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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam suatu negara merupakan suatu bagian terpenting dari sistem 

pemerintahan yang ada di negara tersebut. Yang berfungsi tidak hanya sebagai social 

engenering tetapi juga sebagai social control terhadap masyarakat. Dengan beragam 

fungsi hukum tersebut banyak kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum. Jadi 

isi peraturan-peraturan hukum bergantung kepada hakekat kepentingan-kepentingan 

yang diatur oleh hukum. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum, dapat 

berupa kepentingan-kepentingan umum atau kepentingan-kepentingan publik dan 

kepentingan-kepentingan khusus atau kepentingan-kepentingan perdata.1

Adapun salah satu bagian dari hukum publik adalah hukum pidana. Hukum 

pidana ini mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan 

umum.2 Dimana dalam pembagian hukum pidana terdapat hukum pidana khusus dan 

hukum pidana umum. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku bagi 

orang-orang yang khusus dan perbuatannya yang khusus. Sedangkan hukum pidana

2 Van Apeldoorn, L. J. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.171. 
J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 88.
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ialah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum).3 Contoh kasus 

berhubungan dengan hukum pidana umum adalah menghilangkan nyawa 

seseorang secara sengaja dan lain-lainnya.

Salah satu bagian dari hukum pidana khusus ialah hukum militer. Hukum 

militer merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam 

perguruan tinggi. Hukum militer mengatur mengenai orang-orang tertentu yaitu 

orang-orang militer. Hukum militer terdiri dari hukum pidana militer, hukum 

narapidana militer, dan hukum disiplin militer.

Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi 

orang-orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer, yang menentukan dasar- 

dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan

umum

yang

dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang

menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana 

dan pelaksanaan pidana, demi terciptanya keadilan dan ketertiban hukum.4 

Sedangkan hukum disiplin militer mengenai peraturan-peraturan dan norma untuk 

mengatur , menegakkan dan membina disiplin agar setiap tugas dan kewajiban yang 

diembannya dapat berjalan dengan sempurna.

3 Ibid, hlm.92
4 Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, 

1985, hlm.18.
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Para militer memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak setiap anggota masyarakat 

memilikinya. Meskipun anggota masyarakat tersebut memiliki salah satu 

beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh para militer tersebut. Adapun ciri-ciri daripada 

militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, 

mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku di dalam peperangan. 

Apabila ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi maka orang-orang tersebut tidak termasuk 

dalam golongan militer. Dan tidak setiap orang dapat menjadi seorang prajurit militer.

Militer adalah suatu profesi yang membutuhkan dedikasi dan profesional yang 

tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar tugas yang diemban adalah bertujuan 

untuk melayani dan menjaga kepentingan masyarakat dibidang keamanan dalam 

ruang lingkup yang besar. Maka amat penting bagi seorang prajurit harus bertindak 

dan bersikap profesional.

Secara historis, atribut yang paling penting dari prajurit profesional adalah 

keberanian dan disiplin.6 Keberanian adalah modal yang penting bagi seorang prajurit 

dalam bertindak dan menjalankan tugasnya dalam melindungi dan menjaga keamanan 

negara. Dan disiplin merupakan kunci utama bagi prajurit yang profesional untuk 

melaksanakan tugasnya serta merupakan sikap tindak yang harus dimilikinya dan 

merupakan cerminan dari tingkah laku prajurit tersebut didalam mengemban tugas 

dan amanat yang diterimanya.

atau

l Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.14. 
Amos Perlmutter, A'//7/7er dan Politik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.3.



4

Seringkali masyarakat memandang militer sebagai suatu profesi yang sangat 

membanggakan, namun disisi lainnya sifat ketertutupan yang timbul menyebabkan 

dari masyarakat untuk membicarakannya. Sehingga seringkali teijadi 

kesalahpahaman yang timbul dikarenakan ketidakmengertian dari masyarakat 

mengenai berbagai hal dalam militer. Berbagai pemahaman yang keliru mengenai 

hukum militer maupun militer itu sendiri seringkali menimbulkan keingintahuan 

masyarakat. Dan hal ini semakin sulit untuk dipahami dikarenakan sedikit sekali 

literatur-literatur yang mau membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

militer serta hukum militer ini.

rasa segan

Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan militer sangat jarang dibicarakan dalam

masyarakat. Meskipun anggota militer itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat

yang juga mempunyai kedudukan sama dan berlaku ketentuan hukum yang sama

sebagai warganegara. Dan disisi lainnya anggota militer harus taat dan patuh terhadap

ketentuan yang telah ditetapkan dalam lingkungan militer.

