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ABSTRAKSI 
 

ANDINNA PUTERI LESTARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, November 2009, Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 
terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak 
Murni Yang DiLakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya, Dr. 
Sumiyanto, SH, MH ; Abdul Madjid, SH, M.Hum. 
 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah 
Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian 
Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI 
AD Kodam V Brawijaya. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya anggapan bahwa 
setiap prajurit TNI memiliki kedisiplinan yang tinggi, karena TNI merupakan salah 
satu organ penting yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk 
menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara, akan 
tetapi pada kenyataanya justru masih ada prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya yang 
melakukan pelanggaran hukum disiplin terutama hukum disiplin tidak murni. Oleh 
sebab itu apapun alasan yang melatarbelakangi perilaku pelanggaran hukum disiplin 
tidak dapat dibenarkan karena akan mempengaruhi kinerja TNI AD yang memiliki 
peranan penting dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan bangsa dan 
negara. 
 Penulis berupaya untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis 
bagaimana Implementasi Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur 
penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni  yang dilakukan oleh 
prajurit TNI AD dan  mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi sekaligus 
upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam impementasi Implementasi 
Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara 
pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD Maka 
metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang telah ada di 
analisa secara deskriptif analisis. 
 Berdasarkan Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Implementasi Undang-
undang No. 26 tahun 1997 adalah terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat 
dikenakan pada prajurit yang melakukan hukuman disiplin tidak murni. Diantaranya 
adalah hukuman teguran, penahanan ringan paling lama 14 hari, penahanan berat 
paling lama 21 hari. Dari data pelanggaran yang didapat pada tahun 2006 sampai 
dengan september 2009 ada 23 kasus. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan 
penyelesaian perkara disiplin dimulai sejak pemeriksaan, penyelenggaraan 
persidangan, pelaksanaan hukuman, pengajuan keberatan dan pengakhiran. Dalam 
melaksanakan Undang-undang No. 26 tahun 1997 ada peraturan pendukung atau 
pelengkap yaitu peraturan keputusan  Skep Panglima TNI No. Kep/22/VII/2005 
perihal peraturan Disiplin Prajurit TNI, Surat Keputusan Panglima TNI No. 
KEP/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan 
Tentara Nasional Indonesia, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD 
/162/IX/2007 tentang Buku Petunjuk Teknik penyelenggaraan Persidangan Perkara 
pelanggaran Disiplin Prajurit, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD /1/II/2009 
tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran.  



 ix

Kendala yang dihadapi bisa diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang dapat 
menanggulangi atau paling tidak meminimalisir kendala yang ada. 
 Menyikapi fakta-fakta  tersebut diatas, maka perlu kiranya pejabat antar 
instansi terkait yaitu Kumdam V Brawijaya, Satuan wilayah Kodam V Brawijaya, 
dan oditurat militer lebih bekerjasama dalam hal meningkatkan pemahaman tentang 
isi dari Undang-undang No. 26 tahun 1997 agar dalam penerapannya tidak 
mengalami kekeliruan. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tanpa disadari terikat oleh 

aturan-aturan tertentu. Pada diri manusia sudah terdapat hasrat untuk 

berkumpul antara satu dengan yg lainnya dalam suatu masyarakat. Tidak 

ada seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia 

lainnya, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa dan untuk waktu 

yang sementara. Menurut ahli fikir yunani, Aristoteles ( 384-322 sebelum 

M) menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah Zoon politicon 

yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial, senantiasa berkumpul dan 

membaur dengan sesama manusia lainnya dalam bentuk kelompok-

kelompok yang kemudian disebut kelompok masyarakat, baik masyarakat 

tradisional maupun masyarakat modern. 

 Manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat meskipun 

manusia juga sebagai individu yang mempunyai kehidupan jiwa yang 

menyendiri. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di 

dalam masyarakat.1 Masyarakat terbentuk dari dua orang atau lebih hidup  

                                                 
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit 

Balai pustaka, Jakarta, 1989. hal : 29. 
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bersama yang mengakibatkan keterkaitan atau hubungan satu sama lain 

dan kemudian saling memberi pengaruh melalui bentuk kerjasama dan 

bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Dalam 

masyarakat terdapat golongan-golongan yang membentuk suatu 

kelompok, pada umumnya ada tiga macam golongan di masyarakat yaitu : 

1. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan 

2. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan atau pekerjaan 

3. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan atau pandangan hidup 

atau ideologi. 

Negara merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan 

mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada 

perlindungan atas kepentingan tiap orang, serta tercapai kebahagiaan yang 

merata dalam masyarakat.2 Dijumpai berbagai macam peraturan yang 

merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu mengenai bagaimana ia 

harus bersikap dan bertingkah laku di tengah masyarakat. Awalnya aturan-

aturan itu hanyalah berupa kebiasaan-kebiasaan yang ditaati oleh 

sekelompok orang, dan apabila kebiasaan itu dilanggar maka pelanggar 

akan diasingkan masyarakat dalam kelompok itu. Manusia hidup 

berkelompok untuk saling melengkapi dan memenuhi kepentingan tertentu 

dalam hidupnya. 
                                                 

2 Ibid, hal 31 
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Menurut Thomas Hobbes, manusia adalah Homo Homini Lupus 

Belium Omnium Comtra Omnes yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi 

manusia lainnya. Dalam kondisi yang terdesak untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya dapat menimbulkan suatu konflik. Agar 

tidak menimbulkan konflik, manusia melakukan kompromi take and give, 

kerjasama dan komitmen sehingga menciptakan aturan3 

Dalam bidang pertahanan keamanan negara, demi terjaganya 

stabilitas nasional, suatu negara memerlukan keberadaan kelompok 

masyarakat tertentu yang khusus melaksanakan tugas sebagai penjaga 

keamanan, baik di dalam maupun luar negeri, yang disebut sebagai 

kelompok militer. 

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara 

adalah militer yang merupakan suatu kelompok orang yang diorganisir 

dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan 

orang-orang sipil. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia belum 

mempunyai organisasi militer teratur, yang berjuang mempertahankan 

kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 adalah rakyat yang bergabung 

                                                 
3 Moch. Faisal Salam I, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit  Mandar 

Maju, Bandung, 2006. hal:2 
 



 

 

4

di dalam laskar-laskar serentak memanggul senjata untuk 

mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai4. 

Pada awal berdirinya Negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan 

tentara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan 

bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda, 

yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan 

senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari 

Badan keamanan rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 

22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 

23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran 

yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah 

wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah 

presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak 

berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan 

untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan 

bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi 

Sekutu.  

Akhirnya, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (hingga 

saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi 

Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara 
                                                 

4 Moch. Faisal Salam II, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, , 
1994. hal : 6 
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Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 

Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik 

Indonesia. Karena pada saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan 

bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada 

tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk 

mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan 

bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan 

itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 19475. Tentara Nasional 

Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, 

TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Polisi sebagaimana tradisi 

internasional tidak dimasukkan di dalam organisasi tentara hal ini 

didasarkan pada Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR No. 

VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri6. 

 Upaya pemisahan antara TNI dan Polri dimaksudkan untuk : 

a. Menyempurnakan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab 

kelembagaan, personil dan ; 

                                                 
5 http://tentara_nasional_indonesia.net.com” Sejarah TNI”, diakses pada tanggal 

29 mei 2009 pukul 09.25 wib. 
 

6 Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000, Tentang Pemisahan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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   b.Sebagai upaya peningkatan kerja dan profesionalisme secara 

mantap dan sesuai kehendak rakyat. 

Istilah TNI yang digunakan sekarang ini dan di dalam Undang-Undang 

adalah sebagai Pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No: 

VII/MPR/2000.7 

TNI merupakan salah satu organ penting yang dimiliki oleh 

pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan 

mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam 

melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya. terhadap negara, 

TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk 

permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI apabila perbuatan 

pelanggaran itu terus berlangsung dan membawa dampak yang cukup 

besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya. TNI sebagai bagian dari rakyat 

Indonesia dalam sejarah perjuangan bangsa memegang peranan penting 

bersama rakyat dalam merebut, mempertahankan, menegakkan dan 

mengisi kemerdekaan. TNI mempunyai keterikatan yang kuat dengan 

Negara kesatuan Republik Indonesia yang mengandung arti bahwa TNI 

                                                 
7 Undang-Undang No.3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara 
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sangat berkepentingan dan bertekad untuk mendukung serta berupaya 

untuk mencapai tujuan nasional. 

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin 

bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu 

keharusan, kewajiban dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan 

disiplin bagi Prajurit TNI diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. 

pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan 

disiplin bagi Prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas 

kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Demi lancarnya penegakan 

disiplin dalam tubuh organisasi militer maka perlu diberlakukan suatu 

peraturan dan ketentuan hukum. Prajurit TNI sebagai Warga Negara 

Indonesia sebagaimana Warga negara Indonesia lainnya, memiliki 

kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen 

Keempat yang berbunyi: 

 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya." 

 Peraturan khusus saat ini yang mengatur disiplin prajurit adalah 

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. 

Akan tetapi dalam kenyataannya meskipun sudah ada peraturan Undang-
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Undang No 26 Tahun 1997 yang mengatur tentang disiplin prajurit, 

ternyata masih ada Prajurit TNI yang melakukan perbuatan pelanggaran 

disiplin. Maka pada dasarnya Prajurit TNI adalah manusia biasa yang 

sama dengan masyarakat lain yang memiliki sifat-sifat manusiawi 

sehingga dapat melakukan kesalahan seperti orang lain. Namun yang 

membedakan adalah kedudukannya sebagai anggota TNI yang seharusnya 

menjadi sosok atau tokoh panutan masyarakat. Berkaitan dengan peran 

TNI yang sangat penting bagi Bangsa dan Negara maka sudah seharusnya 

setiap anggota TNI konsisten menjalankan perannya sebagai tentara 

nasional penjaga, pengaman, dan pengawal  ketahanan Bangsa dan 

Negara. 

Di wilayah hukum Kodam V Brawijaya Malang terdapat 18 kasus 

pelanggaran Disiplin tidak murni dari  tahun 2006 sampai dengan tahun 

2008. Pelanggaran disiplin dapat dilakukan oleh prajurit kapan saja 

dengan kondisi dan alasan tertentu.8 

Terkadang adakalanya perbuatan yang mereka lakukan merupakan 

suatu tindak pidana yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum pidana 

militer tetapi banyak diantaranya perbuatan pidana tersebut di masukkan 

dalam kategori pelanggaran disiplin, yaitu pelanggaran hukum disiplin 

tidak murni. Untuk menentukan bahwa tindak pidana itu menjadi 
                                                 

8 Hasil wawancara pra survey dengan Mayor Chk Ganis, Kepala bagian tata 
urusan dalam (Kataud) tanggal 26 Mei 2009 jam 09.25.wib. 
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pelanggaran hukum disiplin tidak murni tentunya ada ketentuan-ketentuan 

yang harus di penuhi yaitu perbuatan itu merupakan tindak pidana yang 

sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum 

disiplin prajurit. Hal seperti ini diperlukan pemahaman hukum yang 

mendalam untuk menentukan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut di 

proses atau diselesaikan secara hukum disiplin sesuai dengan Undang-

Undang No 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut,penulis 

sangat tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 1997 

TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA 

PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI YANG 

DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI-AD KODAM V BRAWIJAYA 

(Studi Kasus di Kumdam V Brawijaya Malang). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.  Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 26 Tahun 1997 dalam 

proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni 

yang dilakukan oleh prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya? 
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2.  Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang 

No 26 Tahun 1997 terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran 

hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD 

Kodam V Brawijaya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Undang-undang 

N0 26 Tahun 1997 dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran 

hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD 

Kodam V Brawijaya. 

2.Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi 

dalam proses penyelesaian perkara hukum disiplin tidak murni yang 

dilakukan oleh prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya sekaligus untuk 

mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kumdam V Brawijaya 

dalam mengatasi kendala tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat : 
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1. Manfaat teoritis 

       (1). Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu hal yang bermanfaat 

dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum 

pidana militer pada khususnya yaitu perihal prosedur penyelesaian 

perkara pelanggaran disiplin tidak murni yang dilakukan oleh 

prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya sehingga dapat menambah 

wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan 

teori di jajaran TNI AD dan di bidang hukum pidana militer. 

(2). Bagi Mahasiswa 

Dapat memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan 

perihal proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin 

tidak murni di kalangan TNI AD 

2. Manfaat praktis 

       (1). Bagi TNI AD 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi yang 

bermanfaat dalam proses penanganan perkara pelanggaran hukum 

disiplin tidak murni di kalangan TNI AD khususnya prajurit 

Kodam V Brawijaya. 
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       (2). Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai penerapan hukum disiplin prajurit bagi anggota 

TNI AD. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka 

diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu 

penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab 

yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan menguraikan tentang pengetahuan 

ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan, 

dengan menggunakan referensi yang sahih dan 

terbaru baik berupa buku-buku literatur, majalah, 

koran, internet, jurnal, dll. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan cara pelaksanaan 

penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan 

penelitian yang digunakan hingga bagaimana 

menganalisis hasil penelitian. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan 

masalah yang diambil sekaligus menguraikan laporan 

rinci pelaksanaan kegiatan penelitian dalam mencapai 

hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan 

analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan 

fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah 

diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari uraian 

pembahasan secara singkat dan jelas, kemudian 

penulis memberi saran-saran yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Implementasi Hukum 

A. 1 Implementasi 

Pengertian implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah pelaksanaan atau penerapan.9 sedangkan dalam pengertian 

implementasi hukum adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari norma-

norma hukum yang sesuai dengan azas dan tujuan dari norma hukum itu 

sendiri.10  

Pengertian implementasi menurut Miller & Sller, mendefinisikan 

implementasi sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau 

seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan perubahan.11  

A.2   Pelaksanaan dan Penegakan Hukum 

                                                 
9 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 327 
 
10Kharisman Hudha 0001010120, implementasi pasal 25 konvensi hukum laut 

1982 tentang yurisdiksi negara pantai dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan 
diperairan indonesia. 

 
11 (www.dpk.go.id, Implementasi kurikulum, diakses pada tanggal 21 Mei 2009, 

pukul 22.03 wib. 
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. Pelaksanaan adalah sebagai bentuk dari implementasi dimana suatu 

pelaksanaan hukum merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum untuk 

menjalankan norma-norma hukum yang terdiri dari : mengatur,  membolehkan 

dan melarang. maka kesemua norma-norma hukum  berpangkal pada fungsi 

dan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan (sebagai“social engineering”), memelihara dan mempertahankan 

(sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup. 

  Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum maka 

agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam 

hubungan antara 4 faktor, yakni12: 

a. Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa 
terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah 
ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum 
tidak tertulis dan hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian 
antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.  

b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Apabila peraturan 
perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum 
kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan 
hukum. 

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. 
Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas 
penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran 

                                                 
12 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal.15 
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tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dngan 
semestinya. 

