
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta 

adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara. Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan segala tata kehidupan masyarakat yang 

tertib, aman, dan sejahtera, adil dan makmur tersebut tidak terlepas dari upaya 

pertahanan negara yang maksimal. 

 

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia 

merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya 

kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik 

yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar 

negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. 

Kekuatan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan pertahanannya, semakin kuat  
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suatu negara maka sistem pertahannanya juga kuat atau dengan kata lain  

kekuatan  suatu   negara   dilihat   dari   kekuatan   angkatan bersenjatanya. 

 

Sebagaimana dituangkan dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang dasar 

tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah 

Indonesia, maka sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan 

negara adalah angkatan bersenjata. Lembaga angkatan bersenjata tersebut adalah 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 

VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

 

Masyarakat Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian 

warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat 

biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelangaran hukum. Apabila 

dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota 

militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa 

(masyarakat sipil). 

 

Terhadap anggota militer yang melakukan suatu pelangaran hukum disamping 

diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan 

peraturan-peraturan yang bersifat khusus. S.R. Sianturi didalam bukunya 

menyebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup: 

1. Hukum Disiplin Militer 

2. Hukum Pidana Militer 

3. Hukum Acara Pidana Militer 

4. Hukum Kepenjaraan Militer 

5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tatanegara  

 (Darurat) Militer 

6. Hukum Administrasi Militer 
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7. Hukum Internasional (Hukum Perang/ Hukum Sengketa 

Bersenjata) 

8. Hukum Perdata Militer
1
. 

 

Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota milite 

dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran, pertama : adanya tugas khusus yang 

menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan –

kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer. kedua : kecendrungan dunia 

internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai bagian dari tata 

hukum negara yang bersengketa. Ketiga : hukum pidana militer merupakan 

hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum 

pidana.
2  

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka keberadaan peradilan Militer di Indonesia 

haruslah pula merupakan suatu bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang 

digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mengandung arti 

bahwa Hukum Pidana Militer harus mampu menjadi sarana pengendalian dan 

sarana pengawasan terhadap anggota militer dalam menjalankan peran dan 

tugasnya dalam mencapai  tujuan negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia 

adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka salah satu 

prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan , dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

dipertanggung jawabkan (akuntable) , baik dalam penyelenggaraan negara 

maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 

 

1.
 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Indonesia, Jakarta 2011. Hal: 10 

2. . S.R. Sianturi.
  
ibid. hal :127 
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Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum dapat 

dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran 

selanjutnya pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. 

3. Legalitas dalam arti hukum yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun 

warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.  

 

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “ Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, 

Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. 

 

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan TNI 

dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan 

penyelenggaraan pertahanan negara. Disahkannya Undang-undang Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan 

pelaksanaan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya 

dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 

Peradilan Tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Peran dan tugas 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka menjamin dan mendukung 

pelaksanaannya, maka diadakan suatu peraturan khusus yang berlaku bagi 
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anggota militer, disamping juga peraturan- peraturan yang bersifat umum. 

Peraturan khusus inilah yang dalam lingkup kajian militer yang mengatur tentang 

anggota militer. Demikian pula dengan hukum pidana telah diadakan dan 

diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal 

dengan hukum pidana militer
3. 

 

Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah diatur dan dimuat dalam 

kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM ini sebenarnya 

berasal dari wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie, Staadblad 

1934 Nomor 167 yang melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 disebut 

dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentara (KUHPT) dan sekarang 

lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MRR Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 menyatakan bahwa 

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer 

dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal     

pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini berarti bahwa dalam kewenangan 

memeriksa dan mengadili (yurisdiksi) di Lingkungan peradilan militer dalam 

hubungannya dengan perkara pidana hanya terbatas pada anggota militer yang 

melakukan pelanggaran hukum pidana militer. 

 

Yurisdiksi peradilan Militer dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR 

Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional  

 

3. Amiroedin Sjarif, Hukum disiplin militer di Indonesia, Rineka Cipta Jakarta, 1996 
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Indonesia ternyata berbeda dengan yurisdiksi peradilan militer yang terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 9 butir 1 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pengadilan dalam 

lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan 

oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, anggota 

suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit 

berdasarkan Undang-Undang dan seseorang tidak termasuk golongan tersebut, 

tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus 

diadili pada  suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti 

bahwa semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, baik 

pelangaran hukum pidana militer maupun pelangaran hukum pidana umum 

disidangkan di peradilan militer. Pelanggaran terhadap tindak pidana yang 

dilakukan militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer 

yang berlaku. Sistem yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan yang utuh dari 

tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain berhubungan erat dan 

saling kait mengait secara erat.  

 

Sistem peradilan pidana militer berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, 

sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang 

terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara 

(PAPERA), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer 

(KIMIL), dan Petugas Pemasyarakatan Militer (Masmil). Berdasarkan hal tersebut 

diatas telah terjadi perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer 

dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya dengan Ketetapan MPR 

Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yurisdiksi 
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peradilan militer dalam perkara pidana adalah hanya memeriksa dan mengadili 

semua anggota militer dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk 

pelanggaran pidana umum. Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana 

dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan paradigma 

mengenai yurisdiksi peradilan militer yaitu dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

  

Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana dan pemidanaan dalam 

hukum pidana militer terutama dilandasi pada kekhususan yang melekat pada 

anggota militer yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Bertitik tolak 

pada pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana 

untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi Peradilan Militer yang sudah ada 

dihubungkan dengan pemisahan yurisdiksi pertanggung jawaban pidana bagi 

militer, adanya anggapan di masyarakat bahwa peradilan militer tidak transparan 

dan bersifat pemaaf. 

