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Pendahuluan 
 
 
 
Agenda reformasi di sektor keamanan (Security Sector Reform/SSR) 

yang telah dicanangkan sejak tahun 2001 menegaskan perlunya 

redefinisi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Reformasi di 

sektor keamanan ini diharapkan dapat menciptakan tentara dan polisi 

yang profesional serta gagasan mengenai keamanan (security) yang 

tidak melulu merujuk pada keamanan negara (state security) namun 

juga mencakup keamanan manusia dan masyarakat (human and social 

security).   

 

SSR lahir sebagai sebuah respon terhadap struktur masyarakat yang 

memiliki aparat keamanan (security forces) yang sangat otonom dan 

tidak transparan. Akibat dari kondisi semacam itu antara lain adalah: 

banyak sumber daya yang disalahgunakan, konflik-konflik yang 

terjadi dikelola dengan cara-cara represif, sehingga politik juga 

dijalankan dengan cara-cara kekerasan dan unjuk kekuatan. SSR 

muncul sebagai sebuah jalan keluar sebagai bagian dari agenda 

pembentukan tata pemerintahan yang baik (good governance), serta 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

 

Sektor kemanan di sini merujuk pada organisasi dan entitas yang 

memiliki wewenang, kapasitas dan/atau kekuasaan untuk 
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menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik untuk 

melindungi negara dan warga negara. Termasuk di dalamnya adalah 

institusi-institusi sipil yang mengelola organisasi-organisasi di atas. 

Jadi, paling tidak ada tiga komponen yang terkait dengan sektor 

kemanan, yaitu institusi-institusi yang memiliki otoritas dan 

instrumen untuk menggunakan kekerasan (militer, polisi, paramiliter, 

intelijen, dll), institusi-institusi yang memonitor dan mengelola sektor 

keamanan (menteri / departemen, legislatif, masyarakat sipil, dll) serta 

lembaga-lembaga penegakan hukum (lembaga peradilan, Komnas 

HAM, dll). 

 

Untuk melaksanakan SSR tersebut ada beberapa hal yang harus 

dilaksanakan, antara lain: 

 Memperkuat institusi-institusi sipil, baik dalam pemerintahan 

maupun di tingkat organisasi masyarakat sipil 

 Mengimplementasikan manajemen sipil dalam pertahanan dan 

keamanan, karena tanpa institusi dan kepemimpinan sipil yang 

kuat dan efektif, SSR tidak akan berhasil. 

 Mendorong terciptanya aparat keamanan (security forces) yang 

profesional 

 Mendorong transparansi dalam perencanaan, manajemen serta 

penyusunan/pengalokasian anggaran sektor keamanan. 

 Memperkuat dan membuka ruang kontrol dari masyarakat sipil 

terhadap sektor keamanan. 
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Dalam konteks relasi antara sipil dan militer, penguatan masyarakat 

sipil serta profesionalitas militer merupakan sesuatu hal yang sangat 

penting. Apalagi mengingat bahwa secara konseptual SSR memiliki 4 

dimensi, yaitu: dimensi politik, dimensi institusional, dimensi 

ekonomi dan dimensi kemasyarakatan (societal). Keempat dimensi 

tersebut menekankan supremasi sipil atas militer, sehingga secara 

politik, institusi, ekonomi maupun sosial, militer harus secara tegas 

berada di bawah kontrol sipil. 

 

Membicarakan penegakan hukum tentu saja harus disertai dengan 

pembicaraan tentang transparansi. Hal ini menjadi penting karena 

didalam sistem hukum yang berlaku secara universal transparansi 

menjadi salah satu tolok ukur dari independensi dan akintabilitas 

lembaga peradilan. Melalui transparansi kita dapat melihat lebih jauh 

proses yag terjadi dalam penegakkan hukum. Tulisan ini hanya 

membatasi diri pada aspek variabel yang mempengaruhi penegakkan 

hukum dalam lingkungan TNI. Oleh karenanya dalam tulisan ini mau 

tidak mau kita harus membicarakan Peradilan militer yang meliputi 

Peradilan Pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Militer. Akan 

tetapi yag mejadi titik tekan dari tulisan ini adalah sistem peradilan 

pidana militer.   
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Peradilan Militer  
Dalam Kerangka SSR 

 

 

 

Salah satu bagian dari SSR adalah reformasi di dalam sistem Peradilan 

Militer. Peradilan Militer di Indonesia saat ini masih diatur dengan               

UU No.31 tahun 1997, di mana landasan berpikirnya masih didasari 

oleh paradigma lama mengenai keamanan. Paradigma keamanan yang 

dominan waktu itu adalah paradigma tradisional di mana keamanan 

hanya semata-mata kemanan negara, sementara SSR menempatkan 

keamanan manusia (human security), seperti pembangunan, 

pemberantasan kemiskinan, akses pangan dan keselamatan publik, 

sebagai pusat dari keamanan nasional. 

