
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

 

Penulisan skripsi ini menggunakan studi wawancara terhadap sejumlah responden. 

Sebelum penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terlebih dahulu 

akan diuraikan mengenai karakteristik responden. Adapun responden tersebut 

adalah 2 (dua) orang, diantaranya adalah 1 orang Polisi Militer dan 1 orang Oditur 

Militer. 

 

Pemilihan responden diatas dengan perkembangan bahwa responden terssebut 

dapat mewakili dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga 

penelitian ini memperoleh sumber yang dapat mempertanggungjawabkan 

kebenarannya. Untuk memperoleh keakuratan data dan penelitian serta gambaran 

objektif dari responden, maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu   

tentang karakteristik responden, sebagai berikut: 

 

1.   Nama  : Sukino, S.H. 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Kepala UPT OTMIL 1-04 Bandar Lampung 

Pangkat/NRP : MAYOR CHK / 594547 

Satuan  : BABINKUM TNI 
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2.   Nama  : Barnabas Irianto, S.H. 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Kapten CPM  

Pangkat/NRP : 11030012671079 

 

B. Peran Ankum dan Papera dalam Pengadilan Militer 

 

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana 

militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. 

 

Proses penyelidikan dikalangan militer merupakan metode dari fungsi penyidikan, 

yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan. 

 

Menurut penulis proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sama-

sama bertujuan untuk memproses suatu perkara yang diduga dilakukan oleh 

militer maupun warga sipil yang melakukan tindak pidana bersama militer, disini 

penyelidikan didasari atas perbuatan tersangka saja, apakah merupakan tindak 

pidana atau bukan, sedangkan penyidikan didasari atas tindak lanjut dari 

penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penahanan 

terhadap tersangka. 

 

Pelaksanaan penyidikan merupakan wewenang dari Ankum, Polisi Militer dan 

Oditur. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atas izin atau 

perintah dari Atasan yang berhak menghukum, dengan masa penahan paling lama 

20 hari yang apabila kemudian diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat 
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diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara paling lama 180 hari. Penahanan 

dapat dilakukan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh 

Panglima. 

 

Ankum yakni Atasan yang berhak menghukum sebagai penyidik adalah atasan 

langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada 

Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf (e) Keputusan 

Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan yang berhak 

menghukum). 

 

Peranan Ankum dalam pengadilan militer yaitu sebagai orang yang berhak 

menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI itu merupakan 

pelanggaran biasa saja yang hanya cukup diberi teguran saja, atau merupakan 

pelanggaran pidana yang kasusnya harus ditindak lebih lanjut lagi, tetapi Ankum 

juga harus mempertimbangkan pendapat dari Oditur Militer. 

 

Menurut Barnabas Irianto peranan ideal (ideal role) Ankum dalam Pengadilan 

Militer adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab atas segala perbuatan 

bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya Ankum diberi 

wewenang dan berhak menghukum bawahannya tersebut, tetapi Ankum dalam 

menghukum harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh melampaui wewenang 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena tugas ankum hanya 

dibatasi pada pelanggaran diwilayah kesatuan komandonya saja. 
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Menurut Barnabas Irianto, Ankum tidak dapat secara spontan melakukan tindakan 

penegakan hukum baik terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang 

dilakukan bawahannya, karena sebelum Ankum melakukan tindakan sebelumnya 

harus melalui proses terlebih dahulu, salah satunya adalah mempertimbangkan 

saran atau pendapat Oditur Militer. Pendapat tersebut merupakan peranan yang 

seharusnya (expect role). 

 

Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri (perceived role) menurut penulis 

yaitu peranan Ankum selaku komandan dikesatuan atau diwilayah komandonya. 

Karena ia merupakan atasan, maka memang tugas atau peranannyalah untuk 

menghukum atau menegur bawahannya yang melakukan kesalahan atau 

melakukan tindak pidana. 