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.  
     Keempat faktor diatas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem 

penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut telah ditelaah 
dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh 
terhadap sistem penegakan hukum. Hal tersebut, mungkin merupakan 
‘raw-input”, “Instrumental-input”, ataupun “evironmental-input” yang 
berdiri sendiri atau dalam kaitannya. 

 
B. Kajian Umum tentang Hukum  

Manusia dituntut mempunyai logika, etika dan estetika dalam 

menjalani kehidupan yang mencakup penalaran kaidah-kaidah, kaidah-kaidah 

ini mencakup kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Dari 

kaidah-kaidah ini menimbulkan suatu kebenaran-kebenaran, keteraturan dan 

keindahan. Ada kecenderungan apabila ikatan sosial antar masyarakat 

semakin berkurang maka semakin berkurang pula kemampuan masyarakat 

untuk menahan diri dari perilaku negatif. Perilaku negatif ini dapat berupa 

kejahatan yang justru timbul dari kebudayaan  suatu masyarakat dengan 

memberi peluang atas perbuatan kejahatan tersebut. Misalnya perbedaan yang 

mencolok dalam hal kesenjangan kesejahteraan dan pendidikan. Ada beberapa 

sebab mengapa orang mematuhi hukum yaitu :  

a.  Karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma 

tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem 

pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. 

Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi 

disfungsional. 
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b. Untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat 

lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan 

pribadi dan batiniah antara warganya sangat kuat. 

c. Karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau 

setidaknya terlindungi hukum. 

d. Karena Hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang 

dianutnya.13  

B. 1 Pengertian Hukum 

 Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan 

petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari 

kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan 

kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang 

dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah 

mengenai keadilan.14 

 Ada beberapa definisi yang berbeda-beda tentang hukum menurut 

beberapa pakar sarjana yaitu : 

1. Victor Hugo : Hukum itu adalah kebenaran dan keadilan 

2. M.E Meyers : Keseluruhan dari norma-norma dan penilaian-

penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan 

                                                 
13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 2004, hal 14. 
 
14 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,  hal. 18 
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perbuatan-perbuatan manusia dengan anggota masyarakat norma-

norma mana oleh penguasa negara dipakai sebagai pedoman dalam 

menjalankan tugasnya. 

3. Darmeiner : Hukum itu adalah seseragaman dari hubungan-

hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban 

4. La rousse : Hukum adalah keseluruhan dari prinsip-prinsip yang 

mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang 

menetapkan apa yang oleh orang-orang boleh dan dapat dilakukan 

tanpa merusak rasa. 

5. J.V Kan dan J.H Beekhuis : Hukum adalah serumpun peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. 

6. Sudiman Katohadiprojo. : Hukum adalah sesuatu yang bersangkutan 

dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia 

lainnya. 

7. Land : Hukum adalah keseluruhan dan peraturan-peraturann yang 

setiap orang dalam masyarakat wajib mentaati. 

8. S.M Amin, S.H : Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang 

terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut sebagaia hukum 

dan tujuan hukum adalah mengadakan ketataketertiban dalam 

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 
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9. J.C.T Simorangkir, S.H dan woerjono Sastropranoto, S.H : Hukum 

adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib. 

10. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H. Hukum adalah semua norma (aturan) yang 

harus dipatuhi dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam 

pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian. 

 Dari rumusan-rumusan para pakar tentang hukum terdapat perbedaan-

perbedaan. Hal ini disebabkan rumusan-rumusan itu dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. Gambaran tentang hukum maka pada dasarnya 

para pakar sependapat mengenai pembagian hukum sebagaimana yang 

tergambar dalam skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Hukum Publik 

 Hukum publik merupakan peraturan hukum yang mengatur suatu 

hubungan negara dengan badan-badan negara. Hukum publik dibagi menjadi : 

 

Publik Privat 

Hukum 
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1. Hukum pidana 

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum 

pidana khusus. 

2. Hukum Tata Negara 

3. Hukum Acara 

Hukum acara ini merupakan hukum yang mengatur tentang 

kekuasaan pengadilan, cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan. 

Hukum acara terdiri atas :  

• Hukum Acara Pidana 

• Hukum Acara Perdata 

• Hukum Acara Peradilan Agama 

• Hukum Acara Peradilan Militer 

• Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 

4. Hukum Antar Negara 

Hukum antar negara merupakan bagian dari hukum internasional 

yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya. 

Hukum Privat 

 Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara 

orang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan negara dalam hal negara 

bertindak dalam hukum privat.15 

                                                 
15 Moch. Faisal Salam II, Op cit, hal : 9 
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Yang Termasuk dalam hukum privat adalah 

• Hukum Perdata 

• Hukum Dagang 

• Hukum perselisihan yang terdiri dari : 

- Hukum Perselisihan Nasional 

- Hukum Perselisihan Internasional. 

Penulisan skripsi ini termasuk dalam Hukum Publik. Karena Penulisan 

ini berkaitan erat dengan anggota TNI Khususnya TNI AD, maka hukum yang 

digunakan Hukum pidana khusus dan Hukum Acara Peradilan Militer. 

B. 2 Unsur-unsur Hukum 

  Dari beberapa  pendapat para sarjana Hukum Indonesia tentang 

definisi hukum maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum meliputi 

beberapa unsur, yaitu 16: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

c. Peraturan bersifat memaksa 

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. 

B. 3 Ciri Hukum 

  Setiap orang yang hidup dalam masyarakat dalam setiap perbuatannya 

wajib untuk mentaati tata tertib sehingga mewujudkan masyarakat aman dan 
                                                 

16 C.S.T Kansil, Op cit. hal : 38 
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tentram. Maka dari itu hukum meliputi berbagai peraturan yang mengatur 

hubungan antara kehidupan manusia satu dengan yang lain.  

 Ciri-ciri hukum yaitu17: 

a. Adanya perintah atau larangan 

b.Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan di taati setiap orang. 

B. 4 Tujuan Hukum 

 Ada beberapa rumusan mengenai tujuan hukum menurut para ahli 

dengan sudut pandang yang berbeda Yaitu : 

 Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Kedamaian dipertahankan oleh hukum untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yaitu kehormatan, 

kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainnya. Dengan situasi yang damai 

maka mewujudkan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, 

sehingga setiap orang mendapatkan haknya. 

 Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum adalah mewujudkan 

ketertiban dan keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut 

masyarakat dan zamannya. Suatu lingkungan sosial yang ideal, sepatutnya 

dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-

kepentingan pribadi, sehingga tercapai keadaan yang stabil. Keadaan stabil 

merupakan suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman. 

 
                                                 

17 Ibid. hal 39 
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B. 5 Fungsi Hukum 

Para ahli hukum berpendapat, terhadap bidang-bidang kehidupan 

masyarakat, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan 

masyarakat dan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk pengendalian 

sosial (Sosial Contol). 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo ada 3 fungsi hukum yaitu : 

1.Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat 

2.Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin 

3.Sebagai sarana penggerak pembangunan 

      Menurut pendapat Gevers yaitu ahli hukum bangsa Belanda, 

menerangkan fungsi hukum secara umum dalam masyarakat adalah : 

1. Hukum berfungsi sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban di 

antara para anggota masyarakat. Peraturan hukum memberikan suatu 

petunjuk arah pada tuntutan yang dapat dilaksanakan oleh berbagai 

peserta dalam lalulintas sosial satu sama lain. 

2.  Hukum berfungsi mendistribusi wewenang untuk mengambil 

keputusan mengenai permasalahan publik 

3. Hukum berfungsi menunjukkan jalan bagi penyelesaian pertentangan. 

Hukum menunjukkan lembaga yang dapat memberikan keputusan 

yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan antara para 

anggota suatu masyarakat, dan memberikan peraturan mengenai cara 

bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani masalah. 
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Hukum pidana berfungsi sebagai pengendali kejahatan yang dibuat 

oleh manusia.Hukum pidana juga berfungsi sebagai penegas atau sebagai 

penerapan sanksi bagi hukum lain, seperti hukum perdata dan administrasi. 

C. Kajian Umum tentang Hukum Militer. 

Militer merupakan bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian 

yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus yaitu pembelaan 

negara dan bangsa. Maka dari itu Hukum militer dari suatu negara merupakan 

sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut. Pada dasarnya hukum adalah 

untuk masyarakat. Di prediksi bahwa dimasa yang akan datang akan lebih 

banyak jumlah dari warga negara yang terlibat di dalam pelaksanaan tugas 

pembelaan negara yaitu dengan adanya suatu sistem wajib militer sebagai 

salah satu upaya pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam 

pertahanan negara. Dengan kondisi seperti itu menyebabkan semakin banyak 

pula warga negara yang harus tunduk pada hukum mliter. Maka penting 

kiranya apabila kalangan militer maupun kalangan lainya mengetahui apa, 

bagaimana, dan untuk apa hukum militer tersebut. Karena diketahui masih 

banyak orang yang kurang mengerti betapa pentingnya hukum militer dalam 

suatu negara. Orang hanya beranggapan bahwa yang terpenting dari militer 

adalah disiplin. Akan tetapi salah satu unsur untuk menegakkan  disiplin itu 

adalah hukum. Maka hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan 

pemeliharaan disiplin militer. 
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Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk 

bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah 

yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan 

pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.18 

Kata militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata ”Milies” yang 

berarti seseorang yang melakukan pertahanan dan menjaga keamanan 

dipersenjatai dan siap melakukan pertempuran atau peperangan.   

Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya 

terletak pada sifatnya yang keras,cepat dan dengan prosedur-prosedur yang 

berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. 

Tugas militer Indonesia (TNI) merupakan bagian dan salah satu sistem 

dari hukum nasional Indonesia, maka dari itu hukum militer Indonesia 

mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan 

hukum nasional. 

Landasan Hukum Militer Indonesia adalah : 

1. Pancasila 

2. UUD 1945 

3. Sapta Marga 

4. Sumpah Prajurit dan 

                                                 
18 Sjarif Amiroeddin, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, 

hal 1  
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5. Doktrin-Doktrin Militer. (Antara lain Operasi Keamanan Dalam 

Negeri/OPSKAMDAGRI, Doktrin Operasi Pertahanan/OPSHAN 

dll.) 

Sumber-sumber formal Hukum Militer Indonesia adalah 

1. UUD 1945, UU dan peraturan-peraturan lainnya 

2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan (custums and usages) 

3. Perjanjian-perjanjian Internasional 

4. Putusan-Putusan Hakim 

5. Doktrin-doktrin Militer Indonesia. 

Sedangkan cakupan Hukum Militer adalah 

 1. Hukum Disiplin Militer 

 2.. Hukum Pidana Militer 

 3. Hukum Acara Pidana Militer 

 4. Hukum Kepenjaraan Militer 

5.Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) 

Militer. 

 6. Hukum Administrasi 

7.Hukum Internasional (Hukum Perang) / Hukum Sengketa 

Bersenjata. 

 8. Hukum Perdata Militer.   
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D. Kajian tentang Peradilan Militer 

Salah satu yang merupakan kekuasaan kehakiman berdasarkan 

Undang-undang No. 4 tahun 2004 perubahan dari Undang-undang No.35 

tahun 1999 dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Militer. Dalam kenyataan saat ini 

banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anggota militer diselesaikan 

dengan hukum disiplin maka dari itu akan berlaku hukum disiplin militer yang 

diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 1997 sebagai hukum Materil. 

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Undang-undang peradilan militer ini mengatur 

beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan 

fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, 

serta hukum tata usaha militer. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer dijelaskan, Peradilan Militer sebagai bagian dari hukum 

militer, dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman 

dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan untuk mendukung tugas 

dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan 

negara. 

Ada batasan kewenangan peradilan militer yang diatur oleh Undang-

undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan UU 

No. 5 Tahun 1960 tanggal 20 juli dan diundangkan pada tanggal 4 agustus 
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1950 Lembaran Negara No. 52 Tahun 1950 yaitu pasal 3 ayat 1. Kekuasaan 

peradilan militer ialah : 

1. Tindak Pidana Kejahatan 

2. Tindak pidana pelanggaran, yang dilakukan oleh : 

    a. Seorang yang masih berstatus  anggota TNI 

    b. Seseorang yang ditetapkan oleh undang-undang atau dengan peraturan 

pemerintah  ditetapkan sama dengan anggota TNI 

    c. Seseorang yang merupakan anggota suatu golongan atau jawatan yang 

dipersamakan atau dianggap sebagai angota TNI 

    d. Seseorang yang tidak termasuk golongan a, b, c, akan tetapi atas 

ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman 

harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.  

Peradilan Militer harus terpisah dengan peradilan umum,soegiri 

mengatakan bahwa : 

Dibidang hukum pidana, disamping buku pidana umum, terhadap 
anggota militer perlu diberlakukan pula hukum khusus yang disebut 
hukum pidana miliiter dan hukum disiplin militer. Hal tersebut berhubung 
adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para 
anggota militer sebagai berikut : 
a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan 

mempertahankan integritas kedaulatan bangsa dan negara yang jika 
perlu dilakukan dengan kekuatan senjata perang. 

b. Di berlakukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta 
pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang 
penting dan berat. 

c. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat, senjata dan mesiu dalam 
pelaksanaan tugas yang dibebankannya. 

d. Diperlukannya dan kemudian diperlukan terhadap mereka aturan-
aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta 
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didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat sebagai sarana 
wawasan dan pengendalian serta bertingkah laku yang sesuai dengan 
apa yang dituntut oleh tugas pokok.19 

 
Dalam Pasal 65 ayat 2 Undang-undang No 34 Tahun 2004 TNI 

menyebutkan bahwa : 

  “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal 

pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan 

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” 

 
Dalam Undang-undang No 34 Tahun 2004 Pasal 74 ayat 2 : 
 

“Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, 

tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer.” 

E. Kajian tentang Pelanggaran Hukum Disiplin dan Beberapa hal yang 

terkait di dalamnya. 

Dahulu KUHDM adalah Hukum disiplin militer yang berlaku bagi 

Prajurit TNI. KUHDM berasal dari Wetboek Van Krijgstucht S 1934. No 163 

kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1947. KUHDM 

memuat asas-asas pokok hukum disiplin. Dan yang berlaku sekarang adalah 

Undang-undang No. 26 tahun1997. 

 

                                                 
19 Bambang Waluyo, Implementasi kekuasaan kehakiman RI, Sinar Grafika, Jakarta, 

1992. hal.8 
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Disiplin Prajurit pada hakikatnya merupakan20 : 
 

a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas 
pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan 
pengendalin diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata 
kehidupan Prajurit. 

b.  Sikap mental setiap Prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola 
pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta 
Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi 
syarat mutlak dalam kehidupan prajurit  TNI dan diwujudkan dalam 
penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran 
pengabdian bagi nusa dan bangsa. 

c. Ciri khas Prajurit TNI dalam melakukan tugasnya karena disiplin prajurit 
harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap 
tindakan nyata. 