 

Dalam SSR supremasi dan kontrol sipil atas militer merupakan unsur 

yang mendasar. Oleh karena itu, dalam konteks Peradilan Militer, ada 

beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. 

 

Pertama, harus ada pembagian jurisdiksi yang jelas antara hukum sipil 

dan militer. Jurisdiksi itu harus didasari oleh tindakan (jenis tindakan 

dan disiplin militer) yang dilakukan, bukan oleh subyek atau 

pelakunya. Sehingga jurisdiksi dari peradilan milter sepenuhnya 
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hanya menyangkut tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin 

militer, baik itu dilakukan oleh prajurit maupun warga sipil (misalnya, 

warga sipil yang masuk secara ilegal ke dalam zona militer dan / atau 

merusak bangunan militer). 

 

Kedua, reformasi di sektor sistem peradilan militer tidak boleh 

tumpang tindih dengan sistem peradilan yang sudah ada. Sistem 

peradilan militer harus ditempatkan sebagai bagian dari struktur 

internal militer, tidak berkaitan dengan struktur peradilan lainnya. 

Sekali lagi, sistem peradilan militer hanya berurusan dengan 

pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer sesuai dengan 

KUHP Militer. 

 

Ketiga, reformasi di sektor peradilan militer harus dengan jelas 

obyeknya, yaitu reformasi institusi dan reformasi sistem. Reformasi 

institusi menyangkut pengaturan mengenai lembaga-lembaga di 

sistem peradilan militer.  Sementara reformasi sistem, lebih kepada 

sistem peradilan militer, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara 

pidana militer. Dengan begitu, secara institusi peradilan militer harus 

dipertegas posisinya sebagai bagian internal dari struktur TNI, dan 

sistem peradilannya juga terbatas pada hukum pidana militer dan 

hukum acara pidana militer.                                                                                                        

 

Keempat, peradilan militer harus bersifat terbuka (inklusif) sehingga 

bisa dikontrol oleh publik (sipil) dan harus tetap dalam koridor hak 

asasi manusia, sehingga peradilan militer harus terhindar dari peran 
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sebagai agen impunitas. Hal ini beranjak dari pengalaman masa lalu di 

mana dengan jurisdiksi yang diterapkan selama ini melalui UU No.31 

tahun 1997, kasus-kasus pidana biasa (penculikan, pembunuhan) yang 

melibatkan personel militer dan disidangkan dalam peradilan militer 

tidak dapat memenuhi rasa keadilan publik dan bahkan cenderung 

menjadi agen impunitas. Namun apabila prinsip-prinsip di atas, 

khususnya yang menyangkut reformasi terhadap jurisdiksi peradilan 

militer, maka potensi peradilan militer sebagai agen impunitas dapat 

diatasi. 

 

Dari studi kami mengenai sistem peradilan militer di beberapa negara, 

di negara-negara demokratis dan relatif maju seperti Amerika Serikat, 

Jerman, Israel dan India, prinsip-prinsip di atas secara jelas dan tegas 

diterapkan. Peradilan militer hanya memiliki jurisdiksi terhadap 

tindakan-tindakan khusus (terutama yang dilakukan oleh personel 

militer) yang diatur dalam hukum pidana militer. Artinya, personel 

militer merupakan subyek hukum baik di lingkungan peradilan 

umum, maupun peradilan militer. Sehingga bila personel militer 

tersebut melakukan tindak pidana biasa (bukan tindak pidana militer), 

harus dimasukkan ke dalam sistem peradilan umum. Tindakan-

tindakan yang termasuk dalam tindak pidana militer dan merupakan 

jurisdiksi dari peradilan militer tersebut misalnya: disersi, mangkir 

dari tugas (A.W.O.L), tidak patuh dan hormat kepada atasan, 

menghina pejabat publik lain, gagal dalam menjalankan tugas, 

membantu musuh, dan lain sebagainya.  
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Peradilan Militer  
Dalam Konteks Tata Negara  

dan Sistem Peradilan Indonesia 
 

 