 

Masih menurut penulis, peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) oleh 

Ankum terkadang tidak sesuai dengan peranan yang seharusnya dilakukan Ankum 

selaku atasan atau komandan dikesatuannya, yaitu menghukum atau menegur 

bawahannya yang melakukan tindak pidana atau kesalahan, akan tetapi Ankum 

terkadang membela atau melindungi bawahannya, dikarenakan Ankum memiliki 

tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila bawahannya melakukan 

pelanggaran hukum, maka Ankum merasa tercoreng namanya. 

 

Dalam Pasal 74 UUPM Ankum mempunyai wewenang: 

a. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada dibawah 

wewenang komandonyayang pelaksanaanya dilakukan oleh Penyidik 

b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik 

c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik 
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d. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada 

dibawah wewenang komandonya. 

 

Setelah adanya proses penyidikan maka dilanjutkan dengan mengadakan 

pertimbangan antara penyidik dan Perwira Penyerah Perkara. Adapun yang 

dimaksud dengan Perwira penyarah perkara (Papera) adalah Perwira yang 

mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan 

oleh Prajurit Angkatan Bersenjata (militer) yang berada dibawah wewenang 

komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  

 

Peranan Papera dalam Pengadilan Militer lebih besar dibandingkan peranan yang 

dilakukan oleh Ankum. Karena peranan Papera yaitu menentukan apakah perkara 

pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melakukan kesalahan diteruskan 

dipengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk 

kepentingan umum/militer. Dalam hal ini Perwira penyerah perkara (Papera) 

berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Surat 

Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat 

Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. Papera juga berperan untuk 

memperpanjang penahanan apabila kemudian diperlukan guna kepentingan 

pemeriksaan. Peranan yang dilakukan oleh Papera tersebut merupakan peranan 

yang seharusnya (expect role). 

 

Menurut penulis, peran ideal (ideal role) Papera yaitu memberikan perintah 

tentang keputusan perkara, apakah dapat dilanjutkan ke pengadilan atau menutup 
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perkara tersebut, tidak langsung turun tangan menghukum anggota TNI yang 

melakukan tindak pidana tersebut. 

 

Masih menurut penulis, Peranan yang dianggap diri sendiri (perceived role) yaitu 

peranan Papera selaku penyerah perkara, yang juga menjadi tugasnya untuk 

membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera), sedangkan peranan 

yang sebenarnya dilakukan (actual role) oleh Papera sudah cukup baik, yaitu 

dapat tegas menentukan perkara pidana dapat diteruskan atau dihentikan demi 

kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer. 

 

Dalam Pasal 123 UUPM adalah wewenang Papera adalah : 

a. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan 

b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan 

c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa 

d. memperpanjang penahanan 

e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian 

suatu perkara 

f. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili 

g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit 

h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan 

umum/militer 
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C. Prosedur Penyerahan Perkara dari ankum dan Papera ke Pengadilan       

Militer 

 

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang 

meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan 

berakhir dengan proses eksekusi. Proses penyelidikan dikalangan militer 

merupakan metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu 

tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

 

Dalam proses penyidikan Ankum memberikan izin atau perintah kepada penyidik 

agar dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dalam hal tersangka diancam 

pidana selama 3 bulan penjara dengan alasan bahwa tersangka akan melarikan 

diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana 

dengan masa penahan paling lama 20 hari yang apabila kemudian diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara 

paling lama 180 hari. Penahanan dapat dilakukan di rumah tahanan militer atau 

tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. 

 

Setelah adanya proses penyidikan maka dilanjutkan dengan mengadakan 

pertimbangan antara penyidik dan Perwira Penyerah Perkara. Dalam hal ini 

Perwira penyerah perkara (Papera) berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan 

Penyerahan Perkara (Skepera), Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut 

Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. 