 
Disiplin merupakan persoalan dalam setiap pribadi masing-masing 

anggota prajurit TNI baik dari perwira, bintara maupun tamtama. Syarat 

mutlak kehidupan militer adalah : 

a.  Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah 

kedinasan dari tiap atasan dengan kesadaran tinggi 

b. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur. 

E. 1. Definisi Disiplin Militer 

Kata Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. 

Dari kata ini timbul kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. 

kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian 

yaitu21  : 

                                                 
20 Moch. Faisal Salam I, Op cit, hal. 22 
 
21 Http// starawaji’s Blog, Pengertian kedisiplinan. Di akses tanggal 2 Juni 2009. 
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 a. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk 

pada pengawasan, dan pengendalian.  

 b. Disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar 

dapat berperilaku tertib. 

Pengertian Disiplin menurut kamus umum Bahasa Indonesia susunan 

badudu-zain adalah : 

  1. Aturan yang ketat, tata tertib yang harus dipatuhi 

  2. Bidang studi dengan obyek, sistem dan metode tertentu. 

Pengertian Disiplin menurut St. Moh Zain dalam Kamus Modern 

Bahasa Indonesia adalah : 

”Ketaatan yang keras kepada peraturan, memegang disiplin, 

menjalankan peraturan dengan keras, takluk kepada disiplin, taat 

dengan membabi buta kepada peraturan atau orang diatas.” 

Pengertian Disiplin menurut Van Der Tas dalam Kamus Hukum: 

“Disiplin merupakan Tata tertib,kepatutan,patuh-taat”. 

Beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian disiplin militer yaitu : 

1. Pengertian disiplin militer menurut Frederik Agung dalam testamen 

politik tahun 1753 adalah Cette discipline faite I’ame des armies. Tant 

qu’elle, elle sou tient les empires yang artinya Disiplin merupakan 

jiwa tentara. Selama rasa disiplin itu kuat dan kokoh maka disiplin 

menjadi tiang penegak negara. 
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2. Menurut Jenderal Von Moltke mengenai disiplin militer pada 

parlemen Jerman pada Juni 1872 adalah Autoriat von oben uand 

Gehorzan von Unten, mit einem Wort: Disziplin ist die ganze seele der 

armee. Yang artinya kewajiban dari atas dan ketaatan dari bawah, 

pendek kata disiplin adalah seluruh jiwa tentara. 

3. Di Belanda peraturan Disiplin Militer yang merupakan hasil pemikiran 

dari abad XIX mengatakan bahwa Disiplin militer adalah 

pemeliharaan tata tertib dalam segala hal mengenai dinas militer dan 

pelaksanaan dari semua peraturan dinas dan perintah-perintah 

kedinasan. 

4. Menurut Dr.F.H Comtesse seorang guru besar pada Universitas Zurich 

di Swiss menyatakan bahwa Disziplin ist soldatenmoral, Disiplin ist 

die volle korperliche uand geistige hingabe des soldaten an seine 

pflicht yaitu disiplin adalah moral prajurit, disiplin merupakan 

pengerahan jiwa raga prajurit kepada tugasnya. 

5. Pengertian tentang hukum disiplin prajurit berdasarkan Undang-

undang No 26 Tahun 1997 pasal 1 butir 1 adalah ketaatan dan 

kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit yang didukung oleh 

kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk 

menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit. 
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Dalam penggunaan istilah militer dan tentara di kehidupan sehari-hari 

membuat masyarakat bingung, pada dasarnya pengertian militer dan tentara 

adalah sama, akan tetapi istilah militer dalam undang-undang adalah tentara. 

Tentara disebut juga prajurit. Pengertian prajurit menurut pasal 1 ayat (13) 

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

adalah anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sedangkan menurut pasal 4 

ayat (1) Undang-undang No. 34 Tahun 2004, TNI terdiri atas TNI Angkatan 

Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan 

tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. 

Pengertian prajurit menurut Peraturan Kasad Nomor 

Perkasad/162/IX/2007 adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan mengabdikan diri dilingkungan TNI dalam usaha 

pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, 

berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 Pasal 7 menyatakan 

bahwa22 : 

(1) Setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang 

TNI) diberi berpangkat sebagai keabsahan dan tanggung jawab dalam 

hierarki keprajuritan. 

                                                 
22 Moch. Faial Salam I, Ibid, hal: 169 
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(2) Susunan, sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut : 

 
Susunan Kepangkatan Untuk Angkatan Darat : 

a. Perwira 

Jenderal TNI 

Letnan Jenderal TNI 

Mayor Jenderal TNI 

Brigadir Jenderal TNI 

Kolonel 

Letnan Kolonel 

Mayor 

Kapten 

Letnan Satu 

Letnan Dua 

b. Bintara 

Pembantu Letnan Satu 

Pembantu Letnan Dua 

Sersan Mayor 

Sersan Kepala 

Sersan Satu 

Sersan Dua 
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c. Tamtama 

Kopral Kepala 

Kopral Satu 

Kopral Dua 

Prajurit Kepala 

Prajurit Satu 

Prajurit Dua 

Ada lima (5) golongan kepangkatan didalam keprajuritan yaitu : 

1. Perwira Tinggi 

2. Perwira Menengah 

3. Perwira Pertama 

4. Bintara 

5. Tamtama 

Rumusan secara umum berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 

1997 tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin, yaitu 

perbuatan yang digolongkan pelanggaran disiplin beserta jenis-jenis hukuman 

dan hukum acaranya. Perbedaan hukum disiplin dengan hukum pidana adalah 

hukum pidana berlaku bagi semua orang yang berada dalam Negara Republik 

Indonesia yang melakukan perbuatan sebagaimana di rumuskan dalam KUHP 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum disiplin berlaku hanya 

pada lingkungan terbatas yaitu prajurit TNI. 
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 Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran Hukum Disiplin Militer 

adalah semua perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan hukum Pidana. 

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dinas, atau tidak 

boleh terjadi dalam tata tertib atau ketertiban ketentaraan. Jadi yang 

merupakan pelanggaran hukum disiplin antara lain :23 

1. Tidak ditentukan dalam peraturan-peraturan pidana. 

2. Bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan dinas 

3. Tidak boleh terkait dalam tata tertib dan ketertiban tentara. 

Penegakkan hukum disiplin militer bersumber kepada peraturan-

peraturan hukum disiplin prajurit. Terdapat beberapa peraturan yang berlaku 

ataupun sudah berlaku dalam rangka penegakkan hukum disiplin militer. 

Beberapa peraturan tersebut adalah : 

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit 

ABRI. 

2.Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan 

Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. 

3. Peraturan pelaksanaan lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD). 

(Prosedur tetap yang berlaku di kesatuan). 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia. 

                                                 
23Moch. Faisal Salam II, Op cit, hal : 24 



 
 

 

37

5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang materinya menyangkut disiplin 

militer : 

a)    Sumpah Prajurit. 

b)    Sapta Marga. 

c)    Delapan (8) Wajib TNI. 

Pengertian Hukum disiplin Prajurit TNI berdasarkan pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang No 26 Tahun 1997 adalah serangkaian peraturan dan norma 

untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan 

prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya berjalan sempurna.  

E. 2.  Kedudukan Khusus Hukum Disiplin Militer 

 Hukum disiplin militer berbeda dengan hukum disiplin lainnya karena 

kedudukan angkatan perang atau militer dalam negara. Pada umumnya fungsi-

fungsi negara di dunia adalah24 : 

 a. Fungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum 

 b. Fungsi pengurusan kesejahteraan masyarakatnya 

 c. Menjaga kelangsungan hidup negara 

 Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Sila ketiga dari 

Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Maka untuk Indonesia selain fungsi 

yang telah disebutkan diatas maka perlu di tambah satu fungsi lagi yaitu 

fungsi integrasi. Fungsi Integrasi menjadi fungsi utama. 
                                                 

24 A.S.S. Tambunan, Suatu Kerangka Teori Hukum Disiplin Militer,  Pusat Studi 
Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,Jakarta Barat, 2005. hal : 114 
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 TNI atau militer indonesia mempunyai peran dalam fungsi  : 

 a. Fungsi integrasi 

 b. Fungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum 

 c. Fungsi menjaga kelangsungan hidup negara. 

 TNI atau militer indonesia dengan fungsi yang penting dalam suatu 

negara maka artinya mempunyai kedudukan yang khusus, karena berkaitan 

erat dengan pemeliharaan eksistensi negara atau menjaga kelangsungan hidup 

negara. Menurut Federik agung dari rusia mengatakan bahwa selama disiplin 

militer kuat dan kokoh maka disiplin militer adalah tiang penegak negara. 

Dari uraian-raian diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa hukum disiplin 

militer merupakan hukum publik yang mempunyai tempat dan wilayah sendiri 

yang berada diantara hukum tata usaha atau administrasi negara dan hukum 

pidana. 

E. 3. Jenis-jenis Pelanggaran Hukum Disiplin. 

 Pelanggaran Disiplin Prajurit adalah segala perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik sengaja maupun tidak sengaja 

melanggar hukum atau peraturan disiplin prajurit TNI atau melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang 

berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan 

kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. “Pembuktian 

seseorang yang dikualifikasikan melakukan pelanggaran disiplin didasarkan 

pada keyakinan hati nurani (gemoedolijke overturiging) yaitu adanya 
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keyakinan-keyakinan dari atasan yang berhak untuk menghukum bahwa anak 

buahnya bersalah”25 

Dalam Undang-undang nomor 26 tahun 1997 Pasal 5 tentang hukum 

disiplin prajurit ABRI menyebutkan pelanggaran disiplin militer terbagi 

menjadi dua (2), yakni : 

1. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni 
Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan 
dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan 
yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. 
Contoh : Tidak mengikuti apel, tidak hadir dinas tanpa ijin. 
 

2. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak murni.  
Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian 
ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin 
prajurit. 

 
Perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya 

yaitu26 : 

a.Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi 
Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 

b.Perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya 
c.Tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI dan atau 

kepentingan umum. 
Contoh : pasal 426 ayat (2) tentang kejahatan jabatan. 
 

                                                 
25 Sjarif Amiroedin, Disiplin Militer dan pembinaannya, Ghalia Indonesia, 1982, hal 

60-61 

26Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 pasal 1 (f ) tentang Peraturan 

Disiplin Prajurit Tentara Nasinal Indonesia. 
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Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan 

dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin 

Prajurit yaitu : 

Pengetian  Tindakan disiplin menurut Pasal 1 ayat 3 : 

“ Tindakan Disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh 

setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin 

prajurit TNI” 

Pengertian Hukuman disiplin menurut Pasal 1 ayat 4 : 

“Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum 

terhadap prajurit TNI Atas dasar ketentuan  Undang-undang ini yang 

melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI” 

Pemberian sanksi dilakukan oleh Ankum (Atasan yang Berhak 

Menghukum). Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 1997 yang dimaksud Ankum 

yaitu atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan 

hukuman disiplin dan tindakan disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada 

di bawah wewenang komandonya menurut ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Sanksi tindakan disiplin yang dijatuhkan Ankum 

berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran 

dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit. Setiap Atasan 

berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahannya (Prajurit 
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TNI) yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan kemudian melaporkan 

prajurit tersebut kepada Ankum yang bersangkutan. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum 

Disiplin Prajurit ABRI menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat 

dijatuhkan Ankum berupa:  

1. Teguran 

2. Penahanan Ringan, paling lama empat belas hari (14) hari. 

3.    Penahanan Berat, Paling lama dua puluh satu (21) hari. 

Penjatuhan tindakan disiplin tidak menghapuskan kewenangan Ankum 

dalam memberikan hukuman disiplin kepada prajurit yang melakukan 

pelanggaran hukum disiplin militer. Dalam hal-hal khusus masa penahanan 

dalam penjatuhan hukuman disiplin dapat diperpanjang selama tujuh (7) hari, 

hal-hal khusus yang dimaksudkan oleh Undang-Undang adalah : 

1.    Negara dalam keadaan bahaya. 

2.    Dalam kegiatan operasi militer. 

3.    Dalam suatu kesatuan yang disiagakan. 

4.    Seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 

(dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan. Ankum dalam 

lingkungan TNI memiliki jenjang kedudukan  berdasarkan 

kewenangan yang dimilikinya.  
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Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan berdasarkan UU No. 26 Tahun 1997 pasal 14, dilakukan 

oleh :  

a.  Ankum 

Berdasarkan pasal 10 UU No. 26 Tahun 1997, Ankum di lingkungan 

TNI diatur secara berjenjang, dan pasal 11 UU No. 26 Tahun 1997 

menjabarkan kewenangan ankum yaitu : 

a) Ankum berwenang penuh  

- Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan 

terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang 

komandonya 

 - Mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis 

hukuman  disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah 

wewenang komandonya. 

- Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah 

dijatuhkannya. 

b) Ankum berwenang terbatas 

- Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan 

terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang 

komandonya 
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 - Mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis 

hukuman kepada setiap prajurit yang berada di bawah 

wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap 

Perwira. 

- Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah 

dijatuhkannya 

c) Ankum berwenang sangat terbatas 

 - Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan 

terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang 

komandonya 

-  Mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin 

teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan 

Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya. 

- Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah 

dijatuhkannya. 

 Atasan yang berhak menghukum dalam lingkungan TNI di uraikan 

detail dalam Keputusan Panglima TNI No Kep/23/VIII/2005 pasal 2 yaitu : 

 1. Panglima adalah Ankum Tertinggi dalam lingkungan TNI 

2.Ankum berwenang penuh adalah Komandan Batalyon atau yang 

setingkat ke atas 
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3. Ankum berwenang  terbatas adalah Danki BS atau Danki atau yang 

setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil, dan jauh dari 

Markas Kesatuan Induknya. 

4.Ankum berwenang sangat terbatas adalah Komandan Peleton 

disingkat Danton atau yang setingkat, yang berkedudukan terpisah, 

terpencil, dan jauh dari Markas Kesatuan Induknya. 

5. Ankum berwenang terbatas dan sangat terbatas dengan sendirinya 

tidak berfungsi apabila tidak terpisah, terpencil, dan jauh dari 

Markas Kesatuan Induknya, kecuali Danki BS. 

Pasal 3 Keputusan Panglima TNI No Kep/23/VIII/2005 mengatur 

tentang Pendelegasian Kewenangan Ankum yaitu : 

1. Pada dasarnya kewenangan ankum tidak dapat didelegasikan kepada 

pejabat lain di bawahnya, kecuali apabila Ankum berhalangan, 

kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang 

ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Ankum yang bersangkutan 

atau Ankum Atasan. 

2.Ankum berhalangan adalah Ankum tidak dapat menjalankan 

kewenangannya sebagai ankum, karena sedang menjalankan tugas 

kedinasan, sakit, atau sebab lain minimal empat belas (14) hari. 

b. Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum 

c. Pejabat lain yang berwenang untuk itu. 
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Pemeriksa melakukan pemanggilan secara resmi terhadap prajurit 

yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit, kemudian 

melakukan pemanggilan saksi untuk diminta keterangan atas apa yang 

diketahui saksi dan pemeriksa mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. 