Salah satu kekhususan yang menonjol dalam kehidupan anggota militer adalah 

mengenai peraturan disiplin yang memberikan konsekwensi yang nyata bahwa militer

itu sendiri mempunyai ketentuan yang khusus berlaku untuknya. Hal ini dapat 

dipahami karena militer “berbeda” dengan sipil. Dalam pengertian bahwa ada

perbuatan yang dipandang dari disiplin militer merupakan 

pelanggaran, akan tetapi orang sipil memandangnya bukan sebagai pelanggaran.

Apabila terjadi pelanggaran atau melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan hukum maka haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal. Karena tidak

sesuatu suatu
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ada pengecualian bagi siapapun yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku. 

Demikian juga terhadap pelanggaran yang diperbuat dari anggota militer dalam 

lingkungan militer. Dan untuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota 

militer maka akan dikenai hukum pidana selain hukuman yang dijatuhi berdasarkan

peraturan militer.

Mengenai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer khususnya 

dalam hal ini anggota TNI merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Karena 

subyek dari yang melakukan pelanggaran tersebut adalah anggota TNI dan perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang 

diperbuat dari mereka ialah pelanggaran disiplin. Contoh pelanggaran disiplin yang

dilakukan ialah ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja. Adapun disiplin dalam

militer merupakan bagian sikap yang harus selalu dijunjung dari anggota militer.

Sebagai seorang prajurit militer harus bertindak dan bersikap disiplin dalam 

setiap perbuatan yang dilakukannya dan dalam menjalankan perintah atasan. Setiap 

anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin maka dikenakan hukuman. Hal 

ini dirasa perlu diteliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelanggaran disiplin 

dan hukuman yang akan dijatuhi terhadap anggota TNI tersebut. Berangkat dari 

keadaan tersebut mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi 

dengan judul : Penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota TNI menurut 

hukum disiplin militer.
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bilamanakah anggota TNI dianggap melanggar disiplin militer menurut

hukum disiplin militer?

2. Bagaimanakah proses penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin

bagi anggota TNI?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui tata cara penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota TNI.

2. Mengetahui sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin

militer dilingkungan TNI.

3. Mengetahui keefektivitasan penegakan hukum disiplin militer dalam

lingkungan TNI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan pengetahuan penulis di bidang hukum disiplin militer, 

diharapkan pula bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam

serta
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memperluas kepustakaan mengenai kajian hukum disiplin militer serta 

mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum militer, khususnya 

mengenai hukum disiplin militer.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada 

tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan terhadap anggota TNI 

berdasarkan hukum disiplin militer yang diterapkan. Serta wewenang yang diberikan

untuk menjatuhi hukuman disiplin tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dalam mencari 

data menggunakan data-data dari bahan kepustakaan, dan dilengkapi dengan 

pendekatan yuridis empiris, yaitu mencari data dengan melalui wawancara.
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2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber data yang 

digunakan dalam skripsi ini yaitu data sekunder meliputi:

♦> Bahan hukum primer, yaitu Undang - Undang No.26 Tahun 1997 

tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.

❖ Bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil karya ilmiah para ahli yang

ada kaitannya dengan penelitian ini.

❖ Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Sedangkan data primer digunakan pada waktu melakukan penelitian lapangan

kepada pihak-pihak yang memberikan informasi sehubungan dengan

permasalahan dalam skripsi ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka

penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari 

literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum disiplin militer.

dan
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2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, 

dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan

tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar dari

daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup

permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan

pengumpulan data pada Pengadilan Militer Palembang dan Hukum

Daerah Militer II/Sriwijaya (Kumdam II/Swj).

4. Analisis Data

Data yang diperolah di lapangan dan data yang diperoleh di perpustakaan, 

dianalisa secara kualitatif selanjutnya hasil analisa data dikontruksikan berupa 

kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.
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