 

Setelah dikeluarkan surat keputusan dari Papera mengenai tersangka yang 

diserahkan kepada Oditur dan menyerahkan perkara kepada pengadilan yang 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka, Oditur dapat melakukan 
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penuntutan terhadap terdakwa dengan menyerahkan berkas perkara terhadap 

pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan. Surat dakwaan yang 

dibuat oleh Oditur dapat diubah paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan 

pada tingkat pertama. Salinan surat dakwaan diserahkan kepada terdakwa atau 

penasehat hukum dan Perwira penyerah perkara. Oditur membuat surat dakwaan 

yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi: nama lengkap, pangkat, nomor 

regestrasi pusat, jabatan kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa, serta uraian fakta secara 

cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 

 

Sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diregistrasi, maka 

kewenangan penahanan atas terdakwa beralih ke pengadilan, maka untuk itu pada 

pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer 

Tinggi (Pasal 37), Hakim Ketua Majelis berwenang  menetapkan apakah terdakwa 

tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara, atau mengeluarkan 

perintah untuk menahan terdakwa paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari untuk 

kepentingan pemeriksaan, dan masa penahanan itu dapat diperpanjang oleh 

Kepala Pengadilan Militer Tinggi paling lama untuk 60 (enam puluh) hari, hal ini 

tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum 

berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah 

terpenuhi, oleh karena itu sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun 

perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
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Ketentuan tersebut diatas juga berlaku pada pemeriksaan tingkat banding di 

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama, penahanan terhadap 

terdakwa dapat di perpanjang secara istimewa (Pasal 138) atau dikecualikan dari 

ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 berdasarkan alasan yang patut 

dan tidak dapat dihindari demi kepentingan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan 

kepentingan pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam 

waktu penahan yang ditentukan. Adapun alasan yang sah untuk itu adalah karena 

terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dapat dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter. Yang dimaksud dengan gangguan fisik atau 

mental yang berat adalah gangguan fisik dan mental terdakwa yang tidak mungkin 

untuk diperiksa dipersidangan atau karena perkara yang sedang diperiksa itu 

diancam dengan pidana penjara  9 (sembilan) tahun atau lebih, untuk itu 

diperpanjang penahanan dapat diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, 

dan bila masih diperlukan, dpat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi dan 

perpanjangan penahanan tersebut diberikan atas permintaan dan laporan 

pemeriksaan. 

 

Kemudian dalam tahap eksekusi, isi putusan atau vonis adalah hasil akhir dari 

suatu proses peradilan. Adapun  isi putusan itu dalam kasus Pidana Militer adalah 

sebagai berikut: 

1. Bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak) 

Putusan bebas dari segala dakwaan, dijatuhkan bila Pengadilan (Majelis 

hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dari sidang kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
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dan meyakinkan, Pasal 189 ayat (1) UUPM. Oleh karena itu, terdakwa yang 

ditahan diperintahkan dibebaskan seketika itu juga. 

 

2. Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtvervolging) 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 198 ayat (2) UUPM 

dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak 

pidana. 

 

Penjatuhan putusan ”bebas dari segala dakwaan” atau ”lepas dari segala tuntutan 

hukuman” maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan 

dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah terdakwa harus 

ditahan, apabila terdakwa tetap dikenai penahanan atas dasar alasan lain yang sah, 

maka alasan tersebut diberitahukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai 

pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. 

 

Waktu selama dalam penahanan (sementara) wajib dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan atau dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 

yang berupa penahan, maka hukuman disiplin tersebut wajib diperhitungkan dari 

pidana yang dijatuhkan. Dalam putusan hakim juga ditetapkan status barang bukti 

(Pasal 191 UUPM) untuk diserahkan kembali kepada pihak yang paling berhak 

yang tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan 

negara atau untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali 

apabila terdapat alasan yang sangat sah, Pengadilan dapat menetapkan supaya 

barang bukti diserahkan sebelum sidang selesai, misalnya barang bukti tersebut 
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sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan 

lain-lain. 