Pemeriksa diperkenankan meminta keterangan dari para saksi dan 

mengumpulkan alat bukti lainnya kemudian pada saat pemeriksaan selesai, 

hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang 

selanjutnya dilaporkan kepada Ankum. Setelah Ankum menerima berkas 

perkara disiplin, maka wajib bagi Ankum secepatnya mengambil keputusan 

untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Ankum tidak 

boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin, hal ini diatur dalam 

pasal 17 (ayat 3) UU No.26 Tahun 1997. Apabila ankum memutuskan untuk tidak 

menjatuhkan hukuman disiplin maka Ankum wajib membuat catatan dalam Berkas 

Perkara Disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi 

hukuman. Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin, 

Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera 

serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilakukan, 

kepribadian, serta tingkah laku pelanggar sehari-hari.  

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin  

Keputusan Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin dituangkan 

dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Pelaksanaan Hukuman disiplin 

yang dijatuhkan Ankum dalam sidang disiplin harus dilaksanakan segera 
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setelah hukuman disiplin dijatuhkan. Hari penjatuhan hukuman berlaku 

sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika 

pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda. Waktu hukuman berakhir pada 

waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus 

dijalani. 

Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh terhukum karena terhukum 

mempunyai hak untuk mengajukan keberatan mengenai sebagian atau 

seluruh perumusan alasan hukuman, jenis atau berat ringannya hukuman 

disiplin yang dijatuhkan. Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui 

atasan langsungnya dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman 

dijatuhkan. Setiap Atasan dan Ankum wajib menerima dan meneruskan 

pengajuan keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang 

dijatuhkannya kepada Ankum Atasan. Keberatan terhadap hukuman disiplin 

yang telah diajukan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan 

Ankum Atasan.  

Ankum Atasan yang berwenang memutuskan keberatan wajib segera 

mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau 

sebagian keberatan yang diajukan. Apabila keberatan ditolak seluruhnya, 

Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang 

menjatuhkan hukuman disiplin. Dan jika keberatan diterima seluruhnya, 

Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang 

menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam hal keberatan ditolak atau diterima 
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sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum 

yang menjatuhkan hukuman disiplin.  

Apabila terhukum disiplin tidak menerima keputusan terhadap 

keberatan yang diajukannya, yang bersangkutan berhak mengajukan 

keberatan sekali lagi kepada Ankum Atasan dari Ankum yang telah 

memutus keberatan yang diajukan sebelumnya. Keberatan diajukan dalam 

tenggang waktu 2 (dua) hari terhitung setelah keputusan keberatan 

diberitahukan. Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Panglima 

merupakan keputusan terakhir. 

3. Pencatatan dalam Buku Hukuman 

Berdasarkan pasal 13 (c) UU No. 26 Tahun 1997, Hukuman disiplin 

dicatat dalam buku hukuman dan buku data personel yang melakukan 

pelanggaran hukum disiplin militer. Segala ketentuan teknis atau 

pelaksanaan yang ada dalam Undang-undang hukum disiplin militer diatur 

melalui keputusan panglima TNI. 

Hal-hal yang dicatat dalam Buku Hukuman, antara lain : 

1. Identitas terhukum.. 

2. Nomor dan Tanggal Skep Kumplin (surat keputusan penjatuhan 

hukuman disiplin). 

3. Jenis hukuman yang dijatuhkan. 
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4. Pasal ketentuan  atau peraturan yang dilanggar. 

5. Tanggal mulai dan selesai melaksanakan hukuman. 

6. Ada atau tidak adanya keputusan terhadap pengajuan keberatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Guna kepentingan penulisan skripsi ini, penulis dalam melakukan 

penelitian telah menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin. Karenanya diperlukan 

informasi dan data-data yang akurat agar capaian tujuan penelitian ini bisa 

terpenuhi. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

A. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), kemudian 

dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem identification), 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah (problem identification) 

dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problem 

solution).27 Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara 

melihat segi yuridisnya yaitu dalam Undang-undang No. 26 Tahun 1997 

                                                 
27 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum Cetakan III, UI-Press, 

Jakarta, 1986, hal.10 
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tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (TNI). Tujuan digunakannya 

pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-

undang no 26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara hukum 

disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit  TNI-AD Kodam V 

Brawijaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Undang-undang No 26 tahun 1997 serta upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala tersebut. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi 

ini, adalah di Kantor Kumdam V Brawijaya Kota Malang, Jalan Panglima 

Sudirman No.100. Adapun pemilihan penelitian di Kumdam V Brawijaya 

Malang berdasarkan pra survey yang sudah dilakukan, bahwa dikarenakan 

pernah terjadi pelanggaran hukum disiplin TNI khususnya pelanggaran 

hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di 

wilayah Kodam V Brawijaya Malang. Kumdam V Brawijaya merupakan 

satuan yang berfungsi sebagai dukungan hukum yaitu pemberian saran 

hukum dan tempat penyimpanan data berkaitan dengan hukum di wilayah 

Kodam V Brawijaya. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu: data primer, 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau 

diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan 

melakukan studi di lapangan.28 Merupakan data yang diperoleh 

dari penelitian langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 

Bisa juga data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan narasumber yang terkait dan erat hubungannya dengan 

masalah yang hendak diteliti. Yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini yaitu Pejabat Kumdam V Brawijaya Malang.dan juga 

Pejabat Oditurat militer III-12 Surabaya. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, undang-undang, 

majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

                                                 
28 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta 

Jakarta, 1997, hal 34 
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yang dibahas29. Menurut Roni Hanitijo Soemitro, studi 

kepustakaan tersebut adalah untuk mendapatkan landasan teoritis 

berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain 

yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam 

bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi 

yang ada30. Data sekunder dilakukan dengan studi-studi 

kepustakaan atas bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer 

(bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang 

No.26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No.34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia); bahan hukum sekunder 

(bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan literatur lain 

yang berkaitan dengan pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI-

AD); dan bahan hukum tersier (merupakan bahan hukum 

penunjang bahan hukum primer dan sekunder). Penulis 

menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus. 

 

                                                 
29 Roni Hanitijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum dan  Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta 1990. 
 
30 Ibid,hal : 107 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

 a. Data Primer 

Dalam Penelitian ini menggunakan berbagai macam cara dalam 

memperoleh data. Data primer diperoleh dengan cara Observasi 

lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapat dengan 

studi kepustakaan dan studi dokumentasi. 

 1). Observasi Lapangan. 

       Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.31 

Observasi lapangan yakni dengan melakukan pengamatan secara 

langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian 

ini observasi dilakukan di Kantor Kumdam V Brawijaya Malang dan 

juga di Kantor Oditurat Militer III-12 Surabaya. 

 2). Wawancara (Interview) 

       Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka 

dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain. Bentuk 

wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai 

                                                 
31 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Grafindo Persada, 

Jakarta, 2002. Hal.39. 
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pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi 

pertanyaaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara.32 

    Didalam pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua 

penggolongan besar yaitu : 

 a) Wawancara Berencana. 

Di mana sebelum dilakukan wawancara telah 

dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisioner) yang lengkap 

dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan 

pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak 

boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. 

b) Wawancara Tidak Berencana. 

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak 

mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi 

peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini 

dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang 

digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-

pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan 

untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan33. 

                                                 
32 Roni Hanitijo Soemitro. Op cit, hal 107 

 
33 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Renika Cipta, Jakarta, hal : 96 
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Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Hukum 

Kodam V Brawijaya Malang beserta staf yang mengerti dan 

paham dengan perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni 

di wilayah kodam V Brawijaya. Dan juga melakukan wawancara 

dengan Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya. Didalam 

melakukan wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara 

tidak berencana. 

    b. Data Sekunder 

 1) Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, baik 

berupa buku-buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini sebagai 

bahan pembanding dan kajian pustaka. 

 2) Studi Dokumentasi 

Dalam mengumpulkan data-data, Peneliti mempelajari buku-

buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-

arsip yang diperoleh dari Kantor Kumdam V Brawijaya kota 

Malang dan Kantor oditurat militer III-12 Surabaya yang 

berkaitan dengan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni dan 

dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. 
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E. Populasi, Sampel, Responden 

   a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama.34 Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Kumdam 

V Brawijaya Malang. 

   b. Sampel 

 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.35 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu pemilihan sampel 

penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan, kriteria 

dan pertimbangan-pertimbangan.36 Sampel dalam penelitian ini 

adalah Seksi Bantuan Hukum (SIBANKUM) Kumdam V 

Brawijaya yang merupakan pembantu dari Kakumdam bertugas 

dan berkewajiban meneliti dan merencanakan dan mengatur 

penyelenggaraan administrasi perkara, pengolahan/ pemeriksaan 

dan Melaksanakan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh 

kesatuan dan prajurit dalam hal kasus pelanggaran hukum disiplin 

                                                 
34 Bambang Sunggono, Op cit, hal.39. 
 
35 Ibid, hal : 122 
 
36 Sanapiah Faisal, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi. YA3, 

Malang, 1990 hal.30. 
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militer maupun perkara pidana khusus serta kasus lainnya yang 

menyangkut kepentingan TNI AD/militer. 

   c. Responden 

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian.37 

   Responden dalam penelitian ini melibatkan 4 orang 

anggota Hukum Daerah Militer (KUMDAM V/ Brawijaya) dan 

Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya yaitu : 

 1. Kakumdam V Brawijaya  

2. Kasibankum V Brawijaya 

3. KasiTuud V Brawijaya 

4. Staf Kumdam V Brawijaya 

 5. Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Deskriptif Analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian 

pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis 

disini akan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan dari data atau 

informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna untuk 

                                                 
37 Surayani, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yranma widya, Bandung, 2001 
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menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan 

keluar yang diharapkan, akhirnya dengan menganalisis akan dapat suatu 

kesimpulan yang menyeluruh. 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Implementasi adalah proses untuk melaksanakan dan 

menerapkan ide, program, atau seperangkat aktifitas baru dengan 

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. 

b. Implementasi Hukum adalah pelaksanaan atau penerapan dari 

norma-norma hukum yang sesuai dengan azas dan tujuan dari 

norma hukum itu sendiri. 

c. Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan 

norma untuk mengatur, menegakkan dan membina disiplin atau 

tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya 

dapat berjalan dengan sempurna. Hukum disiplin prajurit TNI ini 

tercantum dalam Undang-undang No.26 tahun 1997. 

d. Prosedur Penyelesaian Perkara adalah tahap-tahap penyelesaian 

perkara yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai peraturan yang berlaku. 
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e. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni adalah setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan perbuatan 

tersebut merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan 

sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin 

Prajurit. 

f. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia (pasal 2 ayat 7 UU No. 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). TNI terdiri 

atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI 

Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau 

gabungan di bawah pimpinan Panglima (Pasal 4 ayat 1 UU No. 

34 Tahun 2004) 

g. Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan 

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri 

dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela 

berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembanguan nasional 

dan tunduk pada hukum militer. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi 

Kumdam V Brawijaya Malang beserta Tugas dan Kewenangannya. 

Kantor Lembaga tempat penulis melakukan penelitian adalah di 

Kantor Hukum Kodam V Malang yang disingkat Kumdam, Jalan 

Panglima Sudirman No. 100. Kota Malang. Kumdam merupakan badan 

pelaksana Kodam yang berkedudukan langsung dibawah Panglima Kodam 

(Pangdam). 

Tugas pokok dan fungsi Kumdam V Brawijaya Malang adalah : 

1. Tugas Pokok 

 Keputusan KASAD Nomor : Kep/42/XI/2006 diuraikan tentang 

tugas pokok Kumdam yaitu membantu Panglima Daerah Militer 

(Pangdam) menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi hukum yaitu 

berupa bantuan/nasehat dan dukungan hukum serta mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan didalam Komando 

Daerah Militer (Kodam). 

2. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas pokok maka kumdam menyelenggarakan 

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut : 
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a. Fungsi Utama 

1)  Bantuan Hukum 

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan 

pembelaan dan penyelesaian perkara di dalam maupun di luar 

pengadilan bagi badan atau pejabat serta anggota dan keluarga 

TNI AD di lingkungan Kodam. 

2)  Dukungan Hukum 

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan 

pembekalan hukum, pemberian saran hukum, penyusunan aturan, 

pedoman, petunjuk teknis hukum yang diperlukan dalam rangka 

kegiatan Kodam. 

3)  Perundang-undangan 

 Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan 

kompilasi, penelitian dan analisis peraturan perundang-undangan 

pemeliharaan dokumentasi, perpustakaan dan perkara yang 

diperlukan guna mendukung tugas pokok Kumdam. 

  b. Fungsi Organik Militer 

  Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang 

pengamanan, personel, logistik, dan binter terbatas dalam rangka 

mendukung tugas pokok Kumdam. 
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 c. Fungsi Organik Pembinaan 

  Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian serta 

latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kumdam. 

  Kumdam V Brawiijaya Malang dipimpin oleh Kakumdam Kolonel 

Chk. Subandi. Organisasi Kumdam disusun dalam 3 (tiga) Eselon sebagai 

berikut : 

a. Eselon Pimpinan. 

1) Kepala Hukum Kodam, disingkat Kakumdam 

2) Wakil Kepala Hukum Kodam, disingkat Wakakumdam 

b. Eselon Pembantu Pimpinan. 

1) Kepala Seksi Bantuan Hukum, disingkat Kasibankum 

2) Kepala Seksi Dukungan Hukum, disingkat Kasidukkum 

3) Kepala Seksi Perundang-undangan, disingkat Kasiundang 

c. Eselon Pelayanan. 

1) Kepala Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat 

Kasituud. 

Tugas dan Tanggung Jawab Personil KUMDAM 

1. Kepala Hukum Daerah Militer (Kakumdam) berkedudukan sebagai : 

a.  Sebagai Pimpinan Kumdam : 

1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan dan 

kegiatan sesuai dengan program kerja. 
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2) Memelihara dan meningkatkan perawatan materiil serta 

administrasi logistik. 

3) Memelihara sejarah satuan dan tradisi corps hukum di 

wilayah Kodam 

4) Menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib dilingkungan 

Kumdam. 

5) Meningkatkan kesejahteraan, kemampuan kerja dan 

pengembangan personel dalam rangka kesiapan operasional 

Kesatuan. 

6) Meningkatkan daya dan hasil guna serta keserasian kerja 

dilingkungan Kumdam 

b. Sebagai Perwira Staf Khusus Pangdam : 

1) Menyampaikan saran dan pendapat hukum kepada Pangdam 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 

2) Melaksanakan bimbingan fungsi teknis hukum kepada 

personel dan satuan jajaran Kodam. 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi 

hukum di kesatuan jajaran Kodam. 

4) Membantu Pangdam dalam kedudukannya selaku Ankum 

dan Papera di lingkungan Kodam. 

