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Pengantar 
 
 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo-
nesia (YLBHI) melakukan proyek kerja-
sama (cooperation project) bersama de-
ngan Kemitraan (Partnership for 
Governance Reform in Indonesia) untuk 
melaksanakan Seminar dan Lokakarya 
(Semiloka) Publik yang membahas RUU 
TNI dan RUU Intelijen. Program ini sudah 
dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan dan Maksassar, Sulawesi Sela-
tan, dengan tema “Menggagas Peran 
Stratedis TNI dan Intelijen dalam 
Sistem Negara Demokrasi” 
 
Program tersebut bertujuan meningkatkan 
perhatian masyarakat luas dalam membe-
rikan masukan terhadap Draft Rancangan 
UU TNI dan RUU Intelijen. Secara khu-
sus, program ini juga bertujuan: memfa-
silitasi peran serta dan aspirasi masya-
rakat dalam proses penyusunan RUU TNI 
dan RUU Intelijen; serta memfasilitasi pe-
nyusunan position paper sebagai bahan 
masukan dalam proses penyusunan RUU 
TNI dan RUU Intelijen. 
 
Program tersebut sudah dilaksanakan di 
dua kota dari empat kota yang diren-
canakan yakni Banjarmasin dan Ma-
kassar, sementara dua kota berikutnya 
masih akan menyusul yakni di Jakarta 
dan Surabaya. Selain bekerjasama de-
ngan Kemitraan, sosialisasi mengenai 
RUU TNI juga telah dilakukan YLBHI 
bekerja sama dengan Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat (ELSAM) semenjak 
tahun 2002 di sejumlah kota-kota lainnya 
seperti: Palu, Manado, Surabaya, Ban-
dung, Kupang, Medan dan Jakarta. 
 

Di Banjarmasin, kegiatan Semiloka di-
laksanakan pada tanggal 9-10 Maret 
2004, bekerjasama dengan Komisi Hak 
Asasi Manusia (Komisi HAM) Kalimantan 
Selatan. Sementara di Makasar kegiatan 
Semiloka dilaksanakan bekerjasama de-
ngan LBH Makassar pada tanggal 14-15 
April 2004.  Kedua kegiatan Semiloka ter-
sebut dihadiri oleh sekitar 200 orang pe-
serta dari berbagai kalangan dan latar 
belakang, baik sebagai peserta seminar 
mau pun lokakarya, yang terdiri dari: Aka-
demisi dan Intelektual, TNI, Polri, Peme-
rintah (Pemda), LSM, Mahasiswa, Pe-
kerja Sosial, dan lain-lain. 
 
Semiloka ini menghadirkan narasumber 
yakni: Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus 
Widjojo (Mantan Kaster TNI), Hasanud-
din, SH (Koalisi Masyarakat Sipil Kali-
mantan Selatan), Robertus Robet, MA 
(YLBHI), Syaifuddin, SH, MH (Pengajar 
Universitas Lambung Mangkurat, Banjar-
masin), Munarman, SH (YLBHI), Briga-
dir Jenderal TNI Sugeng (Kepala Biro 
Hukum Departemen Pertahanan RI), Dr. 
Aswanto, SH (Pengajar Universitas Ha-
sanuddin, Makassar), Usman Hamid, SH 
(Koordinator KONTRAS) dan Daniel 
Panjaitan, SH, LLM (YLBHI) 
 
Saat ini Yayasan LBH Indonesia, aktif 
melakukan advokasi kebijakan terhadap 
RUU TNI, termasuk menyelenggarakan 
konferensi pers dan mengeluarkan press 
release. Berkaitan dengan advokasi 
kebijakan ini, Yayasan LBH Indonesia 
mengundang rekan-rekan wartawan, 
organisasi masyarakat sipil, jurnalis 
media cetak dan radio untuk hadir dalam 
kegiatan public expose mengenai 
pemaparan hasil-hasil Semiloka tentang 
RUU TNI. 
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Pandangan Umum 
 
 
Perubahan politik pasca 1998 membawa 
sejumlah perubahan terhadap fungsi dan 
peran institusi militer. Perubahan pertama 
adalah dihapuskannya paradigma Dwi 
Fungsi ABRI sebagai landasan normatif 
dan politis bagi keterlibatan militer ke 
dalam wilayah sosial dan politik, yang 
dalam tata aturan negara modern dan 
demokratis merupakan wilayah sipil, 
sehingga jabatan seperti Kepala Staf 
Sosial Politik (Kasospol)  ABRI/TNI 
dihapuskan.  
 
Kedua, dilakukannya pemisahan yang 
tegas baik secara normatif maupun 
hirarkis antara insitusi militer dengan 
kepolisian, di mana sebelumnya kepala 
kepolisian secara hirarkis instruktif berada 
di bawah komando panglima angkatan 
bersenjata. Pemisahan ini dilakukan 
berdasarkan TAP MPR No.VI/1998 dan 
TAP MPR No.VII/1998 yang diperkuat 
lewat Undang-undang No.3 tahun 2002.  
 
Ketiga, perubahan yang terjadi pada poin 
kedua membawa dampak perubahan 
orientasi dan ruang lingkup wewenang 
insitusi militer yakni di wilayah pertahanan 
sebagaimana dimaktubkan dalam UU 
No.3 tahun 2002, sementara instusi 
kepolisian di wilayah keamanan yang 
diatur dalam UU No.2 tahun 2002, yang 
sebelumnya kedua wilayah tersebut 
berada di bawah wewenang dan 
yurisdiksi angkatan bersenjata, sehingga 
banyak terjadi overlapping dan tumpang 
tindih dalam tindakan dan penanganan.  
 
Kempat, dihapuskannya sejumlah lemba-
ga-lembaga ekstra-militer tetapi berada di 
bawah wewenang naungan institusi 
militer seperti Bakorstanasda, Litsus dan 
juga pembreidelan pers.  
 
Kelima, aturan langsung yang mengikat 
dari poin pertama adalah dikeluarkannya 
TAP MPR No.VI/1998 mengenai 
pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR 
VII/2000 mengenai larangan bagi anggota 

militer yang masih aktif untuk menduduki 
jabatan publik, dan juga institusi militer 
tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam 
aktivitas politik praktis. 
 
Secara paralel sejumlah aturan normatif 
yang bertujuan untuk memberikan perlin-
dungan bagi kebebasan sipil (civil 
liberties) dibuat dan dikeluarkan, seperti 
UU No.39/1999 tentang HAM, UU 
No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU 
No.26/1999 tentang Pencabutan terhadap 
UU No.11/PNPS/1963 tentang Pembe-
rantasan Kegiatan Subversif. Aturan-
aturan normatif tersebut secara umum 
ditujukan bagi perlindungan hak-hak 
individu secara khusus, dan kebebasan 
masyarakat sipil secara umum. Sejumlah 
undang-undang yang diterbitkan tersebut 
diharapkan dapat secara gradual meng-
hapuskan dominasi militer terhadap 
masyarakat sipil yang berlangsung sela-
ma kekuasaan rejim Orde Baru. 
 
Namun di sisi yang lain, dalam praktek 
yang dilakukan justru penambahan 
Komando Daerah Militer (Kodam) di dua 
wilayah yakni Maluku dan Aceh meng-
genapi menjadi 12 daerah militer, dengan 
alasan keamanan dan ancaman disinte-
grasi sosial dan disintegrasi wilayah, yang 
disusul dengan penetapan keadaan 
darurat militer di propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 
 
Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah 
perubahan-perubahan normatif tersebut 
juga membawa perubahan secara 
substantif dalam fungsi dan wewenang 
insitusi TNI dalam hal pertahanan, kea-
manan, sosial dan politik? 
 