 

1. Perintah penyerahan barang bukti dapat dilakukan tanpa disertai syarat 

apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 

penyerahan barang bukti dapat dilakukan meskipun putusan Pengadilan belum 

mempunyai putusan yang tetap, tetapi harus disertai syarat tertentu, antara 

lain; barang bukti tersebut setiap saat dapat dihadapkan ke Pengadilan dalam 

keadaan utuh. Setelah menerima kutipan Surat Keputusan yang telah menjadi 

tetap dari Panitera Pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada 

Papera/Ankum dengan menampilkan ikhtisar putusan. 

 

Bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun 

dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalani 

pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana militer ittu 

dipecat, maka pelaksanaan hukuman itu di Lembaga Pemasyarakatan Umum. 

 

Munurut Sukino pemisahan tempat menjalani pidana bagi seorang terpidana yang 

berstatus militer (termasuk dipersamakan) dari terpidana umum mutlak 

diperlukan, karena sifat pelaksanaan antara Lembaga Pemasyarakatan Militer 

dengan Lembaga Pemasyarakatan Umum berbeda. Apabila Pemasyarakatan 

Umum bagi terpidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat 

sekitarnya, maka sistem pembinaannya harus berintikan aturan-aturan pergaulan 

dalam masyarakat. Sedangkan sistem Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem 

pembinaannya dimana terpidanan selesai menjalankan hukuman akan 

dikembalikan ke kesatuannya. 
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Menurut penulis penjatuhan pidana bagi militer, pada dasarnya lebih merupakan 

suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama 

terpidana akan diaktifkanm kembali kedalam dinas militer setelah menjalani 

pidana. Seorang militer ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan 

menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik kesadaran sendiri maupun 

sebagai hasil dari pendidikan selama dipenjara. 

 

D. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Peradilan 

Militer 

 

Penegak hukum tidak hanya mencakup pada kekuatan hukum (law enforcement) 

tetapi juga mewujudkan perdamaian (peace maintenance). Hal ini pada 

hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, 

kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah mencapai 

keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar 

hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. 

 

Berhasil atau tidaknya penerapan hukum pidana bertitik pada bekerjanya sistem 

hukum berdasar pendapat Lawrence M. Friedman yaitu substansi yang mengacu 

pada aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, dan kultur melihat pada 

dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Sudarto :33). 

 

Berdasarkan penelitian, terdapat 3 (tiga) faktor penghambat yang menjadi penentu 

dalam permasalahan ini, ketiga faktor tersebut saling terkait antara satu dengan 
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yang lainnya dan mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, ketiga 

faktor yang saling terkait, yaitu : 

 

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Perundang-undangan) 

 

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akn semakin memungkinkan 

penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan 

semakin tidak efektif pula penegakannya. Secara umum bahwa peraturan hukum 

yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan 

filosofi. Dalam kenyataannya dilapangan faktor perundang-undangan menjadi 

faktor penentu karena faktor ini menjadi landasan atau dasar hukum untuk aparat 

penegak hukum dalam melakukan penerapan sanksi pidana. 

 

Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan 

kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara 

lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam 

hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan 

hukum. Dalam setiap tindak pidana harus telah dirumuskan dalam undang-

undang, sehingga tidak ada tindak pidana jika tidak ada undang-undang yang 

merumuskan perbuatan itu. Didalam hukum pidana dikenal dengan asas nullum 

dilectum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ”Tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan 

yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini cenderung lebih menekan 

pada kepentingan hukum. Timbulnya pendapat tersebut karena rumusan tentang 

apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer yang berlaku. 
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UUPM Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi mengadili tindak pidana yang dilakukan 

oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : 

1. Prajurit 

2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit 

3. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau 

dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang 

4. 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 Pengadilan Militer 

 

Menurut Sukino pengadilan militer berhak melakukan pemeriksaan terhadap 

anggota militer yang melakukan tindak pidana, atau memeriksa warga sipil yang 

melakukan tindak pidana, misalnya seorang sipil dan seorang yang berstatus 

militer melakukan suatu kejahatan bersama-sama (konektesitas). Tersangka atau 

terdakwa terdiri dari dua orang atau lebih, yang tunduk kepada lingkungan 

pengadilan umum dan lingkungan pengadilan militer. Dalam kasus konektisitas 

yang mengharuskan adanya campur tangan Polri. 