 

Dalam melihat RUU Peradilan Militer ini, ada beberapa prinsip dasar 

yang juga perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu bahwa sudah ada 

komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor keamanan, 

yang juga tertuang dalam TAP MPR No.VI tahun 2000 tentang 

Pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR No.VII tahun 2000 tentang 

Peran TNI dan Peran Polri. Reformasi ini berkaitan dengan upaya 

pembangunan demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan 

yang menekankan pada supremasi sipil. Dalam konteks itu maka 

aparat keaman (TNI dan Polri) merupakan instrumen dari pemerintah 

(Eksekutif).  

 

Hal mendasar lainnya yang juga perlu dilihat adalah bahwa reformasi 

yang sedang kita jalankan ini mencakup pula reformasi di dalam 

sistem tata kenegaraan dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu 

dipertegas dan diperjelas pula mengenai dasar pijakan pembagian 

kekuasaan yang kita kenal dengan trias politika. Dengan pembagian 
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kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu diharapkan 

adanya check and balances, sehingga tercipta kehidupan bernegara 

yang demokratis. 

 

Dengan bersandar pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka 

peradilan militer yang secara ideal merupakan sebuah instrumen 

pengendali terhadap personil militer, juga harus ditempatkan dalam 

logika struktur politik di atas, di mana peradilan militer tidak lagi 

merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Dengan begitu maka 

peradilan militer harus sepenuhnya berada di dalam struktur TNI. 
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Analisa Yuridis Peradilan Militer, 
Sistem Hukum dan  

Ketatanegaraan Indonesia  
 

 

 

NEGARA HUKUM 

 

Sebagai negara yang menganut The Rule of Law/Negara Hukum 

(istilah lain yang sering digunakan adalah : Negara Demokrasi 

Konstitusional) sudah sepantasnya apabila sistem hukum dan aturan 

dalam penyelenggaraan negara diukur berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut. Secara teoritis pengertian Negara Hukum ini terdiri dari dua 

konsep besar yaitu : 

(1) Negara Hukum menurut pengertian civil law atau Eropah 

Kontinental atau dikenal dengan Rechtstaats; dan  

(2) Negara Hukum menurut Common Law atau Anglo saxon atau 

yang dikenal dengan The Rule of Law. 

 

Unsur-unsur Rechtstaat adalah:  

(1) Perlindungan terhadap HAM,  

(2) Pemisahan Kekuasaan yang tegas,  
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(3) Setiap Tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundangan; dan  

(4) Adanya peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.  

 

Sedangkan unsur-unsur The Rule of Law menurut A.V.  Dicey adalah: 

(1) Supremacy of Law (kekuasaan tertinggi didalam negara adalah 

hukum);  

(2) Equality Before the Law (persamaan dimuka hukum); dan  

(3) Konstitusi yang bersumber dari Hak Asasi dan perlindungan 

HAM.   

 

Dari pengertian Negara Hukum tersebut terdapat unsur-unsur penting 

agar kita dapat dikatakan sebagai Negara Demokrasi Konstitusional 

yang konsisten yaitu :  

(1) Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung 

persamaan di Bidang Politik, hukum, sosial, ekonomi dan 

kebudayaan;  

(2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi 

oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan  

(3) legalitas dalam arti segala bentuknya. 

 

Dari ciri-ciri dan unsur negara hukum tersebut jelaslah bahwa sistem 

peradilan haruslah dibangun berdasarkan pilar-pilar Negara 

Demokrasi Konstitusional. Bahwa:  

(1) Seluruh warga negara haruslah sama diperlakukan dimuka 

hukum; 
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(2) Kekhususan lembaga peradilan hanyalah pada peradilan 

administrasi yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan; serta  

(3) Independensi lembaga peradilan. Hal ini mestilah berlaku secara 

universal, tak terkecuali penyelenggaraan peradilan dalam 

lingkungan peradilan militer. 

