
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dahulu, dimana sekelompok rakyat yang

bertempur tinggal disuatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul

senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami

ancaman atau serangan dari pihak lain.  Disinilah timbul pengertian bahwa

pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Segala sesuatu

didalam Negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tak dapat

dipisahkan lagi antara Angkatan Bersenjata dengan Rakyat biasa didalam

peperangan.  Karena adanya persamaan nasib cita-cita dan tanggung jawab yang

kemudian menimbulkan adanya kegiatan sehaluan antara militer dan masyarakat

dalam usaha mencapai cita-cita bangsa dan memikul tanggung jawab bersama.

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh Pemerintah suatu negara ialah militer

yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin

untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan orang-orang sipil. Pada

awal kemerdekaan Republik Indonesia belum mempunyai organisasi militer yang

teratur, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus

1945 adalah rakyat yang bergabung didalam laskar-laskar serentak memanggul

senjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai.  Berintikan

berkas-berkas PETA, HEIHO, KNIL yang insaf, Seinendan Keibodan, Gyugun,
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Suisyintai yang terlatih baik, bersama denga rakyat yang militan dari segala

lapisan masyarakat secara spontan dan serentak bangkit mengangkat senjata.

PETA/Gyugun - Pembela Tanah Air

Heiho - Prajurit pembantu pada tentara Jepang

Seinendan - Barisan pemuda yanng dilatih kemiliteran

Keibodan - Barisan keamanan

Suisyintai - Barisan pelopor

KNIL - Koniklijk Nederlands Indisch Leger, yaitu tentara Hindia

Belanda yang berasal dari Bumi-putra setelah Belanda

takluk dari Jepang, ikut berjuang mempertahankan

kemerdekaan.  Dengan pengertian bukan KNIL yang

dibentuk ketiika Belanda kembali ke Indonesia seusai

perang dunia ke II.

Rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 bergabung

didalam laskar-laskar perjuangan dengan bermacam-macam nama.  Rakyat

bersenjata ini dengan berintikan bekas-bekas PETA, Heiho, Seinenda, Keibodan,

Suisyintai dan KNIL yang sudah terlatih baik di bidang kemiliteran, merupakan

modal lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diumumkan

pembentukkannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus

1945. Badan Keamanan Rakyat inilah sebagai wadah dari seluruh laskar yang

mempertahankan kemerdekaan.
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Sejarah pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agak berbeda

dengan negara-negara lain, karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

tumbuh secara spontan dari kesadaran rakyat yang berjuang mewujudkan cita-cita

sebagai suatu bangsa, rakyat yang memulai revolusi itu membangun tentaranya,

mempersenjatai dirinya sendiri.

Tentara kebangsaan Republik Indonesia, bukanlah warisan kolonial akan tetapi

lahir dari rakyat. Tentara yang lahir dari kebangunan perjuangan kemerdekaan,

yang menjadi dewasa akibat panasnya api revolusi kemerdekaan. Badan

Keamanan Rakyat sebagai Imbriyo dari TNI yang lahir atas inisiatif dan

spontanitas rakyat kemudian menjadi motor, menjadi pelopor serta dinamisator

jalannya revolusi, yang pada waktu itu dimana-mana seluruh Nusantara merebut

kekuasaan dan senjata dari bala tentara Jepang, yang berusaha mempertahankan

kedudukannya serta berniat akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Maksud

bala tentara Dei Nippon tersebut digagalkan oleh BKR, oleh karena itu terjadilah

perebutan kekuasaan baik sipil maupun militer oleh para pejuang, yang sudah

mempunyai tekad bulat ”Merdeka atau Mati”. Kelahiran yang spontan dari rakyat,

yang beraneka ragam suku dan masyarakat, menjadikan BKR sangat heterogen

anggotanya, proses pertumbuhannya begitu lahir terus-menerus bertempur

menyebabkan BKR matang menghadapi segala rintangan.