 

Menurut penulis kasus pidana konektisitas memang harus ada tim penyidik dari 

polri, hal ini dilakukan berdasar SK bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan 

dan Menteri Kehakiman No.KEP.10/M/VII/1985, No.KEP.57.ir.09.05 Th.1985, 

terdiri dari unsur-unsur Tim Pusat: Penyidik dari Polri, penyidik dari Polisi 

Militer, Oditur Militer dari Oditur Jenderal, dengan tugas melakukan penyidikan, 

yang mensyaratkan adanya keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan 

serta persetujuan dari Menteri Kehakiman. 
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Norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan prajurit TNI 

diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam 

ketentuan hukum lainnya. Adanya aturan hukum tertulis ini pada hakikatnya 

untuk memudahkan dalam memahami rambu-rambu yang membatasi setiap 

perilaku dan tindakan para prajurit TNI di lapangan.  Dengan adanya legalitas 

hukum tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat samping yaitu 

terjadinya tindakan melampaui batas kewenangan yang diterapkan sebagaimana 

ketentuan hukum yang ada. Peran Komandan menjadi sangat penting dalam 

rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan 

hukum yang efektif. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

 

Menurut Soerjono Soekanto dengan melihat tinjauan sosiologis maka setiap 

penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan tersebut 

merupakan suatu wadah yang sisinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Oleh 

karena itu maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya 

dinamakan pemegang peran (role accupant), suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 

 

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan 

usaha penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadilan militer. Adapun aparat 

penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan pengadilan militer adalah 

Ankum, Polisi Militer, Papera, Oditur, dan Hakim Militer. Ankum, Polisi Militer, 

dan Oditur bertugas melakukan penyidikan , penangkapan, penahanan, penyitaan, 
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dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota militer, 

kemudian perkaranya diserahkan ke Oditurat guna dilakukan penuntutan, lalu 

pengadilan militer untuk ditindak lanjuti oleh Hakim untuk memutuskan 

perkaranya dan vonis hukuman terhadap pelaku. 

 

Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI 

tidaklah bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari 

kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum 

dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum 

lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegakan 

hukum melekat erat dalam fungsi pembinaan personil yang menjadi kewenangan 

setiiap Komandan atau pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Penurut hasil wawancara penulis dengan Barnabas Irianto bahwa faktor penegak 

hukum merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan dalam 

penegakan hukum di kalangan anggota militer. Adapun beberapa faktor 

penghambat dalam penegakan hukum yang ditinjau dari para penegak itu sendiri 

adalah sebagai berikut : 

1. Terhambatnya proses penyidikan yang sanksinya berasal dari anggota militer, 

yang mana tidak mudah menghadirkan sanksi di persidangan mengingat 

sanksi dapat saja menjalankan dinas yang menempuh jarak jauh dan memakan 

waktu lama. 

2. Polisi Militer sebagai penyidik tidak sepenuhnya mempunyai wewenang 

langsung dalam proses penyidikan melainkan adanya kerjasama dengan 
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Oditur dan Ankum, hal ini dapat menimbulkan pendapat yang berbeda-beda 

antar ketiganya. 

3. Penangkapan yang terkadang tidak mudah, mengingat militer merupakan 

orang yang terlatih menggunakan senjata, hal ini membuat aparat penegak 

hukum merasa takut. 

4. Adanya Ankum yang membela dan melindungi bawahannya, dikarenakan 

Ankum memiliki tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila 

bawahannya melakukan pelanggaran hukum, maka Ankum merasa tercoreng 

namanya. 

 

Menurut Barnabas Irianto ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Komandan 

satuan dalam upaaya penanganan anak buahnya agar tidak mengulangi 

kesalahannya, yakni : 

1. Untuk anggota yang menurut penilaian Komandan satuan masih bisa dibina 

dikesatuannya, maka anggota yang melakukan tindak pidana atau melanggar 

tersebut cukup ditahan dikesatuan dan sesudahnya dapat berdinas kembali. 