Pertanyaan ini kemudian bisa dirunut 
melalui pengajuan Rancangan Undang-
undang mengenai Tentara Nasional 
Indonesia (RUU TNI) yang saat ini 
sedang masuk dalam tahap pembahasan 
oleh Komisi I DPR-RI, yang diajukan oleh 
Markas Besar TNI (Mabes TNI), berda-
sarkan hasil rapat Menkopolkam tanggal 
10 Juni 2004. 
 



Laporan YLBHI No.7, Agustus 2004 
 

 3

Di sisi lain Ada dua versi RUU TNI yang 
dikeluarkan pemerintah yang beredar di 
kalangan masyarakat yaitu RUU TNI versi 
pertama yang dikeluarkan Departemen 
Pertahanan (Dephan) berdasarkan hasil 
rapat Dephan pada tanggal 3 Februari 
2003 dan RUU TNI versi kedua yang 
dikeluarkan Kementerian Politik dan 
Keamanan (Polkam) berdasarkan hasil 
rapat Menko Polkam tanggal 10 Juni 
2004.  
 
RUU versi kedua ini memang mengalami 
sejumlah perubahan dari versi yang 
pertama. Perubahan tersebut diyakini 
sebagai respon dari kuatnya penolakan 
terhadap RUU TNI versi Dephan, yang 
oleh banyak pihak dinilai berupaya 
mengembalikan kembali Dwi Fungsi ABRI 
melalui sebuah landasan yurudis-
normatif, dengan banyaknya kontroversi 
yang dipresentasikan oleh sejumlah 
pasal-pasal yang memperkuat penilaian 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public expose ini mencoba untuk 
melakukan kajian kritis tarhadap kedua 
versi RUU TNI tersebut yang sudah 
dilakukan YLBHI dan Kemitraan 
(Partnership for Governance Reform in 
Indonesia) melalui seminar dan lokakarya 
yang dilakukan di dua kota yaitu 
Banjarmasin dan Makassar. Pembahasan 
dan kajian kritis tersebut didasarkan pada 
RUU TNI versi pertama yang diusulkan 
Dephan, sedangkan kajian terhadap RUU 
TNI versi kedua yang diajukan melalui 
Kementerian Polkam dianalisa dan dikaji 
berdasarkan perkembangan dan 
perdebatan yang sekarang ini sedang 
berlangsung. 
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Hasil Seminar dan Lokakarya 
RUU TNI 
 
 
I. Persoalan-Persoalan Umum RUU TNI 
Versi Dephan 
 
Pembahasan secara umum dalam 
Semiloka mengenai RUU TNI versi 
Dephan ini setidaknya membahas sejum-
lah persoalan-persoalan mendasar yang 
menjadi penghambat bagi proses refor-
masi institusional TNI baik ke dalam mau 
pun keluar dalam hubungannya dengan 
sistem ketatanegaraan dan masyarakat 
secara umum. Pembahasan terhadap 
materi RUU TNI versi Dephan yang dapat 
dirangkum dari seminar dan lokakarya di 
Banjarmasin dan Makassar meliputi 
persoalan-persoalan sebagai berikut:  
 
 Bagaimana melihat kaidah demokrasi 

dijadikan ukuran untuk melihat RUU 
TNI  Demokrasi perwakilan di mana 
rakyat memberikan sebagian wewe-
nangnya kepada otoritas politik yang 
sah untuk mengatur pemerintahan 
termasuk di dalamnya TNI. 

 Doktrin dan praktek tugas dan fungsi 
teritorial TNI merupakan salah satu 
akar dari sulitnya melakukan refor-
masi institusional dalam TNI dalam 
konteks transisi demokrasi. Penca-
butan doktrin dan praktek tersebut 
merupakan langkah awal paling baik 
dalam melakukan reformasi institusi 
TNI. 

 RUU TNI (Versi Dephan) Secara 
substansial lebih berorientasi pada 
keamanan ke dalam (internal security) 
dan bukannya potensi ancaman dari 
luar (external threat). Jadi RUU TNI ini 
tumpang tindih dengan fungsi, tugas 
dan wewenang Kepolisian yang 
memang berorientasi kepada keama-
nan ke dalam (internal security), 
sebagaimana dijabarkan dalam UU 
No.2/2002. 

 Persoalan otoritas politik yang 
membawahi TNI, terutama ketentuan 
pengangkatan Panglima TNI dengan 
persetujuan DPR. 

 Wewenang Presiden terhadap TNI 
tidak jelas limitasinya dan sejauh 
mana lingkup wewenang tersebut 
tidak dijelaskan secara detil dalam 
RUU TNI. 

 Wewenang Panglima TNI dan juga 
wewenang institusi TNI tidak ditentu-
kan dengan jelas limitasinya, dan 
sejauh mana kewenangan tersebut 
dimiliki. 

 Banyaknya pasal-pasal yang memuat 
istilah-istilah dan aturan-aturan yang 
bernuansa multi-tafsir seperti dalam 
kata-kata “keselamatan bangsa”, 
“keamanan nasional”, “keutuhan wila-
yah” dan “obyek vital nasional”. 

 Kalimat-kalimat dalam UU harus kon-
krit, harus bisa diujudkan, jangan 
dengan kalimat-kalimat semangat 
‘penjaga kedaulatan’, ‘penjaga bang-
sa’, dll 

 Masalah pengangkatan pejabat TNI, 
termasuk Panglima TNI, Kepala Staf 
dan seterusnya, yang tidak dijelaskan 
dengan rinci. 

 Pasal 2 bersifat individual tidak 
bersifat institusional, karena hal-hal 
tersebut bersifat perorangan terhadap 
seluruh prajurit TNI bukan institu-
sional. 

 Beberapa pasal yang dinilai dapat 
memberikan “blanko kosong” kepada 
TNI seperti: pasal 5 Ayat (1), perlu 
penjelasan lebih jauh dan detil 
terhadap ketentuan “menjaga keutu-
han wilayah”; Pasal 5 ayat (2) huruf 
(d), “Mengamankan Obyek Vital 
Nasional”, di mana tidak ada penje-
lasan rinci mengenai model penga-
manan apakah bersifat (a) permanent 
atau (b) non-permanen, dan kriteria 
kondisi (situasi) seperti apa   penggu-
naan model pengamanan dilakukan. 
Kriteria dan kategorisasi mengenai 
“Obyek Vital Nasional” harus tidak 
dijelaskan dan dirinci, sehingga se-
jauh mana wewenang dan tugas TNI 
dan sejauh mana wewenang dan 
tugas Polri dalam hal keamanan tidak 
memiliki batasan-batasan yang jelas. 

 Persoalan tidak diperbolehkannya 
institusi militer untuk terlibat dalam 
wilayah bisnis tidak tertuang dalam 
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RUU TNI, terlebih peluang tersebut 
justru ada dalam Pasal 14 huruf (G). 

 Tidak dimasukkannya isu paling 
krusial yaitu issu tentang bisnis militer 
termasuk dana-dana non-budgeter    
pengelolaan bisinis dinilai sebagai 
akar persoalan ketidak profesiona-
litasan TNI  dana-dana non-
budgeter sangat penting (minimal 
dimensi etis). 

 Pasal 19 Ayat (1) sebagaimana 
disebutkan di atas merupakan perso-
alan yang sangat serius dalam hal 
otoritas dalam sistem pemerintahan. 
Pasal 19 ayat (1) menyimpang dari 
UUD Amandemen Ke-4 mengenai 
wewenang Presiden dalam hal kekua-
saan tertinggi pengerahan pasukan, 
yang juga diatur dalam UU No.3/2002 
mengenai Pertahanan dan Keama-
nan. Juga dari kaidah-kaidah demo-
krasi, karena 1x24 jam merupakan 
waktu lowong dari otoritas politik. 