5) Melaksanakan dukungan dan memberikan bantuan hukum 

dalam rangka mendukung tugas Kodam. 
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6) Melaksanakan pengamatan dan mengevaluasi penerapan 

hukum di jajaran Kodam.. 

7) Membantu Panglima dan para Komandan di jajaran Kodam 

dalam merumuskan peraturan, pedoman, petunjuk teknis 

yang diperlukan dalam mendukung tugas Kodam. 

Kakumdam dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung 

jawab kepada Pangdam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh Kasdam. 

Kakumdam dapat mengadakan hubungan langsung dengan 

instansi, badan dan lembaga didalam maupun diluar kodam untuk 

kepentingan tugas pokok sesuai dengan ketentuan serta kebijakan 

Pangdam. 

2. Wakil Kepala Hukum Daerah Militer (Wakakumdam) bertugas dan 

berkewajiban sebagai berikut :  

1) Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi semua usaha, 

pekerjaan serta kegiatan staf agar sesuai dengan program kerja. 

2) Merumuskan dan memberikan petunjuk atau pengarahan setiap 

kebijakan Pimpinan kepada staf di jajarannya. 

3) Mengkoordinasikan pembuatan laporan staf sebagai bahan 

laporan Kakumdam kepada kesatuan atas. 

4) Melaksanakan pengamatan secara terus menerus dan penilaian 

secara periodik terhadap prestasi kerja pejabat di kesatuannya. 
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5) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada 

Kakumdam mengenai hal-hal yang menyangkut bidang 

tugasnya. 

6) Mewakili Kakumdam apabila Kakumdam berhalangan dalam 

menjalankan tugasnya. 

      Wakakumdam dalam melaksanakan tugas kewajibannya 

bertanggung jawab kepada kakumdam. 

3. Kepala Seksi Bantuan Hukum (Kasibankum) merupakan pembantu 

Kakumdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan 

dibidang bantuan hukum, bertugas dan berkewajiban sebagai berikut : 

1) Memimpin, Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas 

Sibankum 

2) Merencanakan, menyusun, mengatur dan melaksanakan 

Program Kerja Sibankum 

3) Melaksanakan administrasi bantuan hukum 

4) Memelihara ketertiban, disiplin dan membuat daftar penilaian 

anggota Sibankum 

5) Melaksanakan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan 

kepada kesatuan, prajurit, keluarga dan badan-badan hukum 

yang berada di jajaran kodam 

6) Melaksanakan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh 

kesatuan, prajurit dan keluarganya di jajaran Kodam. 
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7) Merumuskan pendapat dan saran hukum tentang proses 

penyelesaian perkara. 

        Kasibankum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :  

1) Kepala Urusan Peradilan, disingkat Kaur Peradilan 

2) Perwira Urusan Peradilan Umum/Agama, disingkat Paur Peradilan 

Um/Agama 

3) Perwira Urusan Peradilan Militer/Tata Usaha Negara, disingkat Paur 

Peradilan Mil/TUN 

  Kasibankum dalam melaksanakan tugas kewajibannya 

bertanggung jawab kepada Kakumdam, dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakakumdam. 

4. Kepala Seksi Dukungan Hukum (Kasidukkum) merupakan pembantu 

Kakundam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di 

bidang dukungan hukum, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

1) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas 

Sidukkum. 

2) Menyusun dan merumuskan Program kerja Sidukkum. 

3) Merencanakan, mengatur dan melaksanakan administrasi 

dukungan hukum berkaitan dengan operasi militer. 

4) Memelihara ketertiban dan disiplin serta membuat daftar 

penilaian anggota sidukkum. 



67 
 

5) Melaksanakan pembekalan dan penyuluhan hukum kepada 

kesatuan di jajaran Kodam. 

6) Memberikan saran dan pendapat hukum kepada Pangdam, staf 

organik serta staf teknis di jajaran Kodam yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

7) Memberikan saran pertimbangan hukum dalam penyiapan 

satuan dalam rangka operasi. 

8) Menyusun Peraturan, pedoman, petunjuk teknis yang 

diperlukan dalam pelaksanaan operasi. 

  Kasidukkum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 

1) Kepala Urusan Pembekalan Hukum, disingkat Kaur Kalkum. 

2) Kepala Urusan Penyuluhan Hukum, disingkat Kaurluhkum. 

3) Perwira Urusan Penyiapan Pembekalan Hukum disingkat, Paur Siap 

Kalkum. 

4) Perwira Urusan Penyiapan Penyuluhan Hukum, disingkat Paur Siap 

Luhkum. 

  Kasidukkum dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung 

jawab kepada Kakundam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wakakundam. 

5. Kepala Seksi Perundang-undangan. (Kasi Perundang-undangan) 

merupakan pembantu Kakundam yang bertanggung jawab 
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menyelenggarakan kegiatan di bidang Perundang-undangan, dengan 

tugas kewajiban sebagai berikut : 

1) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas 

Si Perundang-undangan. 

2) Merencanakan, menyusun, mengatur dan melaksanakan 

Program Kerja Si Perundang-undangan. 

3) Memelihara ketertiban dan disiplin serta membuat daftar 

penilaian anggota Si Perundang-undangan. 

4) Merencanakan, melaksanakan kompilasi hukum dan 

Perundang-undangan Nasional dan Hukum Internasional yang 

terkait serta berpengaruh terhadap penggunaan kekuatan unsur-

unsur Kodam dalam Operasi Militer. 

5) Melaksanakan penelitian dan analisis peraturan Perundang-

undangan. 

6) Memelihara dokumentasi dan perpustakaan Kumdam. 

7) Melaksanakan pencatatan dan melaporkan perkara yang terjadi 

di lingkungan Kodam. 

  KasiPerundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh : 

1) Kepala Urusan Peraturan, Petunjuk dan Perkara disingkat Kaur Turjuk 

Kara. 
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2) Penata Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan disingkat Penata 

Dokpustaka. 

 KasiPerundang-undangan dalam melaksanakan tugas kewajiban 

bertanggung jawab kepada Kakundam, dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakakundam. 

6. Kepala Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kasituud) merupakan 

unsur pelayanan dan pembantu Kumdam yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan kegiatan dibidang Tata Usaha serta Urusan Dalam, 

dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 

1) Memimpin, mengatur dan melaksanakan ketatausahaan. 

2) Merencanakan dan mengatur pelaksanaan urusan dalam. 

3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan, 

latihan satuan, personel, logistik, materiil serta keuangan. 

  Kasi Tuud dalam melaksanakn tugasnya dibantu oleh : 

1) Kepala Urusan Dalam disingkat Kaurdal 

2) Perwira urusan administrasi personel dan logistik, disingkat Paur 

Minperslog 

3) Perwira Urusan Pengamanan, disingkat Paurpam 

4) Perwira Urusan Tata Usaha, disingkat Paur Tu. 

 KasiTuud dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggungjawab 

kepada Kakundam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan 

oleh Wakakundam. 
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Bagan 1. Struktur Organisasi Hukum Kodam V Malang 
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Keterangan : 

1. Kepala Hukum Kodam (KAKUMDAM) 

Bertugas membawahi semua unit satuannya dalam jajaran 

Kumdam V Brawijaya. 

2. Wakil Kepala Hukum Kodam (WAKAKUMDAM) 

Bertanggung jawab kepada KAKUMDAM dalam melaporkan 

hasil pekerjaan setiap unit satuan dibawahnya. 

3. Kepala Seksi Bantuan Hukum (KASIBANKUM) 

Bertugas Melaksanakan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh 

kesatuan, prajurit dan keluarganya di jajaran Kodam serta 

Merumuskan pendapat dan saran hukum terhadap proses dan 

penyelesaian perkara. 

4. Kepala Seksi Dukungan Hukum (KASIDUKKUM) 

Bertugas merencanakan, mengatur dan melaksanakan administrasi 

dukungan hukum serta Memberikan saran pertimbangan hukum 

dalam proses perkara pelanggaran. 

5. Kepala Seksi Perundang-undangan (KASIPERUNDANG-

UNDANGAN) 

Bertugas melaksanakan penelitian dan analisis peraturan 

Perundang-undangan serta melaksanakan pencatatan dan 

melaporkan perkara yang terjadi di lingkungan Kodam. 
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6. Kepala Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam (KASITUUD) 

Bertugas mengatur dan melaksanakan ketatausahaan, pelaksanaan 

urusan dalam dan melaksanakan kegiatan pengamanan, latihan 

satuan, personel, logistik, materiil serta keuangan. 

B. Realita Pelanggaran Disiplin Tidak Murni yang dilakukan oleh 

Anggota TNI AD Kodam V Brawijaya. 

 Dalam menyelenggarakan fungsinya untuk menjaga pertahanan 

negara, TNI juga melakukan pembinaan terhadap anggotanya, meskipun 

dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum dalam jajaran Kodam 

V Brawijaya melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai alasan yang 

melatarbelakanginya. Jumlah pelanggaran disiplin tidak murni yang 

dilakukan oleh Prajurit TNI AD di lingkungan Kodam V Brawijaya 

terdapat dua puluh tiga (23) kasus selama tahun 2006-2009. 

Tabel 1 

Data Pelanggaran Hukum Disiplin Dijajaran Kodam V Brawijaya 

Januari 2004 - September 2009 

 

No 

 

Jenis Pelanggaran 

Tahun  

Jumlah 2006 2007 2008 2009 

1 Pelanggaran Hukum  

Disiplin Murni 

36 43 9 10 98 

2 Pelanggaran Hukum 

 Disiplin Tidak Murni 

 

3 

 

7 

 

8 

 

5 

 

23 

    ( Sumber : Data Sekunder 2009, diolah ) 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

pelanggaran hukum disiplin yang terjadi di wilayah Kodam V Brawijaya 

cukup tinggi. Selama bulan Januari 2006 sampai dengan bulan September 

2009 untuk pelanggaran hukum disiplin murni mencapai 98 kasus 

sedangkan untuk pelanggaran hukum disiplin tidak murni terdapat 23 

kasus. 

 Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD menjadi 

perhatian khusus, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai Prajurit 

yang dituntut untuk menjadi Prajurit yang berkepribadian baik, tidak 

hanya dalam hal berperilaku di lingkungan dinas tetapi juga di lingkungan 

masyarakat. 
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Tabel 2 

Data Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni  

Di Jajaran Kodam V Brawijaya 

Januari 2006 - September 2009 

 

No 

 

 Pelanggaran Hukum 

Disiplin Tidak Murni 

Tahun  

Jumlah  

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

1 Pasal 106 KUHP - - 1 - 1 

2 Pasal  209 KUHP - - 2 - 2 

3 Pasal 279 KUHP - - 1 - 1 

4 Pasal 281 KUHP 1 2 - - 3 

5 Pasal 284 KUHP 1 3 3 4 11 

6 Pasal 351 KUHP - - 1 - 1 

7 Pasal 378 KUHP - - - 1 1 

8 Pasal 426 (2) KUHP 1 - - - 1 

9 Pasal 62  

UU No 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

10 Pasal 5 (3) UU No 26 

Tahun 1997 tentang 

Hukum disiplin Prajurit 

TNI 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

  ( Sumber : Data Sekunder 2009, diolah ) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa  pada awalnya kasus-kasus 

tersebut termasuk tindak pidana akan tetapi karena ada unsur-unsur yang 
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tidak terpenuhi dan dengan beberapa pertimbangan maka dapat 

diselesaikan secara hukum disiplin tidak murni. Kasus tindak pidana 

dalam pasal 284 KUHP (Kejahatan terhadap kesusilaan) menduduki angka 

tertinggi, yaitu berjumlah 11 kasus. Sementara kasus tindak pidana pasal 

281 KUHP ( Kejahatan terhadap kesusilaan) sebanyak 3 kasus, Kasus 

tindak pidana  pasal 209 KUHP (Penyalahgunaan jabatan) sebanyak 2 

kasus, dan untuk kasus tindak pidana pasal 106 KUHP ( Kejahatan 

terhadap keamanan negara, makar), pasal 279 KUHP (Kejahatan terhadap 

asal-usul dan perkawinan), pasal 351 KUHP (Penganiayaan), pasal 378 

KUHP (Perbuatan curang), Pasal 426 (2) KUHP (Kejahatan Jabatan), 

Pasal 62 UU No 5 Tahun 1997 (tanpa hak memiliki, menyimpan atau 

membawa psikotropika) serta Pasal 5 (3) UU No 26 Tahun 1997 

(pelanggaran hukum disiplin tidak murni) masing-masing sebanyak 1 

kasus.  

 Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran hukum disiplin 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI merupakan suatu bentuk 

penyalahgunaan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI dengan melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang 

berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit yaitu memegang teguh 

disiplin keprajuritan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan 

prajurit. Mengenai beberapa kasus seperti perbuatan asusila, kawin siri 

yang selama 4 tahun berturut-turut selalu ada, maka hal ini menunjukkan 
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bahwa mental dari para prajurit masih lemah, dapat dikatakan memang 

prajurit adalah manusia biasa yang kadangkala tidak bisa terhindar dari 

godaan, tetapi bila telah memutuskan untuk menjadi prajurit maka harus 

bisa menahan diri dari semua godaan yang ada, baik itu godaan dari luar 

maupun dari dalam diri mereka masing-masing. Karena TNI berada di 

tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi pribadi yang di contoh oleh 

masyarakat disekelilingnya. 

Tabel 3 

Data Jumlah Pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni  

Menurut Pangkat 

Januari 2006 – September 2009 

 

No 

 

Jenis Pangkat 

Tahun  

Jumlah  2006 2007 2008 2009 

1 Perwira - 3 1 1 5 

2 Bintara 2 3 3 - 8 

3 Tamtama 1 1 4 4 10 

    ( Sumber : Data Sekunder 2009, diolah) 

 Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa prajurit berpangkat 

tamtama paling banyak melakukan  pelanggaran hukum disiplin tidak 

murni yaitu terjadi dalam 10 kasus. Sementara prajurit berpangkat bintara 

sebanyak 8 kasus dan untuk prajurit berpangkat perwira sebanyak 5 kasus. 

Perwira yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan data diatas 

dibagi menjadi 2, untuk perwira yang berasal dari lulusan AKMIL 
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terdapat 1 kasus sedangkan perwira yang berasal dari lulusan Secapa AD 

terdapat 4 kasus. Hal ini menandakan bahwa rasa kedisiplinan para 

prajurit masih begitu rendah terutama prajurit yang berpangkat tamtama, 

padahal rasa disiplin pada diri prajurit mutlak harus ada karena sebagai 

prajurit TNI mempunyai tugas yang sangat berat dalam menjaga Negara 

Republik Indonesia. 

