
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa 

Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada 

taraf yang sangat menghawatirkan, jika di amati berita-berita diberbagai media 

hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu 

mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam 

dan merusak generasi sebagai penerus bangsa. 

 

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial 

seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat 

bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut 

terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan 

mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, 

mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya 

sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Berdasarkan hasil dari 

pelaksanaan operasi penegakkan ketertiban (Gaktib) dan yustisi terhadap 
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anggota TNI oleh Polisi Militer tahun 2011, terdapat kenaikan jumlah 

pengguna narkoba sebanyak 15 persen
1
.  

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara untuk 

dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu 

memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen 

utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan 

keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat 

profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, 

salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan 

meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan 

penegakan hukum. 

 

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan 

hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Proses dimeja hijau dilakukan oleh 

peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan 

militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang 

sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika 

dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan 

anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun 

berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara 

pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban 

yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang 

                                                 
1
 http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3492  diakses  19 September 2012 
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berhubungan dengan pertahanan negara.
2
 Dijelaskan dalam Undang Undang 

Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1) : 

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan negara”. 

 

Oleh karena itu, menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan 

berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan 

tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku 

umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang 

sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan 

yang bersifat khusus tersebut di antaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum 

acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara midana militer 

adalah hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum 

dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Dalam 

penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara 

pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. 

 

Sistematik yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM)  pada dasarnya identik dengan sistematik yang digunakan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). perbedaanya adalah jika dalam KUHP 

                                                 
2
 Moch Faisal Salam,  Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.15 
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tindak pidana dibagi dalam 2 buku yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan 

KUHPM hanya terdiri dari 1 buku saja yang memuat tentang kejahatan.
3
 

 

Militer juga memiliki peraturan disiplin dan apabila militer melakukan kesalahan 

yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dapat dijatuhi sanksi 

pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan  

pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan diperadilan militer. Hukum pidana 

militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur dalam hukum pidana militer atau orang orang tertentu yang oleh peraturan 

ditunjukkan padanya .didalam Pasal 1 KUHPM berbunyi : 

“Untuk penerapan kitab Undang Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan 

pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-

penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. 

 

Isi dari Pasal 1 KUHPM ini sebenarnya meralat ketentuan  yang diatur dalam 

Pasal 103 KUHP yang lupa memasukkan bab IX dalam Pasal 103 KUHP yang 

berbunyi 

“ketentuan ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab VIII buku ini juga 

berlaku bagi perbuatan perbuatan  yang oleh ketentuan perundang 

undangan  lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang- 

Undang ditentukan lain”. 

 

                                                 
3
 Tri Andrisman, Hukum Peradilan Militer, Bandar Lampung: UNILA, 2010, hlm.32 
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Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana 

umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik 

hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.
4
 Pada dasarnya hukum 

pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang 

tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau 

merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana 

terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang 

mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan 

yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-Undang 

dipersamakan dengan prajurut  TNI. 

 

Menitikberatkan pada uraian tersebut diatas anggota militer yang melakukan 

tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur 

dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pecandu 

narkotika dapat diajukan rehabilitasi, akan tetapi didalam militer tidak berlaku 

rehabilitasi system yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang 

diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan 

Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tgl 10 Agustus 2005, tentang 

Peraturan Disiplin Prajurit TNI, yang berlaku khusus bagi anggota militer. 

Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian 

tidak dengan hormat (PTDH).apabila terbukti melakukan tindak pidana narkotika. 

 

                                                 
4
 Moch Faisal Salam, Op.Cit.,hlm.27 
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Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan 

pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana 

tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan 

pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan 

pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya 

lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan  dari pada tindakan 

penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani 

pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana 

terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, dapat pula 

dikenai sanksi administratif, Sanksi administratif ini dapat berupa penundaan 

kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki 

jabatan tertentu. 