 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas bahwa permasalahan pokok dalam 

penelitian ini berkisar pada masalah keberadaan peradilan militer dalam perspektif 

sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan militer di Indonesia 

difokuskan pada masalah kewenangan mengadili terhadap pelaku pelangaran 

pidana yang dipertanggung jawabkan oleh pelaku kejahatan yang subjeknya 

adalah Prajurit Militer atau yang dipersamakan dengan itu. Seiring dengan 

tuntutan reformasi, terjadi permasalahan  di masyarakat yang beranggapan bahwa 
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peradilan militer tertutup, tidak transparan dan bersifat impunity (pemaaf). 

Selanjutnya permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi peradilan militer di masa datang terhadap pemisahan  

 yurisdiksi kewenangan mengadili ? 

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi terhadap eksistensi peradilan militer  

dalam penegakan sistem pertanggungjawaban pidana ? 

 

2. Ruang Lingkup.  

Ruang Lingkup pembahasan masalah tesis ini dibatasi pada penelitian mengenai 

eksistensi peradilan militer dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia 

yang berkaitan dengan eksistensi peradilan  militer dimasa datang terhadap 

pemisahan yurisdiksi kewenangan mengadili dan hambatan-hambatan yang terjadi 

terhadap eksisitensi sistem pertanggungjawaban pidana bagi prajurit, dengan 

kajian-kajian yang berhubungan dengan proses peradilan pidana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Militer dan Peradilan Militer, 

yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM), Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP, serta referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan 

pembahasan tesis ini. 
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C. Tujuan dan kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai kajian yang menjelaskan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menganalisa tentang eksistensi peradilan militer dimasa datang terhadap 

pemisahan yurisdiksi kewenangan mengadili. 

b. Menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi terhadap eksistensi 

peradilan militer dalam penegakan sistem pertanggungjawaban pidana.  

 

2. Kegunaan Penelitian.  

Ada dua kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan praktis 

Bahwa dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menyusun rancangan perundang-

undangan bagi peradilan militer agar keberdaan dan yurisdiksinya masih tetap 

dipertahankan untuk mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit 

militer. 

 

b. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan 

dibidang hukum yang berkaitan dengan bidang kemiliteran khususnya hukum 

pidana militer. Hal ini didasarkan pada keterbatasan literatur yang mengkaji 

mengenai sistem hukum peradilan militer dan hukum militer itu sendiri. 
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D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual. 

1. Kerangka Pemikiran.  

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan 

istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum 

pidana sering dikenal dengan istilah antara lain “penal policy”, “criminal law 

policy” atau “ straafrechtspolitiek”
4
. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian 

dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana 

Terkait dengan Sistem peradilan pidana, bahwa Sistem Peradilan Pidana bisa 

diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh 

komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. 

Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem 

peradilan pidana (baik peradilan umum maupun peradilan militer). Oleh karena 

itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil 

maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan 

umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu. Secara yuridis eksistensi 

peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat 

yang berbunyi :  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkunagan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usahan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi. 

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya  

4.
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, 

cet. kedua, Bandung, 2002, hal: 24 
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yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian 

pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan 

orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana 

dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP. 

Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, tetapi 

permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran 

tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI 

atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang 

dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum.
5
 Peradilan Militer 

yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang 

sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota 

militer (due rocess of law) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan 

militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi 

hak-hak sipil anggota militer. Dalam perkembangannya peradilan militer 

mengalami perubahan perubahan pandangan. Perdebatan yang terjadi mengenai 

yurisdiksi peradilan militer yang diduga berpotensi adanya impunity. Ketetapan 

MPRNomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa TNI yang melakukan tindak 

pidana umum tidak lagi diadili di peradilan militer merupakan salah satu yang 

mendasari usulan dilakukannya perubahan yurisdiksi peradilan militer tersebut. 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam bentuk yang spesifik yaitu 

terbatas kepada eksistensi peradilan militer, maka penulis akan mencoba 

mengidentifikasikan masalah mengenai eksistensi dan pemisahan yurisdiksi  

 

5 
Edi Setiadi, Sebuah Makalah Pengantar, Arikel, Bandung 23 Desember 2006. 
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peradilan militer terhadap angggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam 

perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia dimasa datang, serta 

hambatan-hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan 

oleh prajurit TNI. 

3. Konseptual.  

 

Mengenai kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai konsep/ istilah-

istilah yang dipakai sesuai judul untuk memberikan batasan atau gambaran 

mengenai pokok pikiran atau alur pikir dalam penulisan tesis ini yaitu: 

a. Eksistensi yaitu keberadaan, atau hal berada, keberadaan suatu 

peradilan diantara peradilan yang sudah ada, masih mempunyai 

kemampuan dan dapat menunjukkan keberadaannya yang masih 

dibutuhkan. 

b. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-

kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. 

c. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang, cara melihat, 

menggambarkan, melukiskan sesuatu yang dilihat dan dinilai, yang 

dirasakan terhadap suatu objek, dalam hal ini cara pandang dari sisi 

sistem peradilan pidana Indonesia. 

d. Sistem adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas yang saling berhubungan. 

e. Peradilan pidana adalah suatu proses penyelenggaraan penegakan 

hukum pidana yang dilaksanakan oleh sub-sub sistem peradilan 
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pidana, yaitu yang dikenal Criminal justice system (CJS) yaitu 

Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. 