 Adanya kerancuan dalam Pasal 60 
tentang “Peradilan Militer” mengenai 
kategorisai: tindak pidana militer dan 
tindak pidanan umum, peradilan 
militer dan peradilan umum, serta 
penyidikan. 

 Penggunaan istilah yang bias gender, 
yakni penggunaan kata “siswa” 
(maskulinitas) dalam merujuk pada 
prajurit siswa dalam TNI. 

 Pertautan hukum dari RUU ini dengan 
produk-produk hukum lainnya, missal-
nya terhadap persoalan impunity ma-
sih menjadi persoalan yang tidak 
dijelaskan secara mendalam. 

 
Dalam RUU TNI versi Dephan, yang 
paling banyak menuai perdebatan publik 

adalah Pasal 19 yang memberikan 
kewenangan penuh bagi Panglima TNI 
dalam hal pengerahan pasukan dalam 
keadaan mendesak, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 19, 
 

“Dalam keadaan mendesak, di mana 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah 
dan keselamatan segenap bangsa, 
Panglima dapat menggunakan 
kekuatan TNI sebagai langkah awal 
guna mencegah kerugian negara 
yang lebih besar” 

 
Kritik yang muncul terhadap pasal 
tersebut menunjukkan bahwa Pasal 19 
secara eksplisit menunjukkan bentuk 
kudeta militer terhadap kepemimpinan 
negara dan pemerintahan, karena 
pengerahan pasukan merupakan 
wewenang dari kepala negara selaku 
panglima tertinggi atas angkatan 
bersenjata.  
 
Namun di sisi lain banyak juga argumen 
yang mendukung keberadaan Pasal 19 
tersebut, seperti Ketua MPR Amien Rais 
yang menilai kudeta oleh militer 
merupakan hal yang tidak mungkin terjadi 
dengan argumen bahwa TNI tidak 
mungkin menyakiti rakyatnya sendiri. 
Padahal cukup jelas untuk memberikan 
penilaian bahwa pengerahan pasukan 
adalah sebuah keputusan politik yang 
hanya boleh diambil oleh otoritas politik, 
dalam hal ini Presiden, karena dalam tata 
aturan undang-undang lainnya eksplisit 
disebutkan bahwa kewenangan tersebut 
berada di tangan Presiden selaku 
panglima tertinggi angkatan bersenjata, 
sebagaimana dapat dilihat: 
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Undang-Undang   

dan RUU 
 

 
Pasal 

 
Isi 

Pasal 10 Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas 
Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut 

 
 
UUD 1945 Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan 

akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-
Undang 

Pasal 14 Ayat (1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas 
pengerahan kekuatan TNI 

 
 
UU No.3/2002 Pasal 14 Ayat (3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman 

bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan 
kekuatan TNI 

 
RUU TNI versi 
Dephan 

Pasal 19 Dalam keadaan mendesak, di mana kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, 
Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai 
langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih 
besar 

 
 
 
 
Dalam UUD 45 dan UU No.3/2002 
tersebut disebutkan dengan jelas seluruh 
prasayarat pengerahan kekuatan bersen-
jata, baik situasi, kondisi maupun 
wewenang berada sepenuhnya di tangan 
Presiden, sementara di sisi lain Pasal 19 
RUU TNI, juga memberikan argumentasi 
keadaan, kondisi dan situasi yang sama 
hanya wewenang pengerahan kkeuatan 
TNI ada pada Panglima TNI. Argumen ini 
terang bertentangan dengan UUD 1945, 
dan juga UU No.3/2002 yang merupakan 
turunan dari Pasal 10 dan 12 UUD 1945. 
Jadi jelas bahwa tidak perlu lagi ada 
penjelasan yang membenarkan tindakan 
TNI melampui wewenang Presiden dalam 
hal pengerahan pasukan. 
 
Dalam pandangan yang diutarakan oleh 
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bahwa 
pasal ini bisa disejajarkan dengan bentuk 
tindakan kudeta militer. Pandangan ini 
tentu saja memiliki dasar argumen yang 
kuat, di mana bagi Agus Widjojo, RUU 
TNI sebaiknya dilihat dengan parameter 
dan kaidah-kaidah demokrasi, di mana 
Indonesia saat ini berada pada situasi 
transisional yang bergerak ke arah 
demokratisasi, yang dalam demokrasi 
perwakilan yang dijalankan di Indonesia 
rakyat memberikan sebagian wewenang-

nya kepada pemerintah dan parlemen 
yang terpilih untuk menjalankan tata 
pemerintahan.1 
 
Pandangan lain yang mengemuka adalah 
pandangan Robertus Robet yang menco-
ba untuk melihat secara lebih umum 
mengenai paradigma dari RUU TNI, di 
mana dirujuk kepada tiga pendekatan 
paradigma dalam melihat TNI di masa 
Orde Baru yakni: pendekatan modernis, 
pendekatan kultural dan pendekatan 
struktural.  
 
Pendekatan modernis yang mendasari 
argumennya dengan melihat tentara se-
bagai bagian dari politik represif, karena 
tidak mampu mengembangkan profesio-
nalisme sebagai militer yang profesional. 
Pendekatan ini kemudian mengusulkan 
jalan keluar dengan memberikan pendidi-
kan yang lebih baik/maju kepada anggo-
ta-anggota militer. Pendekatan Kulturalis 
melihat bahwa akar masalah pokok tenta-
ra sebagai kekuatan represif di masa 
Orde Baru berkaitan dengan sistem buda-

                                                 
1 Agus Widjojo, presentasi pada Semiloka 
Publik “Menggagas Peran Strategis TNI dan 
Intelijen dalam Sistem Negara Demokrasi”, 
Banjarmasin, 9 Maret 2004. 
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ya Jawa. Kekuasaan dianggap sebagai 
‘Bapak’ sebagai satu-satunya sumber 
kekuasaan, sehingga tentara dibawa 
untuk melihat dirinya sebagai punggawa. 
Dan terakhir pendekatan strukturalis yang 
menilai munculnya militer yang kuat dan 
represif berhubungan erat dengan unsur-
unsur kekuatan politik. Ini terjadi dikare-
nakan tidak adanya kemunculan kelas 
menengah yang kuat di masa revolusi, 
sementara kelas menengah dihancurkan 
di masa kolonial, jadi pada masa setelah 
revolusi kekosongan kelas menengah 
diisi oleh kekuatan militer dan kelompok 
priyayi-birokrat.2 
 
Pada sisi lain RUU TNI tidak memberikan 
gambaran paradigmatik mengenai figur  
seperti apa yang akan dibentuk oleh RUU 
TNI, serta ambivalensi otoritas politik 
manakah yang membawahi TNI, karena 
pengangkatan Panglima TNI harus 
melalui persetujuan DPR, sementara 
setiap tindakan yang dilakukan Panglima 
TNI merupakan tanggung jawab 
Presiden, bukan DPR.  
 
Persoalan lain yang memang berada di 
luar RUU TNI adalah berhubungan 
dengan bisnis militer yang dianggap 
sebagai salah satu akar tidak profesional-
nya TNI, yang ini kemungkinan bisa di 
atasi – salah satunya – dengan pening-
katan budget bagi kesejahteraan prajurit 
TNI. Juga dalam RUU ini tidak diatur 
bagaimana ketundukkan TNI terhadap 
otoritas sipil (ius at bellum) yaitu prinsip 
bahwa angkatan bersenjata harus tunduk 
di bawah otoritas-politik. 
 