 

Pada putusan tindak pidana narkotika terdakwa  Serka Rahmad Yuli Basuki pada 

waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut yaitu pada tanggal 19 

September tahun 2010, bertempat di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim, 

atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 

I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak atau 

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 

golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut: 

 

Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 17 september 2010 sekira pukul 23.00 Wib 

datang ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung 

untuk menemui teknisi organ yang tidak tahu namanya untuk membeli narkotika 
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jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp 300.000,- dan pil Happy Five sebanyak 4 

butir seharga Rp 340.000.- setelah menerima barang tersebut terdakwa pulang 

kerumah. Terdakwa pada hari minggu 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib 

datang lagi ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim dan sekira pukul 

00.30 Wib terdakwa menemui teknisi organ dibelakang cafe untuk membeli 1 

paket sabu-sabu ukuran sedang  dengan harga Rp 1.400.000.- 

 

Seperti yang diketahui pada sidang yang digelar di Pengadilan  Militer 1-04 

Palembang No: PUT/17-K/PM I-04/AD/I/2011 menyatakaan tuntutan Oditur 

militer yaitu menjerat terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Undang RI No, 35 tahun 2009 yang intinya setiap orang yang tanpa hak, atau 

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 

Golongan 1 bukan tanaman dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI 

No. 35 tahun 2009 yang intinya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Oleh 

karenanya oditur Militer menjerat terdakwa dijatuhi hukuman yaitu pidana pokok 

penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas 

militer. Menimbang tuntutan oditur militer serta bukti-bukti yang diajukan oditur 

militer maka majelis hakim memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara 

selama 2 tahun 3 bulan, serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. 

 

Faktor pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak  pidana 

narkotika di kalangan militer lebih mengarah pada jasa baik dan prestasi semasa 

menjalankan tugas kemiliteran. Pemberatan pemidanaan bagi militer yang 

melakukan tindak pidana adalah adanya pidana tambahan yang bersifat 

kemiliteran 
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Memperhatikan latar balakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan mengambil judul skripsi :“Proses penegakan hukum  tindak pidana 

narkotika dengan pelaku anggota militer ( studi putusan No.Put/17-k/PM 1-

04/AD/1/2011 ). 

 

B.  Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

 

1.  Permasalahan 

 

      Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum perkara pidana narkotika yang 

dilakukan oleh anggota militer ? 

2. Apakah dasar pertimbangan yang menyebabkan tindak pidana  

narkotika yang dilakukan oleh militer tidak dapat dilakukan rehabilitasi 

dibandingkan dengan masyarakat umum dan sanksi administrasi lebih 

berat ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dan sesuai dengan perumusan 

masalah yang akan dibahas dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena 

ruang lingkupnya sangat luas maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada proses penegakan tindak pidana narkotika  

dengan pelaku anggota militer Angkatan Darat di Detasemen Polisi Militer 

2 Sriwijaya Lampung dan Korem 043/ Garuda Hitam 
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 C. Tujuan Dan Kegunaan  Penelitian 

 

1.  Tujuan Penelitian 

 

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat 

serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut 

1 Untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh militer.  

2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim 

sehingga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh militer tidak 

dapat dilakukan rehabilitasi seperti di masyarakat umum. 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

 

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

penelitian  berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar besarnya 

adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian 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 pidana militer 

pada khususnya. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 

pengetahuan  penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau 

bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk 

melakukan kajian dan penulisan  ilmiah bidang hukum yang 

selanjutnya. 

 

2.  Manfaat Praktis 

a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap 

civitas akademis Universitas Lampung dan masyarakat umum, 

khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah 

penulisan skripsi ini. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses 

penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

militer dan lingkungan peradilan militer 
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D.Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

 

 1.Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas 

keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, 

acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.
5
 

Pada permasalahan yang akan dibahas mengenai penegakan hukum pidana 

dan dasar pertimbangan hakim terhadap anggota militer yang melakukan 

tindak pidana dibawah ini dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. 

 

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan interen, dalam rangka 

meningkatkan kinerja, profesionalisme, untuk menjamin terpeliharanya tata 

tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan, peranan, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab institusi tersebut. Aturan-aturan yang berlaku didalam 

kelompok atau organisasi dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis.
6
 

Selanjutnya apabila anggota dari suatu organisasi tidak mempunyai sikap 

patuh dan taat pada ketentuan-ketentuan tadi, sudah pasti akan membawa 

organisasi tersebut pada keadaan yang lemah sehingga tidak dapat diharapkan 

akan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
7
 Proses penegakan hukum, dalam 

pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama, faktor 

hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak 

hukumnya. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses 

penegakkan hukum. Keempat, faktor masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan 

                                                 
5
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Abadi,2004,hlm 

73. 
6
 Amirroedin sjarif, Disiplin militer dan Pembinaannya, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982,hlm.17. 