2. Untuk anggota yang mendapat putusan pengadilan hukuman penjara dibawah 

3 bulan setelah dipotong masa tahanan selama dalam proses penyidikan, maka 

anggota tersebut dibina di pembinaan tahanan militer tingakat Kodam 

II/Sriwijaya, di Palembang. 

3. Untuk anggota yang mendapat putusan pengadilan hukuman penjara diatas 3 

bulan setelah dipotong masa tahanan selama dalam proses penyidikan, maka 

anggota tersebut dibina di pembinaan tahanan militer Mabes TNI, di Bandung. 
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Menurut penulis berdasarkan penanganan oleh Ankum jelas terlihat ketidak 

pastian yang timbul, disatu sisi keadilan harus ditegakkan disisi lain peran 

Komandan selaku Ankum diperlukan bagi anggotanya yang dianggap melanggar 

undang-undang. Jika penegakan hukun tidak dijalankan dengan baik maka tidak 

akan mengakibatkan efek jera bagi militer itu sendiri, semestinya hasil akhir yang 

seharusnya dihasilkan dari sebuah penegakan hukum yang sesuai dengan undang-

undang adalah efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi 

apabila faktor penegakan hukum saja tidak melakukan tugasnya sesuai dengan 

semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer akan terus terjadi dan semakin 

bermunculan. Sebaiknya penjatuhan hukuman terhadap pelaku yaitu pidana 

penjara yang maksimal hingga setidaknya manghasilakan efek jera bagi pelaku. 

 

3. Faktor Masyarakat 

 

Kesadaran hukum Anggota Militer merupakan faktor penting, yang merupakan 

pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Anggota Miliiter 

sangat perlu mengetahui arti penting hukum agarr dapat tercipta suatu situasi dan 

keadaan yang baik. 

 

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memilki peran 

sebagai pendukung terbentukya budaya hukum dilingkungan mereka. Kesadaran 

hukum dilingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI 

sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan konstribusi dengan berusaha 

untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum 

sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran 
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hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum 

dalam diri masing-masing individu Prajurit TNI. Prinsip supermasi hukum yang 

menempatkan hukum diatas segala tindakan dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia harus terus menerus disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI secara 

meluas sehingga dapat menjadi perilaku budaya baik dalam kedinasan maupun 

kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit 

TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, 

karena kurangnya pemahaman hukum dikalangan Prajurit TNI merupakan salah 

satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum disamping pengaruh-pengaruh 

lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

 

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi 

salah satu kewajiban Komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan 

bagi para Komando disetiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas 

kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang 

komandonya. 

 

Menurut Barnabas Irianto perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian 

penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan 

berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian 

penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja 

sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian 

profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang dinilai 

kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, 

lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan 
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perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk 

dijatuhi sanksi hukuman. 

 

Menurut penulis penjatuhan sanksi terhadap anggota militer harus dilakukan 

dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya 

untuk dapat dijadikan contoh. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki 

tujuan positif, artinya dapat memberikan pengaruh positif dalam periode waktu 

yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan 

efek cegah terhadap Prajurit TNI lainnya. Hal tersebut dapat menjadi efek jera dan 

dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi anggota lainnya. 

Rambu-rambu sebagai batasan yaang perlu dipedomi dalam merumuskan 

kebijakan untuk meningkatka profesionalisme Prajurit TNI haruslah bersifat 

dinamis serta peka terhadap perubahan sosial. Penyelenggaraan kebijakan 

dibidang penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah 

gerak reformasi. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya 

peniingkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap 

menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit pejuang. 

 

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran 

dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

moral dan disiplin Prajurit TNI. Konsepsi ini diharapkan akan dapat 

mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul. Yaitu menurunnya 

profesionalisme sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran 

hukum yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih memberi arah terhadap 

pelaksanaan konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan perlu diaraahkan dengan 
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prioritas sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan terselenggaranya 

penegakan hukum yang mantap serta terbentuknya budaya patuh hukum 

dikalangan Prajurit TNI. 

