
KEWENANGAN PENGADILAN MILITER
MENGADILI PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA UMUM

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 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

UUD 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 UUD 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.

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:

a) Hukum Disiplin Militer;
b) Hukum Pidana Militer;
c) Hukum Pidana;
d) Hukum Acara Pidana Militer;
e) Hukum Acara Pidana;
f) Hukum Kepenjaraan Militer;
g) Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) Militer;
h) Hukum Administrasi Militer;
i) Hukum Internasional (Hukum Perang/ Hukum Sengketa Bersenjata);



j) Hukum Perdata Militer.1

Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota

militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran:

a) Pertama: adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota
militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat
dalam kehidupan militer.

b) Kedua: kecendrungan dunia internasional yang memasukkan hukum
(pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersengketa.

c) 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) UUD 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 dipertanggungjawabkan (akuntable) , baik dalam

penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum

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

law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan

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

1S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Indonesia, Jakarta, 2011, h. 10.
2Ibid., h. 127.



penjabaran selanjutnya pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya sebagai

berikut:

a) Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

b) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.

c) Legalitas dalam arti hukum yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun

warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.

Pasal 24 ayat (1) UUD 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 UUD 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 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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34

3Amiroedin Sjarif, Hukum disiplin militer di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.



Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI)

ternyata berbeda dengan yurisdiksi peradilan militer yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU

Peradilan Militer). Pasal 9 butir 1 UU Peradilan Militer 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 UU TNI. Yurisdiksi 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 UU Peradilan Militer, Ketetapan MPR

Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI.

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 di atas, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana

untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi Peradilan Militer yang sudah ada

dihubungkan dengan pemisahan yurisdiksi pertanggungjawaban pidana bagi

militer, adanya anggapan di masyarakat bahwa peradilan militer tidak transparan

dan bersifat pemaaf.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka

dapat ditentukan 2 (dua) rumusannya, yaitu:

1.2.1 Mengapa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili

di Pengadilan Militer dan tidak diadili di Pengadilan Umum?

1.2.2 Bagaimana proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang melakukan

tindak pidana umum di Peradilan Militer?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Militer dalam menangani

tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI.

1.3.2 Untuk menganalisis proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang

melakukan tindak pidana umum di Peradilan Militer.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis

dan manfaat penelitian secara praktis:

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum bagi penegak hukum pada

lingkungan Peradilan Militer mengenai perkara prajurit TNI yang melakukan

tindak pidana umum.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap para prajuit TNI, para akademisi dan

masyarakat pada umumnya mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam

menangani tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dan proses

penyelesaian perkara di Peradilan Militer.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian

hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan



wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “Het

begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief

recht”.4 Dari pemyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang

merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah

wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris

dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda.

Authority dalam Black’S Law Dictionary diartikan sebagai legal power; a

right to command or to act; the right and power of public officers to require

obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.5

(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah

atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat pubtik untuk mematuhi aturan hukum

dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “Bevoegdheid” dalam istilah

Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan

penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid”

digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang”

selalu digunakan dalam konsep hukum publik.6

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteit

beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa

wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam

kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang

4F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staat-en administratief Recht, Samsom
H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, h. 26.

5Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing, 1990, h. 133.
6Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep - Des 1997,

h. 1.



pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandat ditempatkan

sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.7

1.5.2 Konsep Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif

(kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk

menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (the

independent of judiciary). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa

hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra

yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuatan ekstra yudisial

lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers

maupun para pihak yang berperkara.8

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 18

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan

tertinggi yang ada di Indonesia selain fungsinya sebagai lembaga pengawas dari

empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Agung juga

menjadi tembok terakhir bagi para pencari keadilan, sedangkan Mahkamah

Konstitusi merupakan lembaga peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir bagi

7Ibid.
8Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah

Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana, Alfabeta, Bandung,
2013, h.3-4.



sengketa-smgketa konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1)

UUD 1945.9

1.5.3 Konsep Pengadilan Militer

Kehadiran lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak sekedar

menunjukkan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan Hindia Belanda

yang cenderung memihak dan kurang obyektif, melainkan juga sebagai suatu bukti

bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Negara yang berdasarkan

atas hukum, yakni dengan terbentuknya Badan-badan Peradilan yang bebas dari

campur tangan kekuasaan lain. Dan yang lebih penting dengan hadirnya lembaga

pengadilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-

aturan hukum atau Undang-Undang Negara atau dengan kata lain untuk

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.10

Selain sebagai sarana mengupayakan hukum, lembaga pengadilan pun

merupakan tempat perlindungan hukum dan bagi warga negara maupun aparatur

negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu dapatlah

dimaklumi keperluan akan adanya lembaga pengadilan yang baik, teratur serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya negara

hukum yang berdasarkan Pancasila.11

Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi, sebab dengan lembaga

pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang

9Ibid., h. 4.
10Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII

Press, Yogyakarta, 2013, h. 2.
11Ibid., h. 3.



terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu

kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-

pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang meruglkan

plhak lainnya, Aktivitas lembaga pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah

berupaya melendingkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak,

karena dengan melalui bekerjanya lembaga pengadilan, hukum itu baru dapat

diwujudkan, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kehadiran

lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep

hukum yang nota bene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerlanya lembaga-

lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam

kenyataan.12

Pasal 1 angka 1 UU Peradilan Militer menentukan, Pengadilan adalah

badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer

yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer

Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pasal 5  ayat (1) UU Peradilan

Militer menentukan, Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman

di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan

dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan

negara.