Sebagai wadah organisasi perjuangan BKR tumbuh semakin mantap, sehingga

pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mendekritkan pembentukan Tentara

Keamanan Rakyat (TKR) sebagai peningkatan organisasi BKR yang tadinya

sebagai wadah laskar-laskar perjuangan. Sejak pembentukan TKR ini, maka para

pejuang yang tergabung di dalam TKR mulai didata, yaitu sebagai peralihan dari
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organisasi yang belum teratur, menjadi organisasi yang teratur. Sebagai Kepala

Stafnya ditunjuk Oerip Soemorhardjo, seorang pejuang yang dianggap

mempunyai pengetahuan militer cukup memadai, untuk menyusun organisasi

militer yang resmi dan teratur.  Sejak saat itulah Republik Indonesia mempunyai

tentara yang teratur, disertai kesatuan-kesatuan mulai dari tingkat Peleton samapi

Divisi, dengan kepangkatan mulai dari prajurit sampai dengan Jendral, semuanya

disusun sesuai organisai militer internasional. Pada tanggal 12 November 1945

diadakan Konferensi TKR ke I dimana didalam Konferensi itu Pak Soedirman

dipilih sebagai Panglima Besar.  Dibawah pimpinan Panglima Besar Soedirman,

Tentara Keamanan Rakyat disempurnakan organisasinya yang kemudian pada

tanggal 7 Januari 1946 namanya berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Tidak lama kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan

Pemerintah No. 4/S.D. nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi

Tentara Republik Indonesia.  Walaupun nama organisasinya berganti akan tetapi

semangat juang para anggotanya tidak berubah, bahkan semakin berkobar-kobar,

hal ini terlihat bagaimana heroik dan patriotik para pejuang dalam menghadapi

dan melucuti tentara Jepang, menghadapi tentara sekutu yang mendarat di Jakarta,

Surabaya, Semarang, Bandung, Ujungpandang, Pelembang, Bali dan banyak

tempat lagi di bumi Nusantara ini.  Musuh yang persenjataan begitu lenkap,

dehadapi oleh para pejuang dengan senjata seadanya.

Perlawanan rakyat ini menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah

mampu untuk berdiri sendiri, bukan sebagai mana anggapan bangsa Belanda yang

menganggap bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bodoh dan belum mampu

untuk mengurus dirinya sendiri.  Memang didunia pendidikan bangsa Indonesia
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atau bangsa yang terjajah akan selalu bodoh, karena tidak diberi kesempatan

untuk mengecap dunia pendidikan formal sejajar dengan bangsa yang

menjajahnya, terutama bangsa Belanda yang hanya memberi kesempatan untuk

mengenyam pendidikan kepada segelintir warga yaitu hanya anak priyayi-priyayi

tertentu saja, hal ini perlu karena kaum priyayi itulah yang mengisi jabatan-

jabatan pekerjaan untuk membantu kelancaran pemerintahan penjajahan di

Indonesia. Sebagai bukti tingginya tingkat kebudayaan dan ilmu pengetahuan

bangsa Indonesia dapat kita lihat kebesaran kerajaan-kerajaan di Indonesia,

peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Borobodur, Candi Prambanan dan

berbagai peninggalan sejarah lainnya.

Oleh karena itu para pejuang tak gentar menghadapi tentara kolonial Belanda

yang bersenjata lengkap dan modern, dengan senjata seadanya.  Kemudian nama

TRI disempurnakan lagi, karena belum dianggap tepat, maka pada tanggal 7 Juni

1947 dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para

pejuang yang baru, yang tadinya masih berkotak-kotak didalam laskar perjuangan

dengan berbagai nama. Tentara Nasional Indonesia ini terdiri dari Tentara Darat,

Tentara Laut dan Tentara Udara.  Polisi sebagai mana tradisi internasional tidak

dimasukkan didalam organisasi tentara, karena fungsi polisi adalah menjaga

ketertiban masyarakat diwaktu damai. Akan tetapi Polisi Indonesia

pembentukkannya tidak dapat disamakan dari negara lain, karena didalam

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda seluruh lapisan

masyarkat bahu-membahu termasuk kesatuan-kesatuan Polisi. Oleh karena itu

Polisi Republik Indonesia ddimasukkan didalam jajaran Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia.  Dengan masuknya Polisi kedalam angkatan bersenjata,
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mempunyai konsekuensi yaitu apabila terjadi peperangan dengan negara lain,

maka Polisi diperlakukan sebagai militer, bukan sebagai aparat keamanan yang

memelihara ketertiban.

B. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

a. Penyidik ABRI

Penyidik ABRI yang selanjutnya disebut penyidik adalah atasan yang berhak

menghukum, pejabat polisi militer tertentu dan oditur militer yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (UUPM

Nomor 31 tahun 1997 Pasal 1 (11)).

2. Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik terdapat dalam Undang-Undang Militer Nomor 31 Tahun

1997 yaitu pada Pasal 71 butir 1 adalah sebagai berikut :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang terjadinya suatu

peristiwa hukum yang diduga merupakan tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian ;

c. mencari keterangan dan barang bukti ;
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d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa

tanda pengenalnya ;

e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-

surat ;

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;

h. meminta bantuan memeriksa seseorang ahli/mendatangkan orang ahli yang

diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaar feit dan delic

yang diterjemahkan juga dalam bahasa indonesia yaitu sebagai peristiwa pidana,

perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan

perbuatan yang boleh di hukum.

Pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu, diingat

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian
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yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno,1993 : 54).

Moeljatno memberikan definisi untuk hukum pidana sebagai suatu bagian dari

keseluruan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar

dan aturan-aturan hukum untuk :

1. perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan
disertai ancaman atau sanksi yang berupa hukum pidana tertentu bagi
Menentukan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pengertian yang telah disampaikan Moeljatno di atas dapat dilihat hukum

pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem suatu negara.

Van Hamel berpendapat strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan

dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan

dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno, 1987 : 56).

Simons berpendapat strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum atau semua

perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam

dengan derita, serta aturan-aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu,

dan aturan-aturan untuk menjatuhi dan menjalankan pidana atau derita tersebut.

(Moch Faisal Salam, 2006 : 11).

Secara sosiologis, tindak pidana adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan

tingkah laku manusia yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat
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merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang

keselamatan masyarakat.

Secara yuridis formal, suatu tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang

bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, assosial sifatnya

dan melanggar hukum serta undang-undang.(Bambang Poernomo, 1978 : 45)

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Bambang
Poernomo, 1981 : 86).

R. Abdoel Djamali berpendapat tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau

rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa

hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-

unsur pidana sebagai berikut :

1. Objektif Yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman
yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang-undang, sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau
beberapa orang).

Vos berpendapat bahwa strafbaar feit adalah kelakuan atau tingkah laku manusia

yang oleh peraturan perundang-undangan dapat diberikan pidana. (Bambang

Poernomo, 1981 : 86).

Dari definisi mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh

aturan hukum baik dilakukan dengan sengaja (dolus) maupun karena alpa atau
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lalai (culpa lata) yang mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi berupa

pidana tertentu bagi yang melanggarnya.

2. Penggolongan Tindak Pidana

a. Menurut KUHP

b.KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kejahatan

Penggolongan untuk kejahatan ini termuat dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai

dengan Pasal 488. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap

bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas hukum, pada umumnya

perbuatan tersebut dilihat dari sifatnya yang sudah merupakan perbuatan yang

tidak walaupun undang-undang tidak melanggarnya, misalnya perbuatan mencuri

dan membunuh orang.

2. Pelanggaran

Penggolongan untuk pelanggaran termuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai

dengan Pasal 569. Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang walaupun undang-

undang secara tegas telah melarangnya tetapi belum tentu perbuatan itu

merupakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan tersebut dilarang dengan tujuan

untuk menjaga ketertiban umum. (K. Wantjik Saleh, 1983 :20).

b.  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Apabila ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana militer (formal dan

materil) adalah bagian dari hukum positif yang brlaku bagi hukum militer, yang

menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang
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merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam

pidana yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat

dipertanggung jawabkan atas tindakkannya dan yang menentukan juga cara

penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.

Pengertian tersebut didasarkan terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku, jadi

bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel yaitu

militer.  Maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara

khusus berlaku bagi masyarakat militer disamping berlaku juga hukum pidana

lainnya.  Karena itu hukum pidana umum berlaku juga bagi militer dan ketentuan-

ketentuan dalam hukum pidana umum.

