan dua puluh hari dan membayar 

biaya perkara Rp 7.500 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ). Putusan pemidanaan yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim ini sudah didasarkan kepada ancaman dalam Pasal 

263 ayat 1 KUHP  yaitu paling lama 6 tahun. Tetapi putusan ini tidak disertai 

dengan pidana tambahan pemecatan jabatan. ukuran penjatuhan pidana pemecatan 

disamping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang 

dilakukan terdakwa berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan 

dalam kehidupan militer. Adapun ukuran tidak layak disini adalah  tidak  pantas, 

atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-

sifat yang  seharusnya dimiliki militer.  Menurut S.R Sianturi  “ Sifat- sifat yang 

harus dimliki seorang milter antara lain kesatria, patriotik, tabah dalam 

menjalankan kewajiban, menjunjung tinggi sifat keperwiraan, menguasai tugas 

dan keharusannya  sehari-hari ,serta turut mencegah terjadinya sesuatu tindakan 

yang terlarang,sederhana dalam penampilan, pantang berbohong dan mencuri 

,memelihara harta Negara yang dipercayakan kepadanya.”  (S.R Sianturi ,1996: 

166) .Menurut pandangan Hakim Terdakwa dalam kasus ini  masih layak 

dipertahankan sebagai militer dan dibina kembali di kesatuan terdakwa. 

  Alasan dan maksud tujan dari  majelis menjatuhkan pemidanaan tidaklah 

semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak 

pidana, melainkan juga mempunyai tujuan  mendidik agar yang bersangkutan 

dapat insyaf dan kembali ke jalan uang benar menjadi warga Negara dan prajurit 

yang baik sesuai dengan  falsafah Pancasila dan sapta marga.  oleh karenanya 
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majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan perkara ini harus 

mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi 

pidana penjara 2 bulan 20 hari dan membayar biaya perkara sabesar Rp 7500.  

Putusan ini adalah tidak seimbang dengan kesalahan terdakwa, karena menurut 

penulis kurang menimbulkan akibat jera. Namun tidak dijatuhkannya pidana 

tambahan pemecatan dari dinas sebagaimana diatur dalam pasal 6 KUHPM 

karena dengan demikian  tujuan pemidaan untuk mendidik orang yang bersalah 

dalam melakukan tindak pidana dapat tercapai.    

2. Pembahasan Putusan Putusan No : PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007. 

Dari uraian putusan Pengadilan Militer Yogyakarta No. No : PUT/ 39-

K/PM II-11/AD/VI/2007, terdakwa Sutapa diajukan ke Persidangan oleh oditur 

militer dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan Tindak pidana pemalsuan 

surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.  Menurut M. 

Yahya Harahap , “Dakwaan Tunggal KUHP   Dakwaan oditur merupakan 

dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan , baik 

pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan 

sederhana.” ( M. Yahya Harahap,2002 :398 ). 

 Dalam putusan PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007 PM Yogyakarta, kita 

dapat mengetahui bahwa majelis hakim memakai beberapa dasar dalam 

pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut, yaitu dari segi hukum 

(Terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, sistem pembuktian yang 

dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan dan kemampuan bertanggung jawab 

dari terdakwa), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah 

menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dakwaan 

oditur militer. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP 

adalah sebagai brikut : 

a. Unsur kesatu : Barang siapa.  
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b. Unsur kedua : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang diperuntukkan 

sebagai bukti daripada suatu hak. 

c. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika 

pemakaian tersebut menimbulkan kerugian  

a. Unsur barang siapa.  

Dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP. 

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan 

dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta 

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum 

meliputi semua warga Negara republik Indonesia termasuk terdakwa sebagai 

prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam 

dinas aktif yakni belum mengakhiri masa ikatan dinas.  Menimbang bahwa  :  

1) Bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui 

pendidikan Secaba Milsuk VI TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik 

dengan pangkat Serda Nrp.622395 kemudian dilanjutkan pendidikan 

kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus ditempatkan di 

Bengrahdam VII/Wirabuana Ujung Pandang, pada tahun 2000 mengikuti 

pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat 

Letda Inf dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro tepatnya di korem 

072/Pamungkas ,sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara 

ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu.Inf.  

2) Bahwa terdakwa dalam persidangan ini dapat menjawab semua pertanyaan 

yang diajukan oleh oditur militer maupun majelis Hakim dengan lancar 

dan bahasa yang mudah dimengerti. 

3) Bahwa ketika terdakwa ditanya oleh hakim dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat 
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diketahui  bahwa unsur kesatu barangsiapa terpenuhi telah terbukti secara 

sah dan mengyakinkan.          

b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 

suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 

daripada suatu hal.  