Kekuasaan pengadilan militer diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal

47 UU Peradilan Militer, sebagai berikut:

12Satjipto Rahardjo, “Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum” Makalah dalam
Pertemuan Ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 11-12 Nopember 1984, h. 5.



Pasal 45 menentukan: “Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan

memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh

mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran”.

Pasal 46 menentukan: “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil

mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah

pertempuran”.

Pasal 47 menentukan:

(1) Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang
penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan
penuntutan.

1.5.4 Konsep Tindak Pidana Umum

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah

resmi dalam perundang-undangan negara kita”.13 Dalam hampir seluruh

perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan

suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak

pidana, antara lain:

2) Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia

yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.14

3) Karni sebagaimana dikutip oleh Sudarto, memberikan pendapat bahwa ”delik

itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan

13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 67.
14Martiman P., Hukum Perkawinan  Indonesia , Center Publishing, Jakarta, 1996, h. 16.



dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada

siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan”.15 Sedangkan arti delict itu

sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana,

perbuatan yang diancam dengan hukuman.16

4) Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah

menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal

sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari

kenyataan, sedangkan starfbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah

perkataan strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu

kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan

bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.17

5) Moeljatno berpendapat ”perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.18

6) Sudarto mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai

berikut:

a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkrit
sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social Verschijnsel,
Erecheinung, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa
atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
Ini adalah pengertian ”perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

15Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 42.
16R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta., 2005, h. 35.
17P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1997,  h. 181
18Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.



b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk
misdaadsbegrip), ialah sebagaimana terwujud in abstracto dala
peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum
pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti
yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat
dibagi menjadi: (1) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; dan
(2) orang yang melanggar larangan itu.19

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak

pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat

bertanggungjawab atas tindakannya tersebut, dimana tindakan yang dilakukannya

tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Sehingga, tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu

pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya

maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

1.5.5 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.20

19Sudarto, op.cit., h. 38.
20Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 37.



Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga)

bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten).
Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara
maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya
keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat
investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan
keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut
dengan actual enforcement.21

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law

application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya

tentu saja lembaga penasehat hukum.22 Dalam hal ini penerapan hukum haruslah

dipandang dari 3 (tiga) dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system)
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-
nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak
hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

21 Ibid., h. 39
22Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995.



3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan
masyarakat.23

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian

yuridis normatif dengan logika deduksi yaitu, penerapan suatu aturan hukum pada

suatu kasus atau penggunaan cara kerja ilmu hukum positif yang berpangkal dari

asas umum (aturan hukum) menuju kepada aturan khusus konkret.24

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan perundang-undanagan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini akan akan

diteliti mengenai hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana militer serta

penerapannya.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam

ilmu hukum, doktrin-doktrin tersebut merupakan pijakan bagi peneliti dalam

23Ibid.
24Mohammad Koesnoe, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, Airlangga University Press,

Surabaya, 2010, h. 69.



membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.25

Dalam hal ini pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum tersebut

didapatkan dari kepustakaan khususnya literatur-literatur mengenai hukum acara

pidana umum dan hukum acara pidana militer, serta literatur-literatur hukum yang

lain yang relevan dengan isu yang dikaji.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

25Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, h. 95.



2) Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, makalah-makalah, artikel-

artikel, jurnal, tesis-tesis, disertasi-disertasi, serta literatur-literatur yang

berkaitan dengan  hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana militer.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti akan melakukan penelusuran untuk

mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Karena

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),

maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu

hukum yang dikaji, yakni tentang hukum acara pidana umum dan hukum acara

pidana militer serta penerapannya. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi,

“baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga delegated

legislation dan delegated regulation”26.

Dari pengumpulan bahan hukum yang berupa perundang-undangan melalui

pendekatan konseptual (conceptual approach) bahan perundang-undangan

tersebut dikaitkan dengan buku-buku hukum yang didalamnya terdapat pandangan

dan doktrin-doktrin para ahli hukum khususnya di bidang hukum hukum acara

pidana militer dan penerapannya, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi

serta mampu menjawab isu yang dikaji.

26Ibid., h. 194.



1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis secara hukum, dalam hal ini peneliti menelaah asas-

asas hukum yang terkandung dalam hukum acara pidana militer, bahan-bahan

tersebut terkandung dalam bahan hukum sekunder, selanjutnya peneliti

mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam

bahan hukum primer. Mengkombinasikan antara bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan telaah

dan interpretasi serta disistematisasi dan disimpulkan.