 

SEKILAS SEJARAH HUKUM MILITER INDONESIA 

 

Peradilan Militer d Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan 

dikeluarkannya UU No.7 tahun 1946. Dengan dibentuknya peradilan 

militer berdasarkan UU ini, sebagai pengadilan yang khusus berlaku 

bagi kalangan militer maka dikeluarkan juga UU No.8 tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.  

 

Pada waktu itu keadaan negara dalam keadaan terancam, karena 

pemerintah kolonial Belanda bermaksud untuk kembali menjajah 

Negara Republik Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, maka 

untuk menyesuaikan dengan situasi, dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah No.37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan 

Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan. 

 

Dengan adanya perubahan pada UU No.7 tahun 1946, maka untuk 

penyesuaiannya dikeluarkan PP No.38 tahun 1948 yang merubah 

beberapa pasal dalam UU No.8 tahun 1948 yang dianggap tidak sesuai 

dengan keadaan pada masa revolusi tersebut. 
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Setelah terbentuk Republik Indonesia Serikat, maka terjadi lagi 

perubahan, baik mengenai UU tentang Susunan dan Kekuasaan 

Kehakiman dengan disyahkannya UU Darurat  No.16 tahun 1950 

menjadi UU No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan 

Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. 

Sedangkan UU Darurat No.17 tahun 1950, ditetapkan pula menjadi 

UU No.6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan 

Tentara. 

 

Berdasarkan UU No.5 tahun 1950, maka ditentukan bahwa Ketua 

Pengadilan Negeri, karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan 

Tentara, serta Jaksa pada Pengadilan Negeri menjadi Jaksa pada 

Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan UU No.6 tahun 1950, Jaksa 

Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil pada Pengadilan Negeri yang 

karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah 

perkara. Berdasarkan sistem yang ada dari UU No.5 tahun 1950 dan 

No.6 tahun 1950 ini, peranan komandan selaku Atasan Yang Berhak 

Menghukum (Ankum) tidak banyak berperan. 

 

Pada masa inilah timbul pergolakan dan perlawanan dari para 

komandan militer yang merasa kewenangannya selaku Ankum 

dilangkahi oleh Jaksa selaku pihak yang bertanggung jawab 

menegakkan hukum. Para Ankum merasa bahwa tidak seluruh kasus 

harus diselesaikan melalui proses pengadilan, yang menyebabkan 

banyak anak buahnya harus dihukum sehingga unit-unit pasukan 
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kehilangan mobilitasnya. Perlawanan dari para Ankum ini bersamaan 

dengan menguatnya peran politik militer pada waktu itu. 

 

Akibat dari situasi tersebut maka pada tahun 1954, lahirlah UU No.29 

tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. UU ini 

merubah sistem dan hukum acara peradilan militer. Dalam Pasal 35 

UU tersebut menyatakan sebagai berikut; “Angkatan Perang 

Mempunyai Peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai hak 

penyerah Perkara”.  

 

Sebagai implementasi dari pasal 35 UU No.29 tahun 1954 ini, lahirlah 

UU No.1/Drt/1958 mengenai Hukum Acara Pidana Tentara. Dengan 

demikian UU No.6 tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku. Dan sejak 

diberlakukannya Hukum Acara Pidana Tentara yang baru ini, maka 

Ankum harus mengetahui segala persoalan yang terjadi dalam 

kesatuannya. Ankum harus ikut menentukan nasib anak buahnya 

yang tersangkut perkara pidana. Sistem yang berlaku dengan UU 

No.1/Drt/1958 ini juga membatasi ikut campur pihak lain atau pihak 

luar, dalam hal ini Jaksa dan Hakim Umum, di dalam penyelesaian 

perkara pidana di kalangan militer. UU ini memindahkan seluruh 

kewenangan Jaksa yang diatur dalam UU No.6 tahun 1950 kepada 

komandan satuan masing-masing.  

 

Komandan satuan secara berjenjang mulai dari satuan terbawah 

sampai yang paling tinggi, memegang kekuasaan mutlak untuk 

memproses atau tidak memproses tindak pidana yang dilakukan oleh 
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prajurit bawahannya. Sejak itu lembaga peradilan militer di Indonesia 

menjadi ekslusif dan terpisah dari peradilan umum. Dengan demikian 

independensi dan fair trial, sekali lagi, tidak mendapat tempat dalam 

sistem ini. 