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif , oleh 

karenanya terbukti unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi. Bahwa 

alternatif pertama yaitu membuat secara suatu surat secara tidak benar /palsu 

ini berarti semula surat tidak ada / belum ada kemudian terdakwa membuat 

dan mengisi sendiri formulir dan blangko yang sudah ada dengan tidak 

mempermasalahkan penulisannya  sedangkan alternatif yang kedua yaitu 

memalsukan surat-surat, berarti sudah ada, kemudian oleh terdakwa dikurangi, 

ditambah atau dirubah isinya. Pengertian surat palsu dibatasi dua macam yaitu 

surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang digunakan sebagai bukti 

suatu tindakan . membuat secara palsu itu sendiri adalah membuat atau 

menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar dan hak 

itu timbul karena isi yang tertera dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan 

dengan surat itu.  Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti  

fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : 

1) Bahwa terdakwa pada bulan Februari 1995 mengajukan permohonan izin 

cerai kepada Kapaldam VII/Wirabuana dengan alasan istri susah diatur 

dan sudah tidak ada kecocokan, selanjutnya Kapaldam VII/ Wirabuana 

berdasarkan pendapat dari pejabat agama mengeluarkan surat izin cerai 

Nomor : SIC/05/VIII/1995 tanggal 14 Agustus 1995.  

2) Bahwa terdakwa setelah mendapat surat izin cerai dari   Kapaldam 

VII/Wirabuana selanjutnya mengajukan perceraian melalui Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dengan akta cerai No :  32/AC/1997 PA 

1A  Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 yang ditandatangani oleh 
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panitera Pengadilan agama kelas 1.A Ujung Pandang, Drs M. Darman 

Rasyid. 

3) Bahwa terdakwa setelah mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama 

Kelas 1.A Ujung Pandang , melaporkan perceraiannya kepada Kapaldam 

VII/Wirabuana dan Kasi Pers, Yang selanjutnya tunjangan istri atas nama 

Darmawati ( saksi 1) dan anaknya dihentikan.  

4) Bahwa terdakwa pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di 

Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian 

mengikuti Sussarcab, selanjutnya pada tahun 2001 ditempatkan di Kodam 

IV/ Diponegoro dan ditugaskan di Kodam 072 Pamungkas. 

5) Bahwa pada tahun 2001 setelah terdakwa berdinas di Korem 

072/PAmungkas, saksi-1 beserta anaknya datang dan tinggal serumah 

dengan terdakwa di Ds.Kurahan, Murti Gading , Bantul dirumah orang tua 

terdakwa dan selama tinggal di bantul, saksi-1 mengikuti kegiatan di 

Persit.  

6) Bahwa terdakwa mengetahui dengan keluarnya akta cerai nomor  

32/AC/1997 PA 1A  Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 maka akta 

nikah  nomor : 209/59/VII/1991 tanggal 16 Juli 1991 sudah tidak berlaku.  

7) Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui surat nikahnya sudah tidak 

berlaku lagi terdakwa mengunakannya untuk mendapatkan tunjangan istri 

dan anak serta KPI A.n Sdri Darmawati.  

8) Bahwa terdakwa sejak berdinas di Korem 072/Pamungkas tidak pernah 

melaporkan perceraiannya, sehingga ketika pada bulan Februari 2002 

terdakwa mengajukan tunjangan untuk istri dan anaknya dengan 

mengunakan surat nikah yang sudah tidak berlaku tersebut dan kesatuan 

tidak mengetahui. 

9) Bahwa terdakwa mengajukan tunjangan untuk istrinya yang telah dicerai 

dengan cara melaporkan ke personalia dan meyerahkan fotocopy surat 
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nikah, selanjutnya setelah dibuat K.U.1 yang didalamnya tercantum 

tanggungan keluarga atas nama Sdri. Darmawati  (istri ) dan serta anak  

atas nama Roby Nugroho. 

10) Bahwa Benar  pada saat menandatangani K.U1 terdakwa mengetahui dan 

menyadari bahwa Sdri. Darmawati bukan istri terdakwa lagi karena sudah 

bercerai dan itu berarti surat nikah yang diserahkan terdakwa ke personalia 

sudah tidak berlaku lagi. 

11) Bahwa benar  terdakwa mulai menerima tunjangan istri dan anak sejak 

bulan Maret 2002 sampai dengan bulan November 2002. 

12) Bahwa benar  terdakwa selain mengunakan surat nikah yang sudah tidak 

berlaku lagi tersebut untuk mengajukan tunjangan istri dan anak , juga 

mengunakannya untuk permohhonan KPI atas nama sdri. Darmawati 

sehinnga terbit KPI No.P/66/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 yang 

ditandatangani  oleh  Pangdam IV/Diponegoro  Mayjen TNI Sunarso. 