 
II. Rekomendasi Untuk RUU TNI Versi 
Dephan 
 
Dalam menilai dan menyikapi RUU TNI 
tersebut hal yang paling penting untuk 
dilihat adalah kecenderungan menguat-

                                                 
2 Robertus Robet, ”Kritik Terhadap RUU TNI“, 
makalah pada Semiloka Publik “Menggagas 
Peran Strategis TNI dan Intelijen Dalam 
Sistem Negara Demokrasi”, Banjarmasin, 9 
Maret 2004. 

nya institusi militer dalam wilayah sosial-
politik, dan wilayah publik, sebagai 
institusi extra-judicial. Persoalan yang 
semakin membawa kepada kemung-
kinan-kemungkinan tersebut adalah tidak 
adanya mekanisme kontrol terhadap 
kewenangan-kewenangan yang dimiliki 
kedua lembaga itu yang diberikan dalam 
RUU TNI. 
 
Hal penting lain adalah hak-hak individu 
dalam kemungkinan penyalahgunaan 
kekuasaan dan wewenang oleh institusi 
tersebut tidak memiliki mekanisme 
penanganan hukum, sehingga sangat 
potensial bagi terjadinya pelanggaran 
hak-hak asasi yang paling dasar. 
Pertanyaan pekerjaan rumah kita adalah, 
bagaimana agar ini tidak menjadi sebuah 
undang-undang yang sebagaimana telah 
dipaparkan di atas, menjadi ancaman 
bagi kehidupan negara dan masyarakat? 
Apakah memang undang-undang seperti 
itu yang diperlukan oleh masyarakat saat 
ini? 
 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan 
yang selama berlangsungnya Semiloka 
tersebut sebagian besar peserta Semi-
loka merumuskan sejumlah rekomendasi 
terhadap RUU TNI versi Dephan: 
 
 
II. 1. Rekomendasi Umum 
 
1. RUU TNI tersebut lebih berorientasi 

kepada upaya pengamanan terhadap 
ke dalam negeri (internal security), 
dan tidak memberikan porsi yang luas 
kepada pengamanan ke luar (external 
secutiry), sehingga kental orientasi 
dalam melihat masyarakat Indonesia 
sebagai ancaman yang besar ter-
hadap negara dibandingkan dengan 
ancaman dari luar. 

2. RUU TNI tersebut sejumlah pasalnya 
bertentangan dengan tata aturan 
perundangan lainnya termasuk yang 
lebih tinggi yaitu UUD Dasar 
(Konstitusi), seperti UU No.2 tahun 
2003 tentang Kepolisian, UU No.3 
tahun 2003 tentang Pertahanan 
Negara, UU No.39 tentang HAM. 
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3. RUU tersebut masih menunjukkan 
watak negara yang masih menge-
depankan pendekatan keamanan 
dalam menghadapi perkembangan 
dinamika masyarakat yang semakin 
kritis dan maju di masa reformasi, 
sementara RUU TNI tersebut tidak 
berkesesuaian dengan semangat 
reformasi yang telah digulirkan. 

4. Secara khusus Pasal 19 dalam RUU 
TNI harus dicabut karena tidak 
berkesusaian dengan tata aturan 
perundangan yang lebih tinggi, dan 
memiliki watak kudeta militer terhadap 
otoritas politik sipil. 

 
 
II. 2. Rekomendasi Khusus 
 
1. Merevisi pasal-pasal baik yang 

sifatnya substansi, maupun redak-
sional RUU TNI, seperti: 
a. menggunakan bahasa hukum 

yang berperspektif gender; 
b. menggunakan bahasa hukum 

yang rigid sehingga tidak mem-
berikan peluang multi-tafsir, serta 
memberikan penjelasan yang te-
gas;  

2. Usulan-usulan konkret tentang bebe-
rapa pasal, yang sebaiknya dirumus-
kan dalam sidang pleno: 
a. Kriteria/penjelasan: “keamanan 

nasional”,  
b. Kriteria/penjelasan: “keselamatan 

bangsa”. 
c. Kriteria/penjelasan: “keutuhan wi-

layah” 
d. Kriteria/penjelasan: “obyek vital 

nasional” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pasal 13 Mengenai Kepala Staf TNI: 
sebaiknya penujukan Kepala Staf 
ditunjuk oleh Panglima TNI. 

4. Pasal 17 ayat (2) huruf (a) mengenai 
permintaan PBB dalam hal keter-
libatan TNI dalam wilayah yurisdiksi 
internasional (pasukan perdamaian) 
dilakukan melalui Presiden bukan 
dengan institusi TNI secara langsung 

5. Pasal 19 dihapuskan, dan ditem-
patkan dalam tata aturan perun-
dangan lain, yang mengatur wewe-
nang Panglima TNI dalam penggu-
naan kekuatan TNI. 

6. Untuk menjelaskan mengenai kriteria 
“obyek vital nasional” diatur dalam 
perundang-undang dalam bentuk 
Keputusan Presiden (Keppres). 

7. Diberikan penjelasan yang lebih detail 
terhadap ayat-ayat yang menyebut-
kan: “diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”. 

8. Pasal 24 ayat (1) mengenai Wajib 
Militer, ditambahkan dengan keten-
tuan: diselenggarakan sesuai dengan 
tingkat kebutuhan negara. 

9. Mengenai Komponen Cadangan 
harus diatur dan penjelasan yang 
lebih jelas dan detail 

10. Pasal 60 tentang Peradilan Militer 
tidak jelas dalam ayat-ayat penjela-
sannya, dan tidak memiliki konsistensi 
dalam hal tindak pidana militer dan 
umum, termasuk penyidikan, dan 
tidak adanya koherensi antara ayat (1) 
sampai ayat (4). 

11. Perlu adanya satu jaminan untuk 
mengawal hasil-hasil dari berbagai 
masukan.   
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RUU TNI Versi Kementerian 
Polkam 
 
 
Seperti disebutkan sebelumnya, RUU TNI 
versi Dephan tersebut mengalami banyak 
kritik dan penolakan dari masyarakat luas, 
baik dari kalangan akademisi, intelektual, 
LSM, mahasiswa, purnawirawan TNI, 
bahkan dari kalangan TNI sendiri. 
Kerasnya arus penolakan terhadap RUU 
TNI versi Dephan ini ditanggapi oleh 
Markas Besar TNI dan Menko Polkam 
yang kemudian mengadakan rapat di 
Kementerian Polkam dan menyusun dan 
merevisi RUU TNI versi Dephan, yang 
kemudian akan kami sebut sebagai RUU 
versi Polkam. RUU ini yang kemudian 
diajukan oleh Mabes TNI kepada DPR 
yang akan dibahas oleh Komisi I. 
 
Dalam RUU TNI versi Dephan, yang 
paling banyak menuai perdebatan publik 
adalah Pasal 19 yang memberikan 
kewenangan penuh bagi Panglima TNI 
dalam hal pengerahan pasukan dalam 
keadaan mendesak, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 19, 
 

“Dalam keadaan mendesak, di mana 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah 
dan keselamatan segenap bangsa, 
Panglima dapat menggunakan keku-
atan TNI sebagai langkah awal guna 
mencegah kerugian negara yang 
lebih besar” 

 
Dalam UUD 45 dan UU No.3/2002 
tersebut disebutkan dengan jelas seluruh 
prasayarat pengerahan kekuatan bersen-
jata, baik situasi, kondisi mau pun 
wewenang berada sepenuhnya di tangan 
Presiden, sementara di sisi lain Pasal 19 
RUU TNI, juga memberikan argumentasi 
keadaan, kondisi dan situasi yang sama 
hanya wewenang pengerahan kekuatan 
TNI ada pada Panglima TNI. Argumen ini 
terang bertentangan dengan UUD 1945, 
dan juga UU No. 3/2002 yang merupakan 
turunan dari Pasal 10 dan 12 UUD 1945. 
Jadi jelas bahwa tidak perlu lagi ada 
penjelasan yang membenarkan tindakan 

TNI melampui wewenang Presiden dalam 
hal pengerahan pasukan, jadi analisa 
bahwa pasal ini bisa disejajarkan dengan 
bentuk tindakan kudeta memiliki dasar 
argumen yang kuat.  
 
Pasal 19 ini kemudian diubah dalam RUU 
TNI versi Polkam menjadi Pasal 18 yang 
menyatakan: 
 

“Kewenangan dan tanggungjawab 
pengerahan dan penggunaan kekua-
tan TNI berada pada Presiden” 

 
Perubahan ini cukup merespon 
tanggapan masyarakat yang menolak 
Pasal 19 yang secara substansial 
bertentangan dengan UUD Amandemen 
dan UU lainnya. Namun, yang diatur 
dalam RUU TNI versi Rapat Menko 
Polkam yang diajukan yang diajukan ke 
DPR juga secara substantif bukan 
memfokuskan pada mengatur secara 
internal institusi TNI, sebagaimana 
sebenarnya dalam sejumlah rincian-
rincian mengenai tata-aturan keprajuritan 
sudah di atur dalam UU No.2 tahun 1988 
tentang “Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia” (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3386), melainkan justru 
membuka kembali ruang-ruang untuk 
masuk ke dalam wilayah sosial-politik.  
 
Meskipun demikian, di luar adopsi 
mengenai perubahan Pasal 19 menjadi 
Pasal 18 dari RUU versi Dephan ke RUU 
versi Polkam, masih terdapat dua 
persoalan mendasar yang harus 
diperhatikan dalam RUU versi Polkam 
yang sedang dibahas Komisi I DPR-RI ini. 
 
Sejumlah pasal-pasal pada RUU TNI 
versi Dephan juga mengalami penghi-
langan dan perubahan. Perubahan ter-
sebut misalnya dalam tugas “menjaga 
keutuhan wilayah negara kesatuan RI” 
(Pasal 5 ayat 1) dan melaksanakan tugas 
operasi militer selain perang, menye-
lenggarakan wajib militer, mengamankan 
obyek vital nasional membantu tugas 
perdamaian dunia yang dimandatkan oleh 
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PBB (Pasal 5 ayat 2), yang diubah dalam 
RUU TNI versi Polkam menjadi Pasal 8 di 
mana terdapat di dalamnya tugas 
kontroversial “melaksanakan pembinaan 
teritorial” yang sebelumnya tidak terdapat 
dalam RUU TNI versi Dephan. Namun 
dalam tugas Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara (Pasal 8 dan 9 RUU TNI versi 
Dephan; Pasal 10 dan 11 RUU TNI versi 
Polkam) terdapat tugas “menegakkan 
hukum” yang dinilai ambiguitas dalam 
sistem tata hukum (Misalnya dalam 
KUHP dan KUHAP) di Indonesia di mana 
TNI bukanlah bagian dari aparat penegak 
hukum. 
 
Yang juga di drop dari RUU TNI versi 
Dephan adalah penggunaan istilah multi-
tafsir yang banyak mendapat tentangan 
dan kritik yakni “Pengamanan Obyek Vital 
Nasional” yang menempatkan dualisme 
fungsi aparat keamanan di antara TNI 
dengan Polri. Sementara istilah-istilah 
multi-tafsir lainnya seperti “Keutuhan 
Wilayah”, “Keselamatan Bangsa” masih 
terdapat dalam RUU TNI versi Polkam. 
Juga Bab VI mengenai Hukum Militer 
yang terdiri dari Pasal  58, 59, 60 dan 61 
termasuk mengenai Peradilan Militer 
(Pasal 60) di drop dan tidak terdapat lagi 
dalam RUU TNI versi Polkam 
 
 
I. Dua Persoalan Mendasar 
 
Meski pun demikian ada dua hal 
mendasar yang dinilai masih memberikan 
ganjalan dalam RUU TNI yang baru ini. 
Pertama soal tugas “pembinaan teritorial” 
TNI sebagai wujud dari doktrin “kema-
nunggalan TNI dan rakyat” dan doktrin 
Sistim Pertahanan Rakyat Semesta 
(Sishanrata) yang dimuat dalam Pasal 8, 
9, 10, 11 dan 12. Kedua, soal jabatan-
jabatan dalam struktur departemen dan 
lembaga pemerintah non-departemen 
yang dapat diduduki oleh anggota TNI 
dalam Pasal 45. Dua hal ini dinilai 
bertentangan dengan semangat reformasi 
dan demokrasi di mana tugas dan fungsi 
TNI hanya pada bidang pertahanan 
negara, dan bukan pada pembinaan 
teritorial yang menyangkut wilayah 

masyarakat sipil, dan juga bertentangan 
dengan TAP MPR VII/2000 mengenai 
larangan bagi anggota militer yang masih 
aktif untuk menduduki jabatan publik, dan 
juga institusi militer tidak diperbolehkan 
untuk terlibat dalam aktivitas politik 
praktis. 
 
Ini tertera dengan jelas dalam Pasal 8 
ayat 2 (c) yang manyatakan bahwa salah 
satu tugas pokok TNI adalah “melak-
sanakan pembinaan teritorial sesuai 
dengan peran dan wewenang TNI”, dan 
selanjutnya dalam Pasal 9, 10, 11 yang 
menjabarkan tugas pembinaan teritorial 
tersebut ke dalam tugas setiap angkatan 
dalam TNI (TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU). 
Jadi bisa ditarik asumsi bahwa TNI tidak 
memiliki keinginan untuk memperluas 
partisipasi masyarakat, dalam artian 
konsep pembinaan teritorial adalah 
kontrol (membina) terhadap partisipasi 
publik, baik dalam wilayah sosial, politik 
dan kebudayaan. Pasal ini secara 
substansif merupakan rujukan bagi fungsi 
sosial-politik TNI dalam wilayah sipil, 
yang, terutama lewat slogan “kemanung-
galan TNI dan Rakyat” yang tidak 
memiliki penjelasan yang memadai me-
ngenai “pembinaan teritorial” dan “kema-
nunggalan TNI dan rakyat”. 
 
Argumen dari pasal ini selalu merujuk 
pada doktrin militer di Indonesia yang 
didasarkan pada landasan filosofis 
“tentara rakyat”. Pasal 2 ayat (1) RUU TNI 
versi Rapat Menkopolkam ini dengan 
jelas memperlihatkan argument dasar 
yang selalu dikemukakan tersebut yakni: 
 

“TNI adalah tentara rakyat yang 
berasal dan bersumber dari rakyat, 
berjuang bersama-sama rakyat, 
pelindung dan pembela rakyat. Oleh 
karena itu kemanunggalan TNI 
dengan rakyat merupakan titik kuat 
TNI dalam mempertahankan negara” 

 
Doktrin ini yang kemudian diimpleme-
ntasikan ke dalam konsepsi yang 
dinamakan sistem Hankamrata (Perta-
hanan dan Keamanan Rakyat Semesta) 
yang dijabarkan dalam Pasal 30 Ayat (2) 



Laporan YLBHI No.7, Agustus 2004 
 

 11

UUD Amandemen tentang Pertahanan 
dan Keamanan Negara, yakni: 
 

“Usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional Indo-
nesia dan Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama dan rakyat sebagai kekuatan 
pendukung” 

 
Doktrin ini yang selalu menjadi dasar 
argumen bagi setiap implementasi kebija-
kan yang difungsikan sebagai “pembi-
naan teritorial”. 
 