  Menurut Mayor Chk Ganis. SH. Salah satu faktor mengapa 

pelanggaran hukum disiplin terutama pelanggaran hukum disiplin tidak 

murni paling banyak dilakukan oleh prajurit yang berpangkat tamtama 

karena dalam penerimaan prajurit tamtama sampai dengan tahun 2008, 

untuk lulusan pendidikan SMP masih bisa diterima. Jadi masih ada 

beberapa prajurit TNI yang hanya lulusan SMP.38 Hal ini sangat ironis 

karena bagaimana dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai prajurit 

TNI dengan baik apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-

masing prajurit kurang  hanya karena tingkat pendidikan prajurit  sebatas 

lulusan SMP. Meskipun pada dasarnya Prajurit berpangkat tamtama 

berkedudukan sebagai unsur prajurit pelaksana terendah di jajaran TNI, 

tetap tidak mengurangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit 

                                                 
38 Hasil wawancara dengan Mayor Chk Ganis, KATAUD Kumdam V Brawijaya, 

tanggal  16 juli 2009 pukul 08.12 wib. 
 

 



78 
 

untuk selalu memegang teguh disiplin keprajuritan, serta menjunjung 

tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 

Tabel 4 

 Data Jumlah Pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni  

Berdasarkan Jenis Kelamin  

Januari 2006 – September 2009 

Tahun Laki-Laki Perempuan 

2006 3 - 

2007 7 - 

2008 8 - 

2009 5 - 

Jumlah 23 - 

 ( Sumber : Data Sekunder 2009, diolah) 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari bulan Januari 2006 sampai 

bulan September 2009 pelaku pelanggaran hukum disiplin tidak murni 

secara keseluruhan dilakukan oleh prajurit laki-laki. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan oleh penulis kepada pejabat kumdam, faktor utama bahwa 

tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh wanita karena pada 

dasarnya wanita lebih bisa menjaga perilaku dan sikap, lebih bisa menata 

diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari 

peraturan yang berlaku. 
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C. Implementasi Penerapan Undang-Undang No 26 Tahun 1997 

terhadap Proses penyelesaian Perkara Hukum Disiplin Tidak 

Murni. 

Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Militer diperiksa dan 

diadili sendiri secara intern dalam satuan masing-masing. Hukuman yang 

dijatuhkan akan lebih berat. Tujuan pertama dari hukuman disiplin militer 

adalah untuk mendidik dan membina prajurit. Tujuan selanjutnya adalah 

memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang 

bersangkutan, sebagai peringatan kepada para Prajurit lainnya dan 

mencegah perluasan tingkah laku yang melanggar disiplin. 

Setelah melakukan penelitian di Kumdam V Brawijaya dan 

Peradilan Militer atau Otmil III-12 Surabaya mengenai pelanggaran 

hukum disiplin tidak murni di wilayah Kodam V Brawijaya maka akan 

terlihat dengan jelas dan rinci mengenai implementasi UU No.26 tahun 

1997 dalam menangani kasus pelanggaran hukum disiplin tidak murni 

Prajurit di jajaran Kodam V Brawijaya. Dalam menangani kasus 

pelanggaran hukum disiplin prajurit ini berdasarkan undang-undang No. 

26 tahun 1997 ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan pada 

para prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit 

diantaranya adalah : 

• Teguran 

• Penahanan ringan paling lama 14 ( empat belas ) hari. 
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• Penahanan berat paling lama 21 ( dua puh satu ) hari. 

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 26 tahun 

1997 jenis dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada para 

prajurit yang telah melakukan pelanggaran disiplin diserahkan 

penilaiannya kepada ankum dalam rangka mencapai sasaran pembinaan. 

Maka dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemeriksaan, bagaimana penyelenggaraan persidangannya. Mengenai 

penyelenggaraan persidangan ini diatur lebih lanjut didalam peraturan 

KASAD Nomor PERKASAD / 162 / IX / 2007 tanggal 28 September 

2007. 

 Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara disiplin dimulai sejak 

pemeriksaan, penyelenggaraan persidangan, pelaksanaan hukuman, 

pengajuan keberatan dan pengakhiran.39 

1.Pemeriksaan Awal Berdasarkan Pasal 13 UU No.26 Tahun 1997 dan 

Surat Keputusan KASAD No. Skep / 162 / IX / 2007. 

Pemeriksaan harus segera dilaksanakan dimulai sejak diterimanya 

laporan mengenai pelanggaran disiplin. Setelah menerima laporan tentang 

terjadinya pelanggaran disiplin, maka pelaku pelanggaran dipanggil dan 

kemudian diminta keterangannya oleh Ankum atau perwira yang ditunjuk 

untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yaitu 

                                                 
39 Hasil wawancara dengan Mayor Chk Agus Yuswanto, Kasibankum Kumdam V 

Brawijaya, tanggal  3 agustus 2009, pukul 09.15 wib. 
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apakah termasuk pelanggaran disiplin murni atau pelanggaran disiplin 

tidak murni. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : 

 Ada beberapa proses pemeriksaan untuk menentukan bahwa 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tersangka termasuk pelanggaran 

disiplin murni atau pelanggaran disiplin tidak Murni. 

1) Proses Pemeriksaan di Tingkat Kesatuan. 

Ada 3 tahap dalam pemeriksaan awal di Satuan : 

a. Perencanaan 

a) Mempelajari laporan adanya pelanggaran 

b) Merencanakan waktu dan tempat dilakukannya 

pemeriksaan 

c) Merencanakan tindakan pengamanan terhadap pelanggar 

Disiplin, Saksi dan Barang Bukti. 

d) Merencanakan sasaran pemeriksaan. 

b. Persiapan 

a) Menyiapkan surat panggilan kepada pelanggar disiplin 

b) Menyiapkan surat panggilan kepada saksi 

c) Menyiapkan personel (perwira/bintara) yang melakukan 

pemeriksaan 

c. Pelaksanaan. 

a) Pejabat pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

pelanggaran dan para saksi 
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b) Pejabat Pemeriksa melengkapi alat bukti yang diperlukan. 

c) Pejabat Pemeriksa mengamankan barang bukti. 

d) Pejabat Pemeriksa membuat resume hasil pemeriksaan 

e) Hasil pemeriksaan serta alat bukti yang ada di jadikan satu 

berkas berupa Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) kesatuan. 

f) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Atasan yang berhak 

menghukum 

d. Pengakhiran 

            Hasil BAP kesatuan diserahkan kepada Ankum, diperiksa 

kembali oleh Ankum. dari hasil BAP maka ada 2 kemungkinan 

yaitu 

a). Apabila pelanggaran disiplin tersebut termasuk pelanggaran 

hukum disiplin murni maka ankum dapat langsung 

menetapkan untuk menggelar sidang disiplin. dan hasil 

BAP digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Ankum 

dalam menjatuhkan putusan. 

b). Apabila pelanggaran disiplin tersebut termasuk dalam 

perbuatan yang mengarah pidana maka hasil BAP kesatuan 

yang berada di ankum diserahkan kepada penyidik perkara 

pidana yaitu Polisi Militer untuk melanjutkan pemeriksaan. 
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2) Proses Penyidikan di Tingkat Penyidik ( Polisi Militer ) 

a. Dasar kewenangan Penyidik (Polisi Militer) dalam melakukan 

pemeriksaan  adalah Pasal 69 ayat 1 (b). Undang-undang no 31 

tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

 b. Mekanisme Penyelesaian Penyidikan 

a). Ankum menyerahkan tersangka kepada Polisi Militer 

disertakan pula para saksi dan barang bukti. 

b). Penyidik Polisi Militer melakukan pemeriksaan saksi (min: 

2 saksi) 

c). Penyidik Polisi Militer akan melampirkan barang bukti 

pelanggaran. 

d). Penyidik Polisi Militer melakukan penyidikan terhadap 

tersangka 

e). Penyidik Polisi Militer membuat Resume hasil Penyidikan 

f). Hasil Pemeriksaan serta alat bukti yang ada di jadikan satu 

berkas berupa Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Polisi 

militer (POM) 

g).Untuk selanjutnya Penyidik Polisi Militer menyerahkan 

berkas perkara hasil penyidikan kepada Perwira Penyerah 

Perkara (PAPERA), Atasan yang berhak menghukum 

(ANKUM), dan Oditur Militer (OTMIL) sebagai Penuntut 

Umum. 
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3) Proses Pemeriksaan Berkas di Tingkat Oditurat militer (Otmil) 

a. Setelah Berkas perkara hasil penyidikan diterima oleh oditur 

militer, maka untuk selanjutnya oditur militer akan meneliti 

syarat formal dan Materiil kelengkapan BAP dari Polisi 

Militer. 

b. Apabila BAP sudah lengkap dan memenuhi persyaratan maka 

Oditur militer akan membuat surat pendapat hukum (SPH) 

dalam bentuk Berita acara pendapat (Bapat) atas perbuatan 

tindak pidana tersebut. 

c.  Oditur militer mengirimkan SPH atau Bapat tersebut kepada 

Oditurat jenderal TNI (Orjen). 

d.  Setelah mendapat jawaban petunjuk dari Orjen, maka atas dasar 

petunjuk dari orjen tersebut oditur militer meneruskan petunjuk 

tersebut kepada Papera selanjutnya papera akan meneruskan 

kepada Ankum sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman 

disiplin. 

e. Setelah Ankum menjatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya 

surat keputusan hukuman disiplin (Skep Kumplin) dari ankum 

dilaporkan kepada oditur militer untuk memastikan hukuman 

disiplin telah dilaksanakan oleh Ankum. 
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4). Proses pemeriksaan di Tingkat Oditurat Jenderal TNI (Orjen). 

a. Oditurat Jenderal akan memeriksa dan meneliti Surat Pendapat 

Hukum (SPH) dalam bentuk Berita acara pendapat (Bapat) 

yang diajukan oleh kepala oditurat militer (Kaotmil). 

b. Oditurat jenderal mengeluarkan petunjuk berupa surat atas 

penyelesaian Tindak pidana tersebut kepada oditur militer agar 

diselesaikan secara hukum disiplin. 

5). Proses pemeriksaan di Tingkat Perwira penyerah perkara (Papera) 

 a. Papera akan meneliti SPH atau Bapat dari oditurat militer. 

b.Papera akan mengeluarkan Surat keputusan penyelesaian 

Hukuman disiplin (Skep Kumplin) 

c. Papera menunjukkan dan memberikan Skep Kumplin kepada 

oditur militer. 

(6). Proses di Tingkat Atasan yang Berhak Menghukum(Ankum). 

a. Melaksanakan sidang disiplin sesuai petunjuk Papera dan oditur 

militer. 

b.Melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin kepada 

papera dan oditur militer. 

c.Menyerahkan data pelanggaran disiplin ke instansi terkait yaitu 

Polisi militer, Pers Kodam V Brawijaya, dan Kumdam V 

Brawijaya untuk pendataan arsip. 
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Pasal 5 ayat (3) UU No.26 Tahun 1997 dijelaskan bahwa : 

“ Pelanggaran Hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan 

yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga 

dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit ” 

Didalam bab II telah dijelaskan Yang dimaksud dengan tindak pidana 

sedemikian ringan sifatnya yaitu : 

a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 

tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda 

paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 

b. Perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya 

c. Tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI dan 

atau kepentingan umum. 

Adapun Faktor- faktor yang mempengaruhi berat ringannya hukuman. 

Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Ankum yang 

bersangkutan Yaitu40 : 

1. Tujuan penghukuman  

2. Kedudukan dan Usia pelaku pelanggaran 

3. Kepribadian dan Sifat Tersangka 

4. keadaan atau situasi dan kondisi pada saat pelanggaran 

disiplin terjadi. 

                                                 
40 Hasil wawancara dengan Mayor Chk Agus yuswanto, Kasibankum Kumdam V 

Brawijaya, tanggal  12 agustus 2009, pukul 08.35 wib. 
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Setelah mempertimbangkan hal itu semuanya maka ankum 

mengambil  putusan untuk melakukan sidang disiplin. 

2. Penyelenggaraan Persidangan berdasarkan Skep KASAD No. 162 / 

IX / 2007 

     Dalam hal pelanggaran hukum disiplin tidak murni, setelah 

menerima pelimpahan perkara untuk diselesaikan melalui hukum disiplin 

dari papera, Ankum menyelenggarakan rapat staf yang dihadiri oleh 

perwira staf terkait dan atasan langsung dari prajurit pelanggar untuk 

mendapatkan bahan pertimbangan guna menentukan berat ringannya 

hukuman. 

 Tahapan pelaksanaan Sidang disiplin sebagai beikut : 

1). Perencanaan 

     a. Merencanakan waktu dan tempat persidangan 

     b. Merencanakan pejabat-pejabat persidangan 

  c.Merencanakan dan menentukan pakaian yang digunakan 

dalam persidangan. 

     d. Merencanakan Sarana dan Prasarana persidangan. 

2) Persiapan 

     a. Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah 

     b. Menyiapkan tempat persidangan 

     c. Menyiapkan sarana dan prasarana persidangan. 
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  d.Ankum memberikan pengarahan kepada para pejabat 

persidangan. 

     e. Menyiapkan Surat keputusan hukuman disiplin. 

3) Pelaksanaan persidangan. 

      Pejabat memulai persidangan dengan tata urutan yang 

tercantum dalam Skep KASAD / 162 / IX / 2007 Tanggal 28 

September 2007. Setelah persidangan selesai dan hukuman disiplin 

dijatuhkan oleh Ankum maka hukuman harus segera dilaksanakan. 

 

Denah Ruang Sidang Disiplin 
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Keterangan :  

1. Ankum / Hakim disiplin 

2. Meja dilengkapi palu sidang dan alat tulis. 

3. Bendera Merah Putih. 

4. Perwira Tertua 

5. Peserta sidang disiplin (pejabat staf) 

6. Peserta sidang disiplin 

7. Petugas keamanan 

8. Pembawa acara 

9. Perwira Acara 

10. Prajurit Terperiksa. 

Penjatuhan hukuman harus segera dilaksanakan setelah hukuman 

disiplin dijatuhkan oleh Ankum melalui sidang disiplin. Hak menjatuhkan 

hukuman disiplin gugur setelah 6 (enam) bulan karena kadaluarsa 

terhitung : 

a. Sejak hari ankum menerima laporan disiplin atau menerima berkas 

berita acara pemeriksaan 

b. Sejak hari ankum menerima surat keputusan penyelesaian menurut 

hukum disiplin prajurit dari Papera. 

c. Sejak hari ankum menerima penyerahan berkas dari hakim pada 

pengadilan di lingkungan peradilan militer. 
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3. Pelaksanaan Hukuman 

     Menurut pasal 8 UU No. 26 Tahun 1997 disebutkan Jenis-Jenis 

hukuman disiplin terdiri dari :  

1) Teguran 

2) Penahanan Ringan paling lama 14 (empat belas) hari. 

3) Penahanan Berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

Pasal 9 UU No.26 Tahun 1997 dijelaskan bahwa dalam hal-hal khusus, 

jenis hukuman disiplin berupa penahanan dan penahanan berat dapat 

diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (Tujuh) hari.  