Tindak pidana militer dibagi dua bagian yaitu :

1.  Tindak Pidana Militer Murni (zuiver militaire delict)

Merupakan tindakan-tindakan terlarang /diharuskan yang pada prinsipnya hanya

mungkin dilanggar oleh seorang anggota militer, karena keadaannya yang bersifat

khusus atau karena suatu kepentingan militer, menghendaki tindak pidana tersebut

ditentukan sebagai tindak pidana, misalnya seorang militer yang dalam keadaan

perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang

diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana

dituntut/diharuskan dalam Pasal-pasal 73 KUHPM, maka dikenakan pada Pasal

87 KUHPM (kejahatan desersi) dan pada Pasal 118 KUHPM (meninggalkan pos

penjagaan).
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Ada 4 (empat) cara atau keadaan yang digolongkan dalam bentuk desersi murni,

yaitu:

a. militer yang pergi dengan maksud (oog nerk) untuk menarik diri selamanya

dari kewajiban-kewajiban dinasnya.

b. militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang

c. militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh

d. militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu

negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu

2.  Tindak Pidana Militer Campuran (gemengde militaire delict)

Merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya

sudah ditentukan dalam undang-undang hukum pidana militer karena adanya

sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain,

sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat

dari ancaman hukum pidana kejahatan semula dengan pemberatan pada Pasal 52

KUHP.

Alasan tersebut karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum umum

dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus dalam

kemiliteran, misalnya seseorang militer sengaja di persenjatai untuk menjaga

keamanan tetapi justru mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.
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D. Pidana Militer

1.  Pengertian Pidana Militer

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan

pendidikan atau pembinaan dari pada tidakan penjeraan atau pembalasan selama

terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana.

Terpiada militer yang aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan

berguana dari kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang

ia terima selama dalam rumah pengajaran militer (rehabilitas militer).  Apabila

pemidanaan tersebut tidak memberikan hal-hal yang positif kepada seorang

militer maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti apa-apa baginya untuk

dikembalikan dalam masyarakat militer.

Yang demikian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menentukan perlu

tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping

dasar-dasar yang sudah ditentukan.  Jika terpidana adalah seseorang yang bukan

mliter, maka pelaksanaan pidana sama dengan yang diatur dalam KUHP.

2.  Perbandingan Pidana Umum dengan Pidana Militer

Pada hakekatnya tidak ada banyak perbedaan antara pidana umum dengan pidana

militer, sehingga pelaksanaan hukuman yang berlaku dalam KUHP juga berlaku

untuk anggota militer.  Pelaksaan pidana pada militer dijalankan di tempat yang

dikuasai’dipimpin oleh militer dan lebih menerapkan pada pendidikan

(rehabilitasi) daripada penjeraan, sedang untuk masyarakat umum pelaksanaan

pidana merupakan penjeraan.
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Pada pidana militer tidak dikenakan jenis pidana denda namun beberapa sistem

yang dianut dalam KUHP juga dianut dalam KUHPM yaitu bahwa pidana

tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri atau beberapa pidana tambahan

hanya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah pidana pokok yang telah

dijatuhkan.  Jenis pidana tambahan adalah murni bersifat kemiliteran (van zuiver

militaire aard).

3.  Penyidikan dan Penyelidikan

Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 1 butir 16

yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan

tersangkanya.

Penyidikan dilakukan guna mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi untuk

dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan keamanan bagi

masyarakat dan sebagai pendidikan bagi seorang prajurit agar tidak melakukan

kesalahan lagi yang dianggap tindak pidana.  Apabila seorang militer terbukti

melakukan tindak pidana, maka penyidik berhak mengambil tindakan yang tidak

merugikan prajurit tersebut.

Fungsi penyidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyelidikan yang bertugas

untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi
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dan membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar

permulaan penyelidikan.