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, salah satu 

alternatif dari unsur ini yaitu  alternatif pertama telah terpenuhi yaitu membuat 

secara suatu surat dalam hal ini adalah mengunakan surat nikah yang sudah tidak 

berlaku lagi tersebut untuk mengajukan tunjangan istri dan anak (K.U.1)  secara 

tidak benar /palsu ini berarti semula surat tidak ada / belum ada kemudian 

terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir dan blangko yang sudah ada, 

dengan tidak mempermasalahkan penulisannya. Dengan demikian unsur kedua  

telah terpenuhi.     

c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian teresbut 

menimbulkan kerugian    

Bahwa dengan maksud istilah kesengajaaan yang didalam kuhp tidak ada 

penjelasan atau penafsirannya.  Menurut memori penjelasan yang dimaksud 

dengan kesengajaan adalah tindakan yang menghendaki dengan menginsyafi 
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suatu tindakan yang terjadi dan akibatnya. Bahwa pengunaan surat itu dapat 

oleh pembuat sendiri atau orang lain, penggunaanya seakan-akan asli dan 

tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarnaatau alat untuk 

memperdaya seorang sehingga menganggap surat itu asli dan tidak 

dipalsukan. Berdasarkan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat 

bukti  fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : 

1) Bahwa pada tahun 2001 setelah terdakwa berdinas di korem 

072/Pamungkas, saksi-1 beserta anaknya datang dan tinggal serumah 

dengan terdakwa di Ds.Kurahan, Murti Gading, Bantul dirumah orang tua 

terdakwa dan selama tinggal di Bantul,saksi-1 mengikuti kegiatan Persit.  

2) Bahwa terdakwa telah mengetahui   terdakwa dengan keluarnya akta cerai 

nomor  32/AC/1997 PA 1A  Ujung Pandang tanggal 19 Februari 1997 

maka akta nikah  nomor : 209/59/VII/1991 tanggal 16 Juli 1991 sudah 

tidak berlaku. 

3) Walaupun terdakwa telah mengetahui surat nikahnya sudah tidak berlaku 

lagi terdakwa mengunakannya untuk mendapatkan tunjangan istri dan 

anak serta KPI A.n Sdri Darmawati.  

4) Bahwa terdakwa sejak berdinas di Korem 072/Pamungkas tidak pernah 

melaporkan perceraiannya, sehingga ketika pada bulan Februari 2002 

terdakwa mengajukan tunjangan untuk istri dan anaknya dengan 

mengunakan surat nikah yang sudah tidak berlaku tersebut dan kesatuan 

tidak mengetahui. 

5) Bahwa terdakwa mengajukan tunjangan untuk istrinya yang telah dicerai 

dengan cara melaporkan ke personalia dan meyerahkan fotocopy surat 

nikah, selanjutnya setelah dibuat K.U.1 yang didalamnya tercantum 

tanggungan keluarga atas nama Sdri. Darmawati  (istri ) dan serta anak  

atas nama Roby Nugroho. 
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6) Bahwa benar  Benar  pada saat menandatangani K.U1 terdakwa 

mengetahui dan menyadari bahwa Sdri. Darmawati bukan istri terdakwa 

lagi karena sudah bercerai dan itu berarti surat nikah yang diserahkan 

terdakwa ke personalia sudah tidak berlaku lagi. 

7) Bahwa benar  terdakwa mulai menerima tunjangan istri dan anak sejak 

bulan Maret 2002 sampai dengan bulan November 2002.  

8) Bahwa Benar terdakwa selain mengunakan surat nikah yang sudah tidak 

berlaku lagi tersebut untuk mengajukan tunjangan istri dan anak , juga 

mengunakannya untuk permohonan KPI atas nama sdri. Darmawati 

sehinnga terbit KPI No.P/66/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 yang 

ditandatangani  oleh  Pangdam IV/Diponegoro  Mayjen TNI Sunarso . 

9)  Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan percerainnya 

dengan saksi-1 ke kesatuan baru dan menggunakan surat nikah yang sudah 

tidak berlaku sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan November 

2006 terdakwa menerima tunjangan istri sehingga merugikan keuangan 

Negara serta Sdri. Darmawati yang sudah dicerai mendapatkan KPI yang 

sebenarnya sudah  tidak berhak. 

10) Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2007 telah mengembalikan 

tunjangan istri yang sudah diterima sejak bulan Maret 2007 s/d bulan 

November sebesar Rp. 8.205.070.- (delapan juta dua ratus lima ribu tujuh 

puluh Rupiah ) kepada juru bayar Korem 072/ Pamungkas Sertu Tugiman 

(saksi-2) yang oleh saksi 2 selanjutnya diserahkan ke Pekas Grabah 30 NA 

2.06.04 Yogyakarta dan diterima oleh Lettu Cku Agus Haryanto ( saks-4).  

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kedua maksud 

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 

isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal uang 

diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah 
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cukupn bukti dan mengyakinkan telah memenuhi tindak pidana pemalsuan surat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.  

Apabila dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab, hakim 

mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai subjek hukum dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum , hal ini dapat dilihat dari : 

a. Keadaan jiwa terdakwa Sutapa : 

1) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara.  

2) Tidak cacat dalam pertumbuhan contoh tidak idiot.  

b. Kemampuan jiwanya 

1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.  

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya itu apakah dapat 

dilaksanakan atau tidak  

 Kemampuan bertanggung jawab didasarkan keadaan dan kemampuan 

jiwa seseorang  disamping itu tidak adanya alasan pembenar atau alasan 

pemaaf.  

Apabila ditinjau dari segi sistem pembuktian yang digunakan oleh Hakim dalam 

putusan ini, hakim mengunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang 

secara Negatif yaitu dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar –benar terjadi  yaitu 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 Undang-undang N0 31 Tahun 1997.  

Dalam perkara ini terdapat  tiga alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu 

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan akta yang termasuk dalam surat 

               Dari segi bentuk putusan pemidanaan, diatur dalam Pasal 190 Undang-

undang No 31 tahun 1997. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana 

sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa, sesuai Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No 31 

tahun 1997 penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada 

penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa 

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengadilan 

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan kata lain apabila 
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menurut pendapat hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan mengyakinkan 

melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan 

sistem pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-undang No 31 

Tahun 1997.  Dimana kesalahan terdakwa cukup terbukti  dengan sekurang-

kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan mengyakinkan hakim,terdakwalah 

pelaku pidananya.  

Dari segi  akibat perbuatan, bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan 

kerugian kas Negara sebesar Rp 8.205.070.- ( delapan juta dua ratus lima ribu 

tujuh puluh rupiah ) namun karena terdakwa telah mengembalikan tunjangan istri 

yang sudah diterimanya kepada juru bayar maka  hal ini tidak dimasukkan oleh 

hakim  menjadi dasar yang memberatkan dalam putusan . 

 Dari segi kemasyarakatan dalam hal ini secara khususnya di lingkungan 

militer, yang menjadi pertimbangan hakim adalah reaksi masyarakat terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat yang tinggal di lingkungan komplek TNI karena dapat memberikan 

contoh kepada anggota TNI yang telah bercerai  untuk melakukan pemalsuan 

K.U.1 ketika dipindahkan kesatuan lain.  Apabila majelis hakim tidak 

menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan akan sangat berdampak 

luas terhadap  kehidupan di lingkungan TNI yang sering terjadi perpindahan dari 

satu kesatuan ke Kesatuan yang lain.. 

 Undang-undang memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa. namun demikian 

titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan  pemidanaan harus didasarkan pada 

ancaman yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam 

perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa  Sutapa ini, 

Pengadilan telah menjatuhkan putusan pemidanaan yaitu hukuman pidana penjara 

selama dua bulan  dan membayar biaya perkara Rp 10.000 ( sepuluh ribu lima 

ratus rupiah ). Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini sudah 

didasarkan kepada ancaman dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP  yaitu paling lama 6 
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tahun. Tetapi putusan ini tidak disertai dengan pidana tambahan pemecatan 

jabatan. ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah 

pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan terdakwa 

berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan 

militer. Adapun ukuran tidak layak ( ongeschick) disini adalah tidak  pantas, atau 

militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat 

yang  seharusnya dimiliki militer.  Menurut S.R Sianturi, “Sifat- sifat yang harus 

dimliki seorang milter antara lain kesatria , patriotik, tabah dalam menjalankan 

kewajiban, menjunjung tinggi sifat keperwiraan,menguasai tugas dan 

keharusannya  sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya sesuatu tindakan yang 

terlarang,sederhana dalam penampilan, pantang berbohong dan mencuri 

,memelihara harta Negara yang dipercayakan kepadanya.” (S.R Sianturi ,1996: 