 

HUKUM ACARA PERADILAN MILITER 

 

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) di atur dalam Undang-

undang No.31 tahun 1997 pada Bab IV Pasal 69 sampai dengan Pasal 

264, tahapan penyidikan dalam HAPMIL terbagi dalam 13 bagian.  

 

Antara Hapmil dan KUHAP memiliki hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena HAPMIL merupakan Hukum Acara Pidana Khusus 

sedangkan KUHAP adalah Hukum Acara Pidana Umum. Oleh karena 

itu HAPMIL tidak mengatur hal-hal yang telah di atur dalam Hukum 

Acara Pidana Umum. Dengan demikian aturan-aturan di dalam 

Hukum Acara Pidana Umum yang tidak terdapat di dalam Hukum 

Acara Pidana Khusus otomatis berlaku bagi Hukum Acara Pidana 

Khusus dengan catatan tidak bertentangan dengan Hukum Acara 

Pidana Khusus baik yang tersurat maupun yang tersirat. Akan tetapi  

HAPMIL tidak membedakan pengertian antara penyidik, 

penyelidikan, penyidik dan penyidikan.  

 

Pada proses pemeriksaan pendahuluan terdapat perbedaan antara 

HAPMIL dan KUHAP, proses penyelidikan pada KUHAP dilakukan 

oleh Polisi Negara sedangkan pada HAPMIL proses penyelidikan 
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dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Inilah 

yang membedakan pemeriksaan terhadap masyarakat sipil dan militer,  

 

Dalam sistem hukum militer seorang Komandan memiliki dua macam 

wewenang sekaligus, yaitu wewenang/kekuasaan atau hak komando 

dan wewenang/hak menghukum anak buah. Hak Komando dan Hak 

Menghukum Anak Buah, merupakan dua hak yang sumbernya 

berbeda maka dari itu dalam pelaksanaannya juga harus dibedakan.  

 

Hak Komando berasal atau bersumber dari delegasi yang berasal dari 

pucuk pimpinan angkatan bersenjata. Hak Komando memiliki dimensi 

yang sangat subjektif sekali, meliputi tiga hal yaitu:  

(1) Mengarahkan (directing);  

(2) Mengkoordinir (coordinating); dan  

(3) Mengendalikan (control).  

 

Sedangkan Hak Menghukum Anak Buah bersumber atau diberikan 

oleh undang-undang. Untuk itu dalam melaksanakan hak ini seorang 

komandan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu undang-undang juga memberikan hak perlawanan 

kepada si terhukum secara tertulis kepada atasan langsung setelah 

putusan dijalankan. Hal ini tentu saja menyalahi prinsip dasar hak 

appeal atau banding dalam sistem peradilan pidana universal. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan Hak Komando merupakan 

delegasi dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan Hak 
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Menghukum Anak Buah diberikan oleh undang-undang. Kedua 

macam hak/wewenang ini tidak boleh lepas dari tangan seorang 

komandan agar dia dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. 

 

Sebelum  suatu perkara diserahkan kepada Mahkamah Militer, maka 

perkara tersebut disorot dari dua segi, yaitu:  

(1) Dari segi doelmatigheid-nya oleh komandan, karena komandan 

yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan 

kesatuannya dan berdasarkan kepentingan tugas militer dapat 

mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan 

ke-sidang pengadilan; dan  

(2) Dari segi rechtmatigheid-nya oleh Oditur Militer dan 

berdasarkan kepentingan hukum dapat mempertimbangkan 

bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-

syarat menurut hukum yang berlaku. 

 

Dengan beralihnya proses pemeriksaan pendahuluan dari Oditur 

Militer ke tangan para Komandan, maka titik berat dari tanggung 

jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam phase 

pertama (phase pemeriksaan pendahuluan) beralih kepada atasan 

militer, Komandan Satuan Militer atau Panglima TNI. Oleh karena itu 

maka para komandan militer selaku atasan yang berhak menghukum 

seperti yang ditentukan dalam Hukum Disiplin Prajurit sebagimana 

yang diatur dalam UU No.26 tahun 1997 itulah yang  wajib melakukan 

pengusutan/pemeriksaan pendahuluan/permulaan atas seorang militer 

bawahannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal 
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ini komandan berkedudukan selaku pengusut dan pembantu 

magistraat yang mempunyai wewenang dan kewajiban seperti yang 

diatur dalam UU No.31 tahun 1997. 