Kalimat yang tertulis dalam Pasal 2 ayat 
(1) ini kalau mau dilihat lebih jauh lagi 
sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan 
doktrin peran sosial-politik ABRI yang 
pernah dituangkan sebelumnya dalam 
Catur Dharma Eka Karma ABRI yang 
berbunyi, 
 

“Hakikat Sospol ABRI adalah jiwa, 
tekad dan semangat pengabdian 
ABRI sebagai kekuatan Sospol untuk 
secara aktif berperan serta bersama-
sama dengan segenap kekuatan 
sosial lainnya, memikul tugas dan 
tanggung jawab perjuangan bangsa 
Indonesia dalam mengisi kemerde-
kaan dan kedaulatannya”.3 

 
Jelas gambaran bahwa tugas pokok TNI 
dalam hal pembinaan teritorial merupakan 
perwujudan fungsi sosial-politik yang 
masih menjadi doktrin dalam paradigma 
TNI. Pembinaan teritorial dalam konteks 
dilakukan oleh militer, merupakan konsep 
yang diterapkan dalam kondisi perang 
atau darurat militer, bukan pada keadaan 
damai, penjelasan yang menarik 
dikemukan oleh Agus Widjojo dalam 
melihat bagaimana perbedaan substantif 
pembinaan teritorial dalam doktrin TNI 
mengacu pada tatanan pemerintahan 
gerilya atau darurat militer, sementara 
undang-undang mengatur dalam keadaan 
                                                 
3 Lihat Catur Dharma Eka Karma, Markas 
Besar ABRI 1988 

damai. Dalam melihat ini Agus Widjojo 
mengatakan, 
 

“[…] fungsi “mengalirkan segala 
kekuatan (nationale potentie) untuk 
pertahanan” merupakan fungsi peme-
rintahan. Karena pemerintahan ge-
rilya merupakan pemerintahan militer. 
Keadaan yang sama sebenarnya 
berlaku ketika suatu daerah dinyata-
kan dalam tingkat keadaan bahaya 
darurat militer. Namun, ketika negara 
ini berada dalam keadaan damai dan 
tertib sipil, pengaturan kewenangan 
segenap institusi secara maksimal 
dikembalikan pada kaidah sesuai 
dengan sistem politik yang dianut 
serta ketentuan konstitusi”. 
 
“Sejalan dengan alur pikir tersebut, 
karena fungsi pembinaan teritorial 
merupakan fungsi pemerintahan, da-
lam masa damai fungsi tersebut 
merupakan kewenangan administrasi 
pemerintahan sipil”. 4 

 
Jadi jelas dalam melihat konsepsi “pembi-
naan teritorial” dalam keadaan damai dan 
tertib sipil maka tugas pembinaan terito-
rial merupakan kewenangan administrasi 
pemerintahan sipil didasarkan pada sis-
tem politik dianut serta ketentuan konsti-
tusi. Sementara dalam RUU TNI versi 
Polkam, pemahaman konsepsi “Pembina-
an teritorial” masih merujuk pada konteks 
perang gerilya atau keadaan bahaya 
darurat militer, sehingga paradigma TNI 
masih terperangkap dalam mind-set 
bahwa wilayah-wilayah (teritori) potensial 
mangalami ancaman sehingga masih 
diperlukan  penetapan daerah militer 
(dalam bentuk Kodam) yang dipimpin 
sebuah komando militer (Pangdam) yang 
bertugas untuk melakukan pembinaan 
teritorial dalam konteks keadaan perang. 
 
Persoalan lain yang banyak dikemukakan 
mengenai RUU versi Menko Polka mini 
adalah Pasal 45 ayat (1) yang memuat, 
 
                                                 
4 Agus Widjojo, “Memahami Pembinaan 
Teritorial”, Koran Tempo, 4 Agustus 2004 
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“Jabatan tertentu dalam struktur 
departemen dan lembaga pemerintah 
non-departemen dapat diduduki oleh 
prajurit” 

 
Pasal ini bertentangan dengan TAP MPR 
No.VII/2000 sebagaimana disebutkan se-
belumnya di mana anggota TNI aktif tidak 
dibenarkan dan diperbolehkan menduduki 
jabatan-jabatan publik. Larangan ini juga 
sudah diatur oleh Keputusan Panglima 
TNI, namun seperti dalam penjelasan se-
belumnya, TNI memang tidak mau me-
nanggalkan doktrin politiknya, sehingga 
masih mempunya peluang untuk ikut 
dalam wilayah politik (sipil). Jadi dua hal 
tersebut yakni doktrin dan kebutuhan 
untuk tetap berada dalam wilayah peng-
ambilan keputusan politik secara institu-
sional masih masih menjadi satu hal yang 
saling “melindungi” kepentingan politik mi-
liter. Doktrin dijadikan tameng pelindung 
implementasi kebijakan yang memung-
kinkan TNI tetap berada dalam pusaran 
politik sipil. 
 
Karena itu RUU TNI ini masih meng-
integrasikan Doktrin Pertahanan dengan 
Doktrin Politik dan Keamanan, di mana 
RUU TNI seharusnya hanya mengatur 
mengenai masalah keprajuritan, tanpa 
harus memasuki wilayah-wilayah sosial-
politik, dan menanggalkan doktrin sosial-
politik-keamanan menjadi doktrin pertaha-
nan. 
 
 
II. Mengembangkan Profesionalisme 
TNI 
 
Berdasarkan deskripsi dan argumen-
argumen yang dikemukakan sebelumnya 
maka TNI sebagai institusi harus 
mengambil sebuah posisi paradigmatik 
sebagai tentara profesional, yang tidak 
lagi menggunakan doktrin pertahanan 
rakyat semesta sebagai doktrin utama, 
karena doktrin tersebut merupakan 
doktrin pertahanan secara nasional di 
mana fungsi, tugas, dan wewenang TNI 
merupakan sub-bagian dari doktrin 
pertahanan tersebut. Doktrin TNI harus 
lebih disandarkan pada profesionalitas 

sebagai standing army, dan bukannya 
people army sebagaimana dimaksud 
dalam doktrin Hanrata. Artinya TNI 
merupakan bagian dari doktrin Hanrata 
yang didasarkan pada doktrin pertahanan 
tentara professional, yang mungkin pun 
harus dijabarkkan lebih jauh lagi seperti 
apa doktrin pertahanan dalam konteks 
profesionalitas yang harus dikembangkan 
oleh TNI sebagai institusi. 
 
RUU TNI yang sedang dibahas secara 
umum belum memberikan penjelasan 
menyeluruh mengenai tugas, fungsi dan 
wewenang TNI dalam konteks 
profesionalisme, melainkan lebih kepada 
upaya untuk tetap mempertahankan 
doktrin dan praktek TNI dalam wilayah 
sosial-politik-keamanan. RUU TNI tidak 
lebih memberikan sesuatu yang baru dari 
UU No.2/1988 tentang Keprajuritan dan 
UU No.3/2002 mengenai Pertahanan. 
 
Pasal 6 dan 7 UU No.3/2002 sebenarnya 
sudah dengan jelas memberikan jabaran-
jabaran mengenai penyelenggaraan 
pertahanan negara dan di mana fungsi 
TNI, sebagaimana di tuliskan, 
 

Pasal 6 
 
Pertahanan negara diselenggarakan 
melalui usaha membangun dan 
membina kemampuan daya tangkal 
negara dan bangsa, serta menang-
gulangi setiap ancaman 
 

Pasal 7 
 

1) Pertahanan negara sebagaimana di-
maksud dalam pasal 6, diseleng-
garakan oleh pemerintah dan 
dipersiapkan secara dini dengan 
sistem pertahanan negara 

2) Sistem pertahananan negara dalam 
menghadapi ancaman militer me-
nempatkan TNI sebagai komponen 
utama dengan didukung oleh Kompo-
nen Cadangan dan Komponen Pen-
dukung. 