 

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Unntuk 

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. 

 

Menurut Sukino penyadaran dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas 

bertujuan untuk membentuk postur Prajurit TNI profesional yang mampu 

mengembangkan tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang lebih demokraatis guna mewujudkan kemampuan 

profesional sebagai alat pertahanan negara. Adapun sasaran yang diharapkan 

adalah tercapainya kadar kesadaran hukum dan penegakan hukum yang mantap, 

dengan indikator adanya keserasian dan keseimbangan antara tuntutan hak dan 

pelaksanaan kewajiban dikalangan Prajurit TNI; terbentuknya kualitas pribadi 

Prajurit TNI yang memilki budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan 

profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran hukum baik 

secara kualitas maupun kuantitas; dan terwujudnya Prajurit TNI yang profesional 
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memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi dengan nilai-nilai 

kejuangan, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam 

pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Barnabas Irianto untuk terwujudnya Prajurit TNI 

yang profesional memiliki kesadarn hukum ada beberapa metode yang digunakan 

dalam pembinaan Prajurit TNI antara lain : 

a. Edukasi 

Dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan, baik bersifat formal maupun 

informal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme 

prajurit, serta membangun kesadaran dan penegakan hukum. Salah satu bentuk 

penerapan konsep pendidikan yang efektif diantaranya adalah dengan 

memberikan contoh keteladanan perilaku yang mencerminkan kepatuhan dan 

ketaatan terhadap hukum dari para pemimpin atau komandan kepada prajurit 

bawahannya. 

 

b. Sosialisasi 

Dilakukan dengan penyuluhan hukum, menyebarluaskan berbagai produk hukum, 

melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan tentang aturan-aturan 

hukum dan perundang-undangan serta produk keluaran lainnya yang ditujukan 

untuk membangun kesadaran dan penegakan hukum dikalangan Prajurit TNI 

dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme prajurit. 

 

c. Persuasi 

Dilakukan dengan cara pendekatan bersifat sosiologis untuk mempengaruhi dan 

menumbuhkan kesadaran dan peran serta secara aktif seluruh Prajurit TNI dalam 
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setiap usaha peningkatan profesionalisme. Wujud dari metode ini hanya dapat 

dilaksanakan apabila terjalin hubungan komunikasi yang cukup akrab antara 

atasan bawahan serta dilakukan dengan pemberian contoh dan keteladanan dari 

para komandan baik dalam pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak. 

 

d. Represi 

Dilakukan dengan menjalankan semua aturan yang telah ditentukan dan 

memberikan sanksi yang tegas, tepat dan adil kepada setiap Prajurit TNI yang 

terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan tanpa ada pengecualian. 

Penerapan metode represif diharapkan mampu menimbulkan rasa jera dan 

keinsyafan serta daya cegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang serupa 

tehadap Prajurit TNI lainnya. 

 

Menurut penulis menjadi Prajurit TNI yang profesional merupakan suatu proses 

jangka panjang serta memerlukan upaya nyata dan kerja keras. Membangun 

profesionalisme tidak hanya semata-mata melalui peningkatan kemampuan dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu, diperlukan adanya moral sebagai 

cermin kualitas pribadi seorang Prajurit TNI yang menunjukan kemampuan 

mengendalikan dan mengatur diri terhadap rangsangan dan dorongan yang 

muncul baik dari dalam diri setiap individu Prajurit TNI maupun dari lingkungan 

serta mampu melakukan persepsi terhadap sistem nilai yang ada. Kesadaran 

seorang Prajurit TNI untuk tunduk dan taat kepada norma hukum yang ada secara 

sadar telah mengikat dan mengatur dirinya sebagai wujud membangun kesadaran 

hukum melalui upaya penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu upaya 
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alternatif untuk mewujudkan kualitas pribadi Prajurit TNI yang mengarah kepada 

terbentuknya moral prajurit. 
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