7
 Ibid, Hlm.18 
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Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997.Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu  

melakukan tindak pidana adalah: 

a) Prajurit 

b) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit 

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

dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang 

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

atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili 

oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan 

Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai 

pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan 

tingkat banding 

3 Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang 

bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus 

memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. 

 

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan sejenis  yaitu Peradilan 

Militer untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang : 
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a.Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya atau, 

b.Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. 

Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

menegaskan 

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara 

dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima 

perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. 

Teori atau dasar pertimbangan hakim adalah hakim diberi kebebasan untuk 

menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut 

sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal (1) menyebutkan bahwa “kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 

  

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar/landasan bagi 

hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan 

kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan. Pertimbangan 

hakim sangatlah berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya 

penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), atau yang disebut dengan 

pemidanaan. 
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Menurut Mackenzei
8
, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti 

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan 

terdakwa dan kepentingan korban. 

 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim 

akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara 

pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu 

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari 

hakim. 

 

3. Teori pendekatan keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

                                                 
8
 Ahmad Rivai.  Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif  Hukum Progresif. Jakarta:Sinar 

Grafika.2010, hlm 106 
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peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi 

suatu perkara yang harus diputuskannya. 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 
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Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana dikalangan militer antara lain: 

a. Unsur kejiwaan dari pelaku tindak pidana ( militer ). 

b. Bentuk dari tindak pidana yang dilakukan  ( tidak hanya atas dasar kejahatan 

dalam KUHPM tapi juga atas dasar kejahatan umum atau militer). 

c. Hakim dapat melakukan pemidanaan tambahan penurunan pangkat atau 

pemecatan dengan pertimbangan tidak layak atau pantas untuk tetap pada 

tingkatan. 

d. Riwayat hidup pelaku tindak pidana ( jasa-jasa baik selama menjadi anggota 

militer ). 

e. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana. 

f. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

g. Banyak tidaknya tindak pidana yang dilakukan baik serupa atau berbeda. 

h. Terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai pemidanaan 

yang dijatuhkan melihat ketentuan-ketentuan umum dan dalam KUHPM ( 

sebagai pidana tambahan ).
9
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Anang Djaja Prawira, Hukum  Militer, Jakarta, Hlm 94-127 
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2.   Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep 

konsep khusus yang menjadi kumpulan yang menjadi arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin atau akan diteliti, baik dalam penelitian empiris 

maupun normatif.
10

 Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan 

tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga 

akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa 

istilah. 

 

Batasan Pengertian istilah dalam penulisan ini adalah: 

a. Proses adalah, cara, perbuatan, menyelesaikan (dl berbagai-bagai arti 

sepeti pemberesan, pemecahan) 

b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai 

rangkaian nilai tahaf akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.
11

 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek 

hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun 

tidak sesuai dengan perundang-undangan
12

 

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986,hlm 132 
11

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Penerbit Alumni, 1986, hlm 112.  
12

 Ibid, Hlm 25 
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d. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang 

ditetapkan berlaku untuk golongan orang tertentu atau yang berhubungan  

dengan perbuatan-perbuatan tertentu.
13

 

e. Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No.34 tahun 2004 Tentang Tentara 

Nasional Indonesia Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu 

negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. 

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

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan golongan. 

 

 

E.   Sistemaatika Penulisan 

 

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan 

mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis 

besar mengenai urutan penulisan. Sistematika dalam penulisan ini yaitu : 

 

1.  PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

 

                                                 
13

 Tri andrisman, Tindak Pidana Khusus diluar KUHP,Bandar Lampung:UNILA, 2010.hlm 9.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian hukum pidana dan 

tindak pidana, pengertian militer, sejarah militer, pengertian hukum pidana 

militer dan tindak pidana militer, pengertian narkotika, peradilan militer. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah langkah mengenai metode  yang 

dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan  terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian 

yaitu  mengenai proses penegakan perkara pidana narkotita yang dilakukan 

oleh militer, serta dasar pertimbangan yang menyebabakan tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh militer tidak dapat direhabilitasi.  

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan  penelitian dan saran-saran 

mengenai permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 