166) .Menurut pandangan Hakim Terdakwa dalam kasus ini  masih layak 

dipertahankan sebagai militer dan dibina kembali di kesatuan terdakwa 

 Alasan dan maksud tujuan dari  majelis menjatuhkan pemidanaan tidaklah 

semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak 

pidana, melainkan juga mempunyai tujuan  mendidik agar yang bersangkutan 

dapat insyaf dan kembali ke jalan uang benar menjadi warga Negara dan prajurit 

yang baik sesuai dengan  falsafah Pancasila dan sapta marga . oleh karenanya 

majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan perkara ini harus 

mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi 

pidana penjara 2 bulan, lebih berat dari tuntutan jaksa selama satu bulan dan 

membayar biaya perkara sabesar Rp 10.000.  Putusan ini adalah sudah  seimbang 

dengan kesalahan terdakwa. Putusan  tidak dijatuhkannya pidana tambahan 

pemecatan dari dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPT  juaga adalah 

tepat karena dengan demikian  tujuan pemidaan untuk mendidik orang yang 

bersalah dalam melakukan tindak pidana dapat tercapai.  

 

B. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam tindak pidana pemalsuan 

surat yang dilakukan oleh anggota TNI telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
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Dua putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan 

oleh anggota TNI  yang diteliti oleh penulis yaitu PUT/ 35-K/PM II-

11/AU/V/2007 dan Putusan No : PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007 telah sesuai 

peraturan hukum  yang berlaku. Kedua putusan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum sesuai dengan Pasal 141 Hukum Acara peradilan militer. Kedua 

putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui posedural hukum acara peradilan 

militer yaitu mulai tahapan sidang terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas 

terdakwa, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan barang 

bukti, tuntutan oditur, pembelaan , replik, duplik, pernyataan hakim ketua sidang 

pemeriksaan ditutup, musyawarah hakim dan penjatuhan putusan.  Kedua putusan 

berisi amar pemidanaan yaitu putusan pertama PUT/ 35-K/PM II-11/AU/V/2007 

berupa pidana penjara selama dua bulan 20 hari serta pembeban biaya perkara dan 

putusan yang kedua PUT/ 39-K/PM II-11/AD/VI/2007  berupa pidana penjara dua 

bulan serta pembebanan biaya perkara. Hukuman pidana yang dijatuhkan dalam  

kedua putusan telah sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 263 ayat (1)   

KUHP.   
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BAB IV 

PENUTUP 

                                            

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum yang berjudul  

Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan 

Oleh Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di 

Peradilan Militer Ii-11 Yogyakarta), maka penulis menyimpulkan sebagai brikut :  

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam perkara tindak 

pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dua putusan 

yaitu putusan no : PUT/ 35-K/PM II-11/AU/V/2007 dan Putusan No : PUT/ 

39-K/PM II-11/AD/VI/2007 adalah pasal 263 ayat (1) KUHP. Walaupun 

militer tunduk pada KUHPT, namun apabila suatu ketentuan tidak diatur 
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dalam KUHPT  maka yang berlaku adalah KUHP. Unsur-unsur tindak pidana 

pemalsuan surat yaitu : 

a. Unsur barang siapa. 

1) Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan 

dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia 

serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum 

subjek hukum meliputi semua warga Negara republik Indonesia 

termasuk terdakwa sebagai prajurit TNI maka pada waktu melakukan 

tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri 

masa ikatan dinas.  

b. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. 

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, 

oleh karenanya terbukti unsur ini cukup salah satu alternatif saja 

terpenuhi. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti  fakta 

yang terungkap dipersidangan telah terbukti salah satu alternatif yaitu 

membuat secara suatu surat secara tidak benar /palsu ini berarti semula 

surat tidak ada / belum ada kemudian terdakwa membuat dan mengisi 

sendiri formulir dan blangko yang sudah ada.  

c.  Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.  

Menurut memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah 

tindakan yang menghendaki dengan menginsyafi suatu tindakan yang 

terjadi dan akibatnya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat 

bukti  fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa terdakwa  menghendaki 
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dan menginsayafi tindakan pemalsuan surat yang dilakukanya dan 

akibatnya. oleh karenanya, unsur ketiga Terpenuhi. 

2. Dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat 

yang dilakukan anggota TNI pada prinsipnya majelis hakim telah 

menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim 

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diwakil oleh Hakim Kapten Untung 

Hudyono menyatakan  penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan 

pada umumnya berjalan dengan baik sesuai  peraturan Perundang-undangan  

yang berlaku.  

B. Saran 

1. Hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemalsuan surat, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta 

menjatuhkan pidana memberikan hukuman pidana  yang sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan dan tetap memperhatikan agar ada efek jera 

bagi terdakwa maupun masyarakat. 

2. Hendaknya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI 

diatur secara khusus dalam KUHPT, sehingga ancaman pidana yang diberikan 

sesuai dengan kekhasan sifat yang dimiliki militer.      
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