3) Sistem pertahanan negara dalam 
menghadapi ancaman non-militer 
menempatkan lembaga pemerintah 
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di luar bidang pertahanan sebagai 
unsur utama, sesuai dengan bentuk 
dan sifat ancaman yang dihadapi 
dengan didukung oleh unsur-unsur 
lain dari kekuatan bangsa 

 
Pasal-pasal tersebut kemudian dipertegas 
dan diperjelas oleh Pasal 12 UU 
No.3/2002, mengenai penyeleggara 
pertahanan yang merupakan wewenang 
pemerintah atau otoritas politik, yang 
isinya, 
 

“Pengelolaan sistem pertahanan ne-
gara sebagai salah satu fungsi peme-
rintahan negara ditujukan utk melin-
dungi kepentingan nasional dan men-
dukung kibijakan nasional dibidang 
pertahanan” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadi jelas bahwa keseluruhan fungsi, 
tugas dan wewenang TNI berada di ba-
wah sub-ordinasi otoritas politik (peme-
rintah) sehingga doktrin-doktrin pertaha-
nan nasional berada dalam wilayah 
otoritas pemerintah, dan TNI seharusnya 
didasarkan pada doktrin profesionalisme 
angkatan bersenjata. 
 
Bukan hal yang berlebihan kemudian jika 
prioritas yang lebih diutamakan bukannya 
membentuk sebuah UU baru yang 
mengatur TNI sebagai institusi mau pun 
individu-individu (aparat) di dalam TNI, 
melainkan cukup dengan melakukan 
revisi, pembenahan, perubahan, penye-
suaian sejumlah aturan normatif sebelum-
nya yang mengatur TNI dan prajurit TNI, 
yang lebih mengarah kepada profesio-
nalitas angkatan bersenjata. 
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Penutup, Kesimpulan dan Reko-
mendasi 
 
 
RUU TNI baik versi Departemen Pertaha-
nan (Dephan) maupun versi Kementerian 
Polkam (Polkam) secara substansial 
gagal mendefinisikan baik ke dalam 
substansi fungsi TNI dan juga turunan 
pasal-pasalnya mengenai ambivalensi 
sebagai tentara rakyat (yang menjadi 
basis paradigma filosofis sistem 
hankamrata) atau tentara profesional 
(yang menjadi argumen dan semangat 
reformasi yang juga diusung oleh institusi 
TNI).  
 
Perumusan secara mendalam, logis, dan 
paradigmatik mengenai seperti apa 
fungsi, wewenang dan tugas tentara 
profesional maupun profesionalisme 
tentara itu sendiri belum pernah dilakukan 
secara serius dan didiseminasi secara 
meluas. Sehingga yang kemudian muncul 
di wilayah discourse publik mengenai 
profesionalisme TNI menjadi jargon se-
mata, karena substansi bentuk dan wujud 
dari profesionalisme seperti apa yang 
harus dicapai oleh institusi dan anggota 
TNI belum mendapatkan perumusan yang 
dalam, jelas, logis dan dipahami masya-
rakat secara luas. 
 
 
I. Kesimpulan 
 
Apa dasar argumen dari uraian-uraian 
tersebut di atas?  
 
Pertama, konsep Hankamrata merupakan 
konsep yang dilahirkan dalam sebuah 
situasi di mana keadaan negara potensial 
menghadapi ancaman dari luar seperti 
konfrontasi dengan Malaysia, dan anca-
man dari dalam seperti pergolakan-
pergolakan daerah yang berlangsung dari 
tahun 1957 sampai akhir tahun 60an. 
Sehingga gagasan yang dilahirkan adalah 
membangun sistem pertahanan yang 
melibatkan seluruh komponen masya-
rakat yang dalam prinsipnya seminimal 

mungkin memiliki kemampuan dasar-
dasar militer untuk kebutuhan mobilisasi.  
 
Kedua, konsep Hankamrata kemudian 
turunannya diterjemahkan menjadi Dwi 
Fungsi ABRI di mana ABRI memiliki dua 
fungsi utama dalam menjalankan tugas-
nya yakni fungsi sebagai kekuatan 
pertahanan-keamanan dan fungsi seba-
gai kekuatan sosial-politik. Kedua fungsi 
tersebut berdasarkan argumentasi bahwa 
keberadaan ABRI adalah dari rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat, yang dirumuskan 
ke dalam konsepsi “Kemanunggalan 
ABRI (TNI) dan Rakyat) yang dijadikan 
landasan filosofis dan paradigmatik dalam 
kedua versi RUU TNI tersebut yang bisa 
dilihat jelas dalam Pasal 2 Ayat (1).  
 
Ketiga, perubahan politik pasca 1998 
telah “memaksa” TNI untuk menang-
galkan fungsi-fungsi keamanan, sosial 
dan politik. Fungsi keamanan sepenuh-
nya berada di bawah koordinasi kepoli-
sian dan fungsi sosial-politik sepenuhnya 
berada di wilayah sipil. Pengalihan fungsi 
tersebut diwujudkan melalui TAP MPR 
No.VI/1998 mengenai Pemisahan TNI 
dan Polri, TAP MPR No.VII/2000 menge-
nai Larangan Bagi Anggota Militer Akif 
untuk Menduduki Jabatan Publik, UU 
No.3/2002 mengenai Pertahanan, dan UU 
No.2/2002 mengenai Kepolisian. 
 
Urutan perkembangannya kemudian me-
lahirkan gagasan akan kebutuhan mem-
bentuk tentara yang profesional, yang 
berada di luar wilayah sosial-politik, untuk 
menghindarkan digunakannya kekuatan 
militer oleh salah satu kepentingan politik 
tertentu, sebagaimana berlangsung sela-
ma rejim Orde Baru. Kebutuhan-
kebutuhan ini juga menjadi perhatian 
institusi militer, yang mulai menerima 
konsep profesionalisme dalam level yang 
sangat minim, karena kemudian ter-
jemahan dari profesionalisme hanyalah 
pada soal budget, persenjataan dan 
keluarnya TNI dari wilayah keamanan-
sosial-politik (baca: parlemen). 
 
Lebih jauh, secara umum yang diatur 
dalam RUU TNI baik versi Dephan mau 
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pun versi Polkam tidak banyak mem-
bahas mengenai keprajuritan juga 
pengaturan posisi TNI secara umum 
justru kurang diakomodasi dalam RUU 
TNI. Sebagai contoh, di bagian kon-
sideran menimbang, RUU TNI tidak 
memberikan landasan filosofis mengenai 
perubahan seperti apa yang diharapkan 
terhadap posisi TNI di masa mendatang, 
dengan mengajukan empat pilihan politik: 
satu, TNI mau mempertahankan kekuasa-
an dengan membatasi partisipasi; kedua, 
mempertahankan kekuasaan dengan 
memperluas partisipasi; ketiga, memberi-
kan kekuasaan dengan membatasi parti-
sipasi; keempat, mengembalikan kekua-
saan dengan memperluas partisipasi. 
 