 

Dengan demikian peran dari komandan sebagai atasan yang berhak 

menghukum amatlah dominan dalam praktek hukum di lingkungan 

TNI. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa kasus-kasus seperti 

peghilangan paksa pada tahun 1998, yang dilakukan oleh anggota TNI 

pada level komando tidak bisa di proses atau diserahkan ke sidang 

pengadilan. Persidangan untuk kasus penghilangan paksa tersebut 

hanya terhenti pada level perwira pelaksana. Hal ini merupakan 

akibat dari sistem Ankum dan Papera yang ada dalam lingkungan 

peradilan militer. 

 

FAKTOR-FAKTOR PENEGAKAN HUKUM 

 

Penegakan hukum di suatu negara sebaiknya kita lihat  sebagai suatu 

proses interaktif. Artinya, apa yang dipertontonkan kepada kita 

sebagai hasil dari dari penegakkan hukum itu janganlah diterima 

sebagai hasil karya dari penegak hukum itu sendiri, melainkan suatu 

hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai 

komponen yang ada seperti misalnya; aparat penegak hukum, 

peraturan yang ada, anggota masyarakat, dan sarana fisik yang 

tersedia.  
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Dalam kenyataannya penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan 

kemungkinan, oleh karena dihadapkan pada kenyataan yang 

kompleks. Dalam ilmu hukum yang normatif, kompleksitas tersebut 

diabaikan, sedangkan dalam sosiologi hukum sebagai ilmu empirik  

kenyataan-kenyataan tersebut, baik berupa kenyataan sosial, politik 

maupun kenyataan yang sudah dimanifestasikan dalam bentuk 

peraturan perundangan, tidak dapat diabaikan sama sekali.  

 

Marc Galanter menggambarkan cara melihat hukum dari kacamata 

sosiologi tersebut bagaikan melihat “dari ujung teleskop yang lain” 

(from the other end of telescop). Sosiologi hukum berangkat dari 

kenyataan di lapangan, yaitu melihat hukum dari berbagai kenyataan 

yang ada dalam masyarakat dan kompleksitas yang ada dalam 

masyarakat serta bagaimana kenyataan dan kompleksitas tersebut 

membentuk maksud dari hukum. Karena memasukkan kompleksitas 

tersebut kedalam pemahaman dan analisisnya, maka dalam sosiologi 

hukum, penegakkan hukum itu tidak bersifat logis –universal, 

melainkan bergantung pada variabel.  

 

Di dalam lingkungan TNI pun, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakkan hukum ini diantaranya:  

(1) Kualitas aparat penegak hukum militer yang terdiri dari: Polisi 

Militer ketiga angkatan, Perwira Penyerah Perkara, Oditur 

Militer, Hakim Militer dan Atasan Yang berhak Menghukum;  

(2) Kualitas kesadaran hukum anggota TNI;  
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(3) Ketersediaan sarana fisik yang mendukung berjalannya proses 

hukum seperti,  Rumah Tahahan khusus Militer dan Gedung 

Pengadilan Militer; 

(4) Sistem Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundangan yang 

mengatur tentang sistem peradilan Militer, seperti misalnya 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab 

Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAP Militer).        

 

Dari keempat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam 

lingkungan TNI tersebut, faktor keempat, yaitu peraturan 

perundangan yang mengatur sistem peradilan militer, yang masih 

terdapat problem serius. Problem tersebut disebabkan oleh: 

 

Pertama, dikarenakan KUHPM dan KUHDM masih merupakan 

undang-undang peninggalan Belanda, sehingga jiwa dan semangat dari 

hukum dari KUHPM dan KUHDM tersebut masih bersumber dari 

semangat dan watak negeri kolonial yang akan berakibat pada watak 

dan militer yang kolonial pula. Maka sudah sepatutnya KUHPM dan 

KUHDM tersebut dibuat yang baru yang sesuai dengan militer 

Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Sapta Marga.  