Penyelidikan dalam KUHAP antaralain untuk perlindungan dan jaminan terhadap

hak asasi manusia dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam

penggunaan wewenang alat-alat pemaksa (dwangmiddelen). Ketatnya pengawasan

dan adanya lembaga ganti rugi rehabilitasi dikaitkan bahwa setiap peristiwa

dijadikan dan diduga sebagai tindak pidana tidak selalu menampakkan secara jelas

sebagai tindak pidana karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan

melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya alat-alat pemaksa, perlu

ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari

hasil penyelidikan bahwa peristiwa itu terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu

benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyelidikan.

(Soejono Soekanto,1995:39).

Sebagai pelengkap dari suatu penyelidikan diperlukan beberapa alat buti yang sah

seperti tercantum dalam Pasal 172 Undand-Undang Peradilan Militer yaitu :

a.  keterangan saksi

b.  keterangan ahli

c. keterangan terdakwa

d.  surat

e.  petunjuk
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Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Peradilan Militer dengan tidak

mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang tersebut.  Setelah itu

dilakukan pelaksanaan penangkapan dengan didasarkan ”bukti permulaan”

terhadap petindak (Pasal 76 KUHPM).

Adapun bukti permulaan tersebut adalah bukti permulaan yang sekurang-

kurangnya terdiri dari :

a. laporan polisi ditambah salah satu lainnya yang berupa berita acara

pemeriksaan saksi

b. berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara

c. laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap

seseorang militer yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan dari penyidik merupakan syarat untuk kepentingan penyidikan selama

tidak bertentanga dengan suatu aturan hukum selaras dengan kewajiban hukum

yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.  Tindakan itu harus patut dan

masuk akal termasuk dilingkungan jabatannya atas pertimbangan yang layak

berrdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia dalam

pelaksanaan kewenangan tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang

berlaku. (Sianturi SR, 1996 : 65)
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Kewenangan penyidik terdapat dalam Undang-Undang Militer Nomor 31 Tahun

1997 yaitu pada Pasal 71 butir 1 adalah sebagai berikut :

j. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang terjadinya suatu

peristiwa hukum yang diduga merupakan tindak pidana ;

k. melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian ;

l. mencari keterangan dan barang bukti ;

m. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa

tanda pengenalnya ;

n. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-

surat ;

o. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

p. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;

q. meminta bantuan memeriksa seseorang ahli/mendatangkan orang ahli yang

diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

r. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 69

butir 1 dan 2, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan adalah :

a.  Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) ;

b.  Polisi Militer ;

c.  Oditur ;

d.  Provos (AD,AL,AU)
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a.  Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) mempunyai kewenangan seperti yang

terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997

antara lain :

a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah

wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik

b.   menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik

c.   menerima berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik

d. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada

dibawah wewenang komandonya.

b.  Polisi Militer

Polisi militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang

dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) tertinggi untuk

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

c.  Oditur

Oditur adalah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari

Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) tertinggi untuk

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.
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d.  Provos

Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/

pimpinan pada markas/ kapal/ kesatrian/ pangkalan dalam menyelenggarakan

penegakkan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya.

E. Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan

aktivitas obat atau merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan

kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara

berfikir. (M. Said Saile, 2009 : 239).

2. Pengaruh psikotropika

Pengaruh penggunaan Psikotropika diantaranya :

a. Depressant yaitu bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan

saraf pusat, contoh ; sedatin (pil KB), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax.

b. Stimulant yaitu bekerja mengaktifkan susunan syaraf pusat, contoh ;

Amphetamine.

c. Halusinogen yaitu bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau

khayalan, contoh ;Lysergid, Acid Diethylamide.
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3. Penggolongan Psikotropika

Penggolongan Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yaitu

a. Psikotropika Golongan I

1. MDMA

2. N-etil MDA

3. LCD

4. DOB

b. Psikotropika Golongan II

1. Ampetamin

2. Metampetamin

3. Fenetilina

c. Psikotropika Galongan III

1. Amobarbital

2. Buprenorfitna

3. Butalbital

d. Psikotropika Golongan IV

1. Diazepam

2. Nitrazepam

3. Nordazepam. (M. Said Saile, 2009 : 240).
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