Dari empat pilihan politik tersebut RUU 
TNI versi Dephan ini memiliki kecen-
derungan untuk masuk dalam pilihan 
pertama dan ketiga yakni upaya untuk 
tetap melakukan pembatasan-pembata-
san terhadap partisipasi publik seluas-
luasnya, dengan mengacu kepada sejum-
lah pasal-pasal yang sudah disebutkan 
sebelumnya, yang masih menunjukkan 
keinginan TNI untuk terus terlibat dalam 
wilayah sosial-politik, di mana wilayah ini 
merupakan wilayah masyarakat sipil, 
yang seluruh keputusan-keputusan 
sosial-politiknya diambil berdasarkan prin-
sip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil 
(civil liberties) dan keadilan sosial (social 
justice). 
 
Namun hal prinsipil yakni bagaimana TNI 
mengubah mind-set, paradigma berpikir 
dan filosofinya dalam menyesuaikan diri 
dengan perubahan sosial-politik, peru-
bahan sistem politik dan perubahan relasi 
negara-masyarakat, belum terlihat menja-
di agenda utama TNI.  Menarik untuk 
merujuk apa yang pernah diutarakan oleh 
Letjen TNI Agus Wirahadikusumah, yakni, 
 

“Reformasi TNI tidak cukup hanya 
berarti menghapus jatah kursi ABRI 
(TNI dan Polri) di parlemen. Menurut 
hemat saya, reformasi internal TNI 
adalah penataan atau pendefinisian 
ulang peran TNI, dan ini bersangkut 
paut dengan proses dekonstruksi 

pikiran dan pandangan tentang 
bagaimana TNI menafsirkan dunia-
nya sendiri maupun negara Indonesia 
pada umumnya. Tanpa ada peruba-
han yang substantif atas pandangan 
itu TNI akan gampang tergoda untuk 
berkuasa kembali meski tanpa kursi 
di parlemen”.5 

 
Ini berarti agenda penting dalam tubuh 
TNI sendiri adalah mengubah cara 
pandang dan paradigmanya dalam 
melihat posisi TNI dalam perubahan 
masyarakat dan negara yang bergerak 
menuju demokratisasi. 
 
 
II. Rekomendasi 
 
Dari penelusuran melalui studi literatur, 
diskusi, seminar, lokakarya dan sosiali-
sasi mengenai RUU TNI baik versi 
Dephan mau pun versi Polkam yang 
dilakukan YLBHI bersama sejumlah 
lembaga seperti ELSAM dan Kemitraan, 
YLBHI merangkum sejumlah rekomen-
dasi bagi pemerintahan Kabinet Gotong 
Royong di bawah Presiden Megawati 
Soekarnoputri dan juga Komisi I DPR-RI 
mengenai RUU TNI ini, yakni: 
 
1. Diperlukan sebuah doktrin pertahanan 

yang bisa membangun profesionalitas 
TNI sebagai sub dari doktrin Hanrata 
yang merupakan doktrin nasional, dan 
perlu elaborasi lebih jauh lagi me-
ngenai bentuk doktrin profesionalisme 
seperti apa yang harus menjadi san-
daran fungsi, tugas, dan wewenang 
TNI. 

 
2. RUU TNI tidak diperlukan untuk 

dibahas lebih lanjut, cukup dengan 
diintegrasikan dengan UU No.2 tahun 
1988 tentang “Prajurit Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia”, dengan 
sejumlah revisi terhadap pasal-pasal 

                                                 
5 Agus Wirahadikusumah, “Reformasi TNI”, 
dalam Agus Wirahadikusumah (Ed), dkk, 
Indonesia Baru dan Tantangan TNI: 
Pemikiran Masa Depan. Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1999, hal. 327. 
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yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip demokrasi, penghormatan 
kebebasan sipil (civil liberties), dan 
pemenuhan keadilan sosial (social 
justice). 

 
3. Revisi terhadap UU Pertahanan de-

ngan menambahkan penjabaran ten-
tang konsep sistem pertahanan 
semesta. 

 
4. RUU TNI di reformulasi menjadi RUU 

yang merevisi UU No.2/1988 tentang 
keprajuritan dengan perubahan seba-
gai berikut : 

 
A. Menghapuskan fungsi kekuatan 

sosial politik dan memfokuskan 
pada fungsi pertahanan meng-
hadapi ancaman militer; 

B. Menghapus seluruh ketentuan 
yang berkaitan dengan fungsi, 
wewenang, dan tugas-tugas Ke-
polisian RI; 

C. Penyesuaian ketentuan hukum 
yang berlaku bagi prajuruit sesuai 
dengan TAP MPR No. VII/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakarta, Agustus 2004 



Laporan YLBHI No.7, Agustus 2004 
 

 17

Tentang YLBHI 
 
 
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
didirikan atas gagasan dalam kongres 
Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) 
ke III tahun 1969.  Gagasan tersebut 
mendapat persetujuan dari Dewan 
Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat 
Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 
tanggal 26 Oktober 1970 yang isi 
penetapan pendirian Lembaga Bantuan 
Hukum/Lembaga Pembela Umum yang 
mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. 
Setelah beroperasi salam satu dasawarsa, 
pada 13 Maret 1980 status hukum LBH 
ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 
28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari 
Ulang Tahun YLBHI.  
 
Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga 
ini adalah untuk memberikan bantuan 
hukum bagi orang-orang yang tidak 
mampu memperjuangkan hak-haknya, 
terutama rakyat miskin yang digusur, 
dipinggirkan, di PHK, dan keseharian 
pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. 
Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di 
bawah Soeharto membawa LBH menjadi 
salah satu subyek kunci bagi perlawanan 
terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan 
menjadi simpul penting bagi gerakan pro-
demokrasi. 
 
Pilihan untuk menjadi bagian dari gerakan 
pro-demokrasi merupakan tuntutan yang 
tidak bisa dihindari. Prinsip-prinsip bagi 
penegakan demokrasi, hak asasi manusia 
dan keadilan telah membawa LBH ke 
tengah lapangan perlawanan atas 
ketidakadilan struktural yang dibangun 
dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih 
untuk berada di sisi pergerakan kaum 
buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin 
kota, dan semua kekuatan yang 
memperjuangkan demokrasi. Atas realitas 

inilah LBH kemudian mengembangkan 
konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), 
konsep yang didasarkan pada upaya-upaya 
untuk mendorong terwujudnya negara 
hukum yang menjamin keadilan sosial. 
Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah 
hasil kompromi institusi-institusi negara 
dan kekuatan pasar dan modal semata, 
tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar 
tuntutan dan aspirasi masyarakat. 
 
LBH berkembang menjadi Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) yang kini memiliki 14 kantor 
cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda 
Aceh hingga Papua. YLBHI sebagai 
sebuah organisasi masyarakat sipil 
memandang bahwa penyelenggaran 
negara haruslah didasari pada upaya 
perlindungan dan penjaminan bagi rakyat 
dalam memenuhi hak-hak ekonomi, 
sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan 
dasar manusia. Semuanya ini harus 
bermuara kepada terwujudnya tatanan 
masyarakat yang menjunjung tinggi 
pinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi 
manusia dan nilai-nilai demokrasi. 
Prinsip-prinsip ini harus terbingkai dalam 
bentuk penyelenggaraan negara yang 
mengimplementasikan kesejahteraan 
rakyat sekaligus memberi ruang yang 
sebesar-besarnya bagi tumbuh dan 
berkembangnya kekuatan-kekuatan 
masyarakat yang mampu melakukan 
kontrol atas penyelenggaraan negara. 
YLBHI melihat bahwa kekuatan-kekuatan 
rakyat harus diposisikan sebagai subyek 
perubahan. Petani, buruh, mahasiswa, 
kaum miskin kota menjadi kelompok-
kelompok masyarakat yang menjadi 
partner bagi upaya membangun keadilan 
dan supremasi sipil. 
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