 

Kedua, sistem peradilan militer kita merupakan bagian dari sistem 

kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada puncak kekuasaan 

yudikatif. Dengan demikian maka parameter-parameter yang 

digunakan untuk mengukur transparansi, akuntabilitas, independensi 
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dan impartialitas sebuah lembaga peradilan haruslah didasarkan pada 

ukuran-ukuran yang ada dalam sebuah peradilan yang bersifat fair 

trial. Pada titik inilah lembaga peradilan militer kehilangan 

relevansinya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah peradilan yang 

independen dan fair trial, karena penegakan hukum dalam sistem 

peradilan militer sangat bergantung dari political will sang komandan 

dan perwira penyerah perkara. Sehingga prinsip-prinsip fair trial dan 

impartialitas dalam sistem hukum dan peradilan dalam melakukan 

penegakkan hukum menjadi terabaikan. 

 

Ketiga, campur aduknya antara aturan yang mengatur kelembagaan 

peradilan militer, yurisdiksi peradilan milter dan hukum acara 

peradilan militer dalam sebuah UU yaitu UU No. 37 Tahun 1997 yang 

sedang akan di revisi.  

 

Mencampur adukkan antara hukum acara dengan sistem kelembagaan 

peradilan militer dan yurisdiksi peradilan militer adalah sebuah 

kesalahan fatal yang dilakukan oleh rezim orde baru pada waktu yang 

lalu. Pencampuradukan ini apabila kita lihat dari sejarah orde baru, 

adalah akibat dari disalahgunakannya peran militer/TNI pada masa 

lalu oleh rezim orde baru, yaitu militer/TNI digunakan untuk 

mengontrol lermbaga-lembaga kekuasaan lainnya, termasuk 

kekuasaan yudikatif. Sehingga TNI ditempatkan kedalam cabang 

kekuasaan Yudikatif melalui lembaga peradilan militer. Integrasi 

sistem peradilan militer kedalam kekuasaan yudikatif ini dilegalisasi 

melalui UU No.14 tahun 1970 jo UU No.4 tahun 2004. Sialnya lagi, 
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kesalahan fatal tersebut justru diteruskan oleh anggota-angota MPR 

hasil reformasi, yang seharusnya mengoreksi, justru menjustifikasi dan 

meneruskan kesalahan tersebut dengan mengadopsi kesalahan 

kedalam konstitusi melalui amandemen pasal 24 UUD. Agar kontrol 

terhadap cabang kekuasaan yudikatif tersebut tidak terlihat sebagai 

sebuah kontrol, maka pada tahun 1997 dibuatlah UU  No.31 tahun 

1997, yang mencampur-adukan antara Hukum Acara Pidana Militer, 

Susunan, Kedudukan dan Tata Laksana Organisasi Pengadilan Militer, 

serta Hukum Tata Usaha Peradilan Militer dan Hukum Acara Tata 

Usaha Peradilan Militer. 

 

Akibat dari kesalahan yang bersifat sistemik yang terdapat dalam UU 

No.31 tahun 1997 tersebut, maka lembaga peradilan militer kita 

menjadi rentan dan akan sangat mudah diserang sebagai lembaga 

peradilan yang sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip fair trial, 

independen dan impartial dalam melakukan penegakan hukum. Selain 

itu juga perluasan yurisdiksi peradilan militer yang masuk ke wilayah 

Tata Usaha Militer, menjadikan Lembaga Peradilan Militer Indonesia 

sebagai sebuah Peradilan yang ekslusif dan mengakui rezim 

Administrasi Militer. 
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Critical Point  
RUU Tentang Perubahan Atas 

 Undang-Undang No.31 Tahun 1997  
Tentang Peradilan Militer 

 

 

 

BEBERAPA KRITIK DAN SARAN TERHADAP MATERI RUU PERADILAN 

MILITER 
 

Dalam melihat RUU Peradilan Militer ini, ada beberapa prinsip dasar 

yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu bahwa sudah ada 

komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor keamanan, 

yang juga tertuang dalam TAP MPR No.VI tahun 2000 tentang 

Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No.VII tahun 2000 tentang 

Peran TNI dan Peran Polri. Reformasi ini berkaitan dengan upaya 

pembangunan demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan 

yang menekankan pada supremasi sipil. Dalam konteks itu maka 

aparat keaman (TNI dan Polri) merupakan instrumen dari pemerintah 

(Eksekutif). 

 

Hal mendasar lainnya yang juga perlu dilihat adalah bahwa bahwa 

reformasi yang sedang kita jalankan ini mencakup pula reformasi di 
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dalam sistem tata kenegaraan dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu 