
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A.Simpulan 

 

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : 

 

1.Penegakan Hukum terhadap anggota militer 

a)  Penangkapan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak 

dilakukan oleh Polri, karna kewenangan terhadap anggota militer yang 

melakukan tindak pidana ada pada Polisi Militer dan telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, kecuali 

dalam hal tertangkap tangan,dengan ketentuan harus segera menyerahkan 

Tersangka kepada Polisi Militer dengan surat pelimpahan perkara dari Polri 

Untuk proses hukum selanjutnya. 

b) Tahap penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan 

Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada 

Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi 

dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan Oditur. 

c) Tahap penyerahan perkara,dimana wewenang penyerahan perkara dalam 

lingkungan peradilan militer ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam 
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Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap 

penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur. 

2.Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh militer tidak dapat dilakukan rehabilitasi mengacu pada 

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

tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI. Serta Perkasad / 84 / XII / 2008 

tanggal 12 Desember 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat. 

Dasar pemberlakuannya adalah azas Kedisiplinan. 

 

B. Saran 

1.Perlu diadakannya penyuluhan oleh para Komandan TNi, tentang bahaya 

pengguna narkotika dikalangan TNI, serta melakukan razia ditempat-

tempat yang sering dipakai oleh pengguna Narkotika dan juga  TNI harus 

lebih mengintensifkan pemeriksaan tes bersih Narkotika anggotanya dalam 

hal penggunaan narkoba, guna untuk menekan angka pengguna narkotika 

dan juga membantu pemerintah untuk memerangi Narkotika.  

2.Agar perlu ditingkatkan lagi bagi para anggota militer mengenai 

kedisiplinan prajurit mengingat militer sebagai institusi yang menjadi 

contoh dimasyarakat umum. Dan perlu meningkatkan kesadaran terhadap 

segala peraturan yang berlaku bagi militer, sehingga militer tidak 

melanggar peraturan-peraturan tersebut. 