Hal-Hal khusus yang dimaksud adalah :  

1. Negara dalam keadaan bahaya 

2. Dalam kegiatan operasi militer. 

3. Dalam suatu kesatuan yang disiagakan. 

Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 

disiplin selain dikenai hukuman disiplin, pelanggar juga mendapatkan 

sanksi administratif. Sanksi administratif ini berdasarkan peraturan 

KASAD No : Perkasad /1/II/2009 tentang Buku Pedoman Sanksi 

Administratif Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran. 

Tujuannya adalah untuk mendidik dan meningkatkan disiplin keprajuritan 

sehingga prajurit lain tidak melakukan pelanggaran serta untuk 

menimbulkan efek jera (Shock therapy) bagi prajurit dan adanya kepastian 

terhadap karier yang bersangkutan setelah menjalani hukuman. 
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Jenis sanksi administratif antara lain : 

1. Sanksi terhadap Pendidikan 

2. Sanksi terhadap Jabatan 

3. Sanksi terhadap Kepangkatan 

4. Sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak 

hormat. 

Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan 

prosesnya telah selesai serta telah diterbitkan keputusan hukuman disiplin 

(Kep Kumplin) dari Ankum maka Prajurit ini termasuk dalam golongan I. 

Dalam pelaksanaan hukuman, hukuman disiplin dilaksanakan 

segera setelah dijatuhkan oleh ankum, tahapan pelaksanaan terdiri dari41 : 

a. Perencanaan 

- Merencanakan Waktu pelaksanaan hukuman 

- Merencanakan surat perintah (sprin) pelaksanaan hukuman 

- Merencanakan tempat pelaksanaan hukuman. 

b. Persiapan 

- Menyiapkan tempat atau ruangan yang telah ditentukan oleh 

Ankum. 

- Menentukan perlengkapan yang boleh atau tidak boleh 

dibawa oleh terhukum selama menjalani hukuman disiplin. 

- Menyiapkan Surat Perintah Pelaksanaan hukuman disiplin 

                                                 
41 Hasil wawancara dengan Kapten Chk Puji , staf Kumdam V Brawijaya, tanggal  

9 oktober 2009, pukul 08.35 wib. 



92 
 

c. Pelaksanaan 

Hari Penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama 

dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali pelaksanaan 

hukuman pada hari itu ditunda. 

1). Hukuman Teguran : 

a. Untuk Perwira 

a). Hukuman teguran dilakukan secara tertulis disampaikan Ankum 

kepada terhukum dalam surat tertutup. 

b). Penjatuhan hukuman disiplin tidak berpengaruh terhadap 

aktivitas kedinasan sehari-hari bagi terhukum. 

b. Untuk Bintara dan tamtama 

a). Hukuman teguran dilakukan secara tertulis disampaikan Ankum 

kepada terhukum dalam surat tertutup. 

b). Penjatuhan hukuman disiplin tidak berpengaruh terhadap 

aktivitas kedinasan sehari-hari bagi terhukum. 

2). Penahanan Ringan : 

a. Untuk Perwira 

a). Bagi prajurit TNI AD yang menjalani hukuman disiplin 

penahanan ringan diluar kesatrian maka ditempatkan di 

kediamannya dan di larang meninggalkan kediamannya kecuali 

untuk dinas. 
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b). Bagi prajurit TNI AD yang menjalani hukuman disiplin 

penahanan ringan didalam kesatrian di perbolehkan menerima 

tamu, dengan ijin Komandan / piket jaga kesatrian. 

c). Terhukum akan diberikan pendidikan dan pembinaan Rohani 

oleh petugas yang telah ditentukan. 

d). Tidak dibebaskan dari dinas dan pekerjaan sehari-hari. 

e). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 

b. Untuk Bintara  

a). Bagi prajurit TNI AD yang menjalani hukuman disiplin 

penahanan ringan diluar kesatrian maka ditempatkan di 

kediamannya dan di larang meninggalkan kediamannya kecuali 

untuk dinas. 

b). Bagi prajurit TNI AD yang menjalani hukuman disiplin 

penahanan ringan didalam kesatrian di perbolehkan menerima 

tamu, dengan ijin Komandan / piket jaga kesatrian. 

c). Terhukum akan diberikan pendidikan dan pembinaan Rohani 

oleh petugas yang telah ditentukan. 

d).  Tidak dibebaskan dari dinas dan pekerjaan sehari-hari. 

e). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 
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c. Untuk Tamtama. 

a). Menjalankan hukuman di dalam kesatrian 

b). Tidak dibebaskan dari dinas dan pekerjaan sehari-hari. 

c). Ditempatkan diruang tidur tamtama atau kamar yang ditentukan 

oleh Komandan Kesatrian. 

d). Bagi prajurit TNI AD yang menjalani hukuman disiplin 

penahanan ringan didalam kesatrian di perbolehkan menerima 

tamu, dengan ijin Komandan / piket jaga kesatrian. 

e). Terhukum akan diberikan pendidikan.dan pembinaan Rohani 

oleh petugas yang telah ditentukan. 

f). Diharuskan mengikuti apel hukuman, apabila tidak dinas. 

g). Tentang makanan diurus oleh pengurus makanan. 

h). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 

3). Penahanan Berat. 

a. Untuk Perwira 

a). Dijalankan dalam Kesatrian 

b). Ditempatkan di suatu kamar hukuman yang di tentukan oleh 

Komandan Kesatrian. 

c). Tidak diperbolehkan meninggalkan kamar hukuman, kecuali 

dalam keadaan yang penting dan seijin komandan. 
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d). Tidak diperbolehkan meninggalkan kamar hukuman, kecuali 

mandi dan buang air. 

e). Di bebaskan dari dinas. 

f). Tentang makanan diurus/diantar oleh pengurus makanan. 

g).  Dibawah pengawasan langsung oleh piket jaga. 

h). Tidak diperkenankan mengadakan hubungan komunikasi 

didalam sel tahanan melalui handphone.  

i). Tidak diperkenankan dikunjungi oleh keluarga selama 

menjalani hukuman 

j). Terhukum akan dikunjungi oleh petugas Rohani untuk 

pendidikan dan pembinaan rohani. 

k). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 

      b. Untuk Bintara  

a). Dijalankan dalam Kesatrian 

b). Ditempatkan di dalam kamar hukuman yang di tentukan oleh 

Komandan Kesatrian. 

c). Dibebaskan dari dinas/pekerjaan sehari-hari. 

d). Makanan diurus/diantar oleh pengurus makanan dan diserahkan 

oleh piket. Selesai makan alat-alat makanan harus segera di 

keluarkan dari ruangan hukuman/ sel tahanan. 
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e). Tidak diperbolehkan menerima tamu, kecuali dalam keadaan 

yang sangat penting dan seijin Komandan atau piket jaga 

Kesatrian. 

f). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 

      c. Untuk Tamtama 

a).Dijalankan dalam Kesatrian 

b).Ditempatkan di dalam kamar hukuman yang di tentukan oleh 

Komandan Kesatrian. 

c). Dibebaskan dari kedinasan. 

d). Makanan diurus/diantar oleh pengurus makanan dan diserahkan 

oleh piket. Selesai makan alat-alat makanan harus segera di 

keluarkan dari ruangan hukuman/ sel tahanan. 

e). Tidak boleh dikunjungi oleh keluarga selama menjalani 

hukuman. 

f). Diharuskan memakai tanda “Hukuman” yang di berikan oleh 

pihak Provoost. 

 Semua anggota yang sedang menjalani hukuman atau penahanan 

dilarang datang menghadiri acara hiburan yang diselenggarakan di dalam 

atau di luar kesatrian. Khusus untuk penahan ringan dan penahanan berat 

ada ketentuan diwajibkan menggunakan tanda hukuman (Bed). 

Penggunaan tanda hukuman ini dipakai pada lengan sebelah kiri atas, 
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warna dasar kain untuk penahanan ringan untuk bed adalah coklat tua, dan 

warna dasar kain untuk penahanan berat adalah warna hitam. Sedangkan 

untuk warna tulisan yang ada di bed bagi Perwira berwarna kuning, untuk 

Bintara berwarna putih, dan untuk Tamtama berwarna merah. Tanda 

hukuman ini dipakai semenjak prajurit dijatuhi hukuman sampai masa 

hukuman habis. 

 Sanksi administratif yang diterapkan bagi terhukum golongan I 

yaitu : 

1). Perwira 

a. Hukuman teguran, berakibat terhadap : 

a) Pendidikan : Ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab 

dan pendidikan lain yang disetarakan. 

b) Jabatan/ kepangkatan (alternatif) 

(a).Jabatan         :  Ditunda promosi jabatan 6 (enam) bulan. 

(b).Kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) 

periode 

b. Penahanan Ringan, berakibat terhadap :  

a) Pendidikan : Ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab 

dan pendidikan lain yang disetarakan. 

b) Jabatan/ kepangkatan (alternatif) 

(a).Jabatan          : Ditunda promosi jabatan 12 (dua belas) 

bulan. 
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(b).Kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) 

periode 

c. Penahanan Berat, berakibat terhadap : 

a) Pendidikan : Ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab 

dan pendidikan lain yang disetarakan. 

b) Jabatan/ kepangkatan (alternatif) 

(a).Jabatan          : Ditunda promosi jabatan 18 (delapan 

belas) bulan. 

(b).Kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) 

periode. 

2) Bintara/Tamtama 

a. Hukuman teguran, berakibat terhadap : 

a)Pendidikan : Ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg. 

b) kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode 

b. Penahanan Ringan, berakibat terhadap :  

a)Pendidikan : Ditunda mengikuti mengikuti seleksi 

Dikcapa/Dikcabareg. 

b) kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode 

c. Penahanan Berat, berakibat terhadap : 

a)Pendidikan : Ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg. 

b) kepangkatan : Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode. 
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 Kenaikan pangkat Prajurit TNI AD dalam 1 (satu) tahun ada 2  kali 

kenaikan pangkat atau 2 periode. 

4.  Pengajuan keberatan berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 

1997 pasal 25 – pasal 30 dan Surat Keputusan KASAD No. Skep/ 

162 / IX / 2007. 

1). Keberatan yang diajukan adalah mengenai : 

 a. Penemuan alasan hukuman 

 b. Jenis Hukuman disiplin dan 

 c. Berat ringannya hukuman disiplin. 

2). Dilakukan secara tertulis dan dengan kalimat yang sopan. 

3). Dalam pengajuan keberatan terhukum dapat mengajukan satu atau 

dua orang perwira dalam kesatuannya untuk memberikan nasiihat 

dengan persetujuan Ankum. 

4). Berdasarkan pasal 26 UU No.26 Tahun 1997 Keberatan diajukan 

kepada Ankum Atasan melalui atasan langsungnya dalam 

tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan. 

5). Setiap Atasan dan Ankum wajib menerima dan merumuskan 

pengajuan keberatan terhadap keputusan hukumdisiplin yang 

dijatuhkannya pada Ankum atasan. 

6). Ankum Atasan yang berwenang memutuskan keberatan wajib 

untuk segera mengambil keputusan berupa menolak atau 

mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan yang diajukan. 
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7). Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan 

menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang 

menjatuhkan hukuman disiplin. 

8). Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan 

membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang 

menjatuhkan hukuman disiplin. 

9) Apabila tidak menerima keputusan keberatan yang telah diajukan 

maka dapat mengajukan keberatan lagi kepada Ankum Atasan dari 

Ankum yang telah memutus keberatan dalam tenggang waktu 2 

(dua) hari setelah keputusan keberatan diberitahukan. 

10). Keberatan terhadap hukuman disiplin yang telah diajukan tidak 

dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan Ankum Atasan. 

11). Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan 

hukuman disiplin yang akan atau sedang dijalankan. 

12).Keputusan hukuman disiplin yang diajukan oleh panglima 

merupakan keputusan terakhir.  

Dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi prajurit tidak menutup 

kemungkinan dilakukan pemecatan, hal ini berdasarkan ketentuan yang 

ada di pasal 35 Undang-undang  No. 26 Tahun 1997 seorang prajurit yang 

telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit atau 

nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang 

dijatuhkan sehingga di pandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai 
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prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan dengan tidak hormat 

dari dinas keprajuritan, kecuali perwira harus melalui Dewan Kehormatan 

Perwira (DKP). DKP adalah merupakan suatu wadah yang terdiri dari 

kelompok perwira yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan pemeriksaan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan 

kepada KASAD menyangkut pemberhentian dengan tidak hormat seorang 

perwira dari dinas keprajuritan. 

5. Pengakhiran. 

1. Hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dan hari 

terakhir hukuman yang harus dijalani 

2. Terhukum melaporkan ke pejabat Pers Satuan bahwa hukuman 

telah dilaksanakan. 

3. Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 1997 pasal 13 huruf c 

yaitu Hukuman disiplin dicatat dalam buku hukuman dan buku 

data personel yang bersangkutan. Hal apa saja yang harus dicatat 

dalam buku hukuman sudah dijelaskan dalam Bab II. 
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Tabel 5 

Data Jumlah Jenis Hukuman Terhadap Pelaku Pelanggaran 

 Hukum Disiplin Tidak Murni 

Januari Tahun 2007 – September 2009 
 

No 

 

Jenis Hukuman 

Jumlah  

 Jumlah 2006 2007 2008 2009 

1 Teguran - - - - - 

2 Penahanan Ringan Paling Lama 

14 (empat belas) hari. 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

3 Penahan Berat Paling Lama 21 

(dua puluh satu) hari. 

 

3 

 

5 

 

7 

 

4 

 

19 

    ( Sumber : Data Sekunder 2009, diolah ) 

 Dari data tersebut menunjukkan bahwa hukuman disiplin dalam 

bentuk teguran dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan September 

2009 tidak dikenakan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran 

disiplin tidak murni. Untuk hukuman disiplin dalam bentuk penahanan 

ringan paling lama 14 hari dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan 

September 2009 terdapat 4 kasus, dan hukuman disiplin dalam bentuk 

penahanan berat paling lama 21 hari dari bulan Januari 2006 sampai 

dengan bulan September 2009 sebanyak 19 kasus. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa untuk kasus pelanggaran disiplin tidak murni harus 

ditindak tegas yaitu salah satunya dengan penahanan berat paling lama 21 

hari, hal ini dilakukan agar membuat rasa jera kepada prajurit yang 
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melakukan pelanggaran dan hukuman ini dapat dijadikan pembelajaran 

sehingga diharapkan prajurit tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. 

D. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang No 

26 Tahun 1997 Terhadap Proses Penyelesaian Perkara 

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

Kepala Hukum Kodam V Brawijaya, Kolonel Chk. Subandi bahwa 

Ankum sebagai komandan selain memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk membina anggota, ankum juga mempunyai peran penting dalam 

proses awal pemeriksaan untuk kasus pelanggaran.42 Wawancara juga 

dilakukan penulis kepada Kepala Peradilan militer III-12 Surabaya 

terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan yang berkaitan 

dengan implementasi Undang-undang No. 26 tahun 1997 terhadap proses 

penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni di wilayah 

Kodam V Brawijaya, antara lain43 : 

a. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan wawasan yang mendalam 

tentang hukum bagi prajurit TNI khususnya ankum yang mempunyai 

peranan amat penting dari awal pemeriksaan terjadinya pelanggaran. 

Kurangnya pemahaman ankum tentang proses penyelesaian hukum 

                                                 
42 Hasil Wawancara dengan Kolonel Chk Subandi, Kakumdam V Brawijaya 

Malang pada tanggal 12 agustus 2009, pukul 13.25 wib. 
 

43 Hasil Wawancara dengan Letkol Laut Sarwoko, Kaotmil III-12 Surabaya pada 
tanggal 22 agustus 2009, pukul 09.50 wib. 
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disiplin tidak murni akan menyebabkan proses kasus pelanggaran 

disiplin berlangsung lama. 

b.Ankum tidak proaktif untuk menanyakan hal-hal yang kurang 

dimengerti dalam memproses kasus pelanggaran hukum disiplin 

kepada kantor kumdam dan peradilan militer. sehingga penyelesaian 

pelanggaran tidak terselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang 

semestinya. Kantor hukum Kodam V Brawijaya memiliki bagian  yang 

khusus dapat membantu memberikan saran dan pendapat terhadap 

masalah hukum yang terjadi di wilayah Kodam V Brawijaya yaitu 

seksi bantuan hukum. Untuk peradilan militer, bisa menanyakan 

langsung pada kepala peradilan militer dan juga menanyakan ke 

oditur. 

c. Ankum yang tidak mau mengikuti prosedur hukum yang sudah 

tercantum dalam undang-undang No. 26 tahun 1997 tentang hukum 

disiplin prajurit TNI dan undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang 

peradilan militer dalam hal pemeriksaan dan penyidikan untuk 

penyelesaian kasus pelanggaran anggota TNI. Adakalanya Ankum 

melakukan jalan pintas, yaitu pada saat pemeriksaan diketahui tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana 

maka seharusnya diserahkan kepada polisi militer untuk dilakukan 

penyidikan yang lebih mendalam, akan tetapi perbuatan itu langsung 

dimasukkan dalam pelanggaran disiplin murni, hal ini disebabkan 
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karena yang melakukan pelanggaran adalah anggota TNI di 

lingkungan kesatuan sendiri maka saat pemeriksaan, semua dilakukan 

sesama anggota TNI. Tentunya tetap ada ikatan emosional dan jiwa 

korps untuk saling melindungi sesama anggota TNI, sehingga hal ini 

menjadi masalah dalam proses penanganan pelanggaran disiplin yang 

dilakukan anggota TNI, hal ini dibenarkan oleh Kaotmil III-12 

Surabaya Letkol Laut Sarwoko.44 

d. Adanya kendala dalam penyidikan  

  Penyidikan adalah awal dari suatu proses hukum. Dalam suatu 

penyidikan kasus pelanggaran, Polisi militer menemui banyak kendala 

yang bisa menghambat kelancaran penyidikan, sehingga penyelesaian 

kasus pelanggaran disiplin tidak bisa maksimal untuk dilakukan. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyidikan tersebut antara lain 

sebagai berikut :  

a). Tersangka tidak memenuhi acara pemeriksaan atau melarikan 

diri sehingga mengganggu kelancaran proses penyidikan yang 

dilakukan oleh tim penyidik polisi militer. Sehingga terjadi 

kesulitan pemberkasan untuk di proses lebih lanjut. 

b). Kesulitan mencari saksi karena biasanya saksi yang bukan 

dari lingkungan TNI berusaha menghindar dan tidak mau 

berurusan terlalu panjang apabila berkaitan dengan kasus yang 

                                                 
44 Hasil Wawancara dengan Letkol Laut Sarwoko, Kaotmil III-12 Surabaya pada 

tanggal 22 agustus 2009, pukul 11.25 wib. 
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dilakukan oleh prajurit TNI, selain itu kurangnya upaya 

perlindungan kepada saksi yang mengetahui dan melihat 

perbuatan pelanggaran tersebut.  

c). Masalah keutuhan barang bukti yang tidak utuh. Penyidik 

menyerahkan berkas perkara kepada oditur dan dengan 

demikian penyidikan sudah dianggap selesai jika penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada oditur. Artinya jika barang bukti tidak utuh maka 

dipastikan penyidikan akan mengalami kendala karena 

prosesnya lebih lanjut akan terhambat. 

E. Upaya  Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Undang-Undang 

No 26 Tahun 1997 Terhadap Proses Penyelesaian Perkara 

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni.  

Kumdam V Brawijaya sebagai badan pelaksana Kodam yang 

antara lain bertugas membantu Pangdam dalam bidang hukum 

memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum dijajaran satuan-satuan 

wilayah Kodam V Brawijaya tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan 

proses penyelesaian hukum disiplin prajurit. 

 Penyelenggaraan penataran khususnya bagi pejabat staf intel dari 

masing-masing kesatuan tentang  proses penyelesaian pelanggaran hukum 

disiplin. 
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 Adanya kendala yang dihadapi bukanlah halangan yang berarti 

bagi pihak TNI AD, khususnya dalam mengusahakan semaksimal 

mungkin penyelesaian pelanggaran disiplin murni dengan baik. Menurut 

hasil wawancara yang penulis lakukan secara terpisah dengan pejabat 

kumdam dan pejabat polisi militer telah diketahui bahwa pihak TNI telah 

melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala yang ada. 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau 

meminimalisir kendala yang berupa : 

a.. Kumdam V Brawijaya meningkatkan penyuluhan hukum secara 

bergiliran di satuan-satuan wilayah Kodam V Brawijaya. 

b. Bagi ankum yang tidak proaktif menanyakan ketidakpahaman yang 

berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum disiplin maka 

Kumdam V Brawijaya akan melakukan peringatan secara lisan dan 

tertulis kepada ankum apabila diketahui tidak sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dalam melakukan penyelesaian kasus 

pelanggaran tersebut. 

c.  Bagi ankum yang tidak mau mengikuti prosedur hukum yang sudah 

tercantum dalam undang-undang No. 26 tahun 1997 tentang 

hukum disiplin prajurit TNI dan undang-undang No. 31 tahun 1997 

tentang peradilan militer dalam hal pemeriksaan dan penyidikan 

maka sama halnya dengan melakukan pelanggaran disiplin pada 
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saat dinas sehinggga dapat diberikan sanksi pelanggaran hukum 

disiplin murni. 

d. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah 

melakukan pemaksaan kepada tersangka untuk memenuhi acara 

pemeriksaan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

tersangka agar tersangka tidak melarikan diri. Memberi pengertian 

kepada saksi untuk bisa membantu dalam memberikan keterangan 

dalam proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap kasus 

pelanggaran. Saksi dijamin akan dilindungi sehingga tidak perlu 

takut untuk memberikan keterangan. Dan untuk masalah barang 

bukti, penyidik meningkatkan kinerja dan berusaha sebaik 

mungkin untuk mengumpulkan barang bukti selengkap-

lengkapnya agar proses penyelesaian kasus pelanggaran dapat 

dilakukan dengan cepat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

diantaranya: 

1. Bahwa implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap 

prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni 

yang dilakukan oleh prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya adalah dengan 

melakukan Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara disiplin, meliputi 

lima (5) tahap yaitu : 

 1) Pemeriksaan. 

    Dalam proses pemeriksaan pelaku perkara pelanggaran 

hukum disiplin  tidak murni maka ada enam (6) proses 

pemeriksaan : 

a.  Proses Pemeriksaan di Tingkat Kesatuan. 

b. Proses Penyidikan di Tingkat Penyidik ( Polisi Militer ) 

c.  Proses Pemeriksaan Berkas di Tingkat Oditurat militer (Otmil) 

d. Proses pemeriksaan di Tingkat Oditurat Jenderal TNI (Orjen) 
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e.Proses pemeriksaan di Tingkat Perwira penyerah perkara 

(Papera). 

f. Proses di Tingkat Atasan yang Berhak Menghukum(Ankum). 

2) Penyelenggaraan Persidangan perkara pelanggaran hukum 

disiplin yang disertai dengan keputusan penjatuhan hukuman. 

3) Pelaksanaan Hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum 

disiplin di kesatuan dan disertai dengan sanksi administratif, 

sanksi administratif ini berdasarkan Peraturan KASAD Nomor 

: Perkasad /1/II/2009. 

4) Pengajuan Keberatan yang diajukan pada Ankum melalui 

atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah 

hukuman dijatuhkan. 

5) Pengakhiran yaitu Pencatatan Buku Hukuman. 

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi dari 

Undang–undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian 

perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh 

prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya, antara lain : 

a. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan wawasan tentang Hukum 

Disiplin bagi prajurit TNI khususnya ankum. 

b. Tidak proaktif ankum untuk menanyakan hal-hal yang kurang 

dimengerti dalam memproses kasus pelanggaran hukum disiplin 
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kepada kantor Kumdam V Brawijaya dan peradilan militer III-12 

Surabaya. 

c. Ankum yang tidak mau mengikuti prosedur hukum yang berlaku 

yaitu undang-undang No 26 tahun 1997 . 

d. Adanya kendala dalam penyidikan, antara lain : 

1).Tersangka tidak memenuhi acara pemeriksaan atau 

tersangka melarikan diri. 

2). Kesulitan mencari saksi 

3). Masalah keutuhan barang bukti 

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Undang-undang No 

26 Tahun 1997 Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran 

Hukum Disiplin Tidak Murni. 

a.Kumdam V Brawijaya meningkatkan penyuluhan hukum di 

satuan-satuan wilayah Kodam V Brawijaya. 

b. Bagi ankum yang tidak proaktif menanyakan ketidakpahaman 

pada saat melakukan penyelesaian hukum maka Kumdam V 

Brawijaya akan memperingatkan secara lisan dan tertulis kepada 

ankum. 

c. Bagi ankum yang tidak mau mengikuti prosedur hukum, maka 

akan dikenai sanksi pelanggaran hukum disiplin murni. 
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d.Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah 

melakukan pemaksaan kepada tersangka untuk memenuhi acara 

pemeriksaan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

tersangka.  

B. Saran 

 Adapun rekomendasi atau saran yang dapat penulis berikan 

berdasarkan hasil penelitian diatas adalah : 

1.Semakin maraknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 

Prajurit TNI perlu kiranya meningkatkan kedisiplinan anggota baik 

di luar maupun didalam tugas secara keseluruhan hal ini dapat  

   dilakukan dengan melakukan pengawasan rutin yang diadakan 

tiap-tiap satuan terhadap setiap Prajurit TNI AD baik di dalam 

maupun di luar dinas dan setiap Komandan satuan harus mampu 

memberikan contoh perilaku disiplin kepada anggota. Selain itu 

perlu adanya pembinaan psikologis terhadap prajurit TNI secara 

berkala, hal ini untuk memantau kepribadian prajurit TNI yang 

diharapkan selalu dapat mengontrol diri dalam bersikap dan 

mengontrol emosi dalam menjalankan tugas.  

2.Dalam menangani pelanggaran hukum disiplin prajurit khususnya 

hukum disiplin tidak murni, diharapkan para pejabat yang berada 

di tiap satuan mengerti dan lebih memahami mengenai isi dari 
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undang-undang No. 26 tahun 1997 agar  tidak terjadi kekeliruan 

dalam penerapannya. 

3.Dalam proses penyelenggaraan persidangan kurang adanya 

keterbukaan sehingga masyarakat menganggap persidangan 

dikalangan militer hanya sekedar formalitas. Setidaknya dengan 

adanya keterbukaan dalam persidangan maka dapat mengurangi 

asumsi atau pola pikir negatif masyarakat kepada penyelesaian 

perkara pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. 

4.Kepada Kumdam V Brawijaya 

a.Diharapkan Kakumdam terus meningkatkan kinerjanya untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi hukum dan 

mengevaluasi penerapan hukum di jajaran Kodam V 

Brawijaya secara rutin dan terjadwal sehingga penerapan 

hukum yang ada di jajaran Kodam V Brawijaya selalu 

terpantau, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan adanya 

kekeliruan dalam melaksanaan penyelesaian kasus hukum 

terhadap prajurit. Kakumdam diharapkan juga melakukan 

pengecekan rutin terhadap staf seksi Per-undang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal pendataan 

perkara, baik perkara pidana maupun perkara pelanggaran 

disiplin khususnya pelanggaran hukum tidak murni apakah 
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instansi yang terkait yaitu oditurat militer, dan kesatuan di 

wilayah kodam V Brawijaya sudah mengirim data yang 

lengkap ke Kumdam V Brawijaya, kalau belum sebaiknya 

seksi Per-undang-undangan tidak pasif, seksi per-undang-

undangan dapat menanyakan dan meminta data ke instansi 

yang bersangkutan, agar data antara instansi satu dengan 

yang lain sama, sehingga data dapat tersusun dengan rapi dan 

Valid. 

b.Bagi Kasidukkum beserta staf anggota diharapkan dalam 

memberikan pembekalan dan penyuluhan hukum kepada 

kesatuan di jajaran Kodam sebaiknya menggunakan inovasi 

dalam penyampaian materi hukum sehingga dapat lebih 

mudah dipahami oleh prajurit. 

c.Bagi Kasi perundang-undangan beserta staf anggota 

diharapkan dalam melakukan pendataan terhadap  kasus 

pelanggaran hukum disiplin sebaiknya dilakukan pemisahan  

   buku catatan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan 

pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Sehingga dapat 

mempermudah dalam mengevaluasi data kasus pelanggaran 

setiap tahunnya.  
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SAPTA MARGA 

1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan 

Pancasila. 

2. Kami patriot indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara 

yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 

3. Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. 

4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara 

dan bangsa Indonesia. 

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, 

patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan 

kehormatan prajurit. 

6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan 

keperwiraan didalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia 

berbakti kepada negara dan bangsa. 

7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji 

serta sumpah prajurit. 

 

 

 

 

 



SUMPAH PRAJURIT 

 

Demi Allah saya bersumpah/berjanji : 

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin 

keprajuritan. 

3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah 

atau putusan. 

4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa 

tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. 

5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya. 

 

DELAPAN WAJIB TNI 

1. Bersikap amah tamah terhadap rakyat. 

2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 

3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 

4. Menjaga kehormatan diri dimuka umum. 

5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 

6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 

7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 

8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi 

kesulitan rakyat sekelilingnya. 



LAMPIRAN 
 

Gambar Sel Tahanan di Kantor Polisi Militer V/3 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

            



 
Gambar Sel Tahanan Di Batalyon 512 

 
 
 
 
 

        



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama  : Andinna Puteri Lestari 

NIM : 0510110018 

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal 

memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah 

dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar 

kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau daftar pustaka. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini 

merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka 

memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar 

kesarjanaan saya. 

 
 
 
 
 

Malang, November 2009 

                                                                                                       Yang menyatakan  

 

 
 

                                                                                                           Andinna Puteri Lestari 

           NIM. 0510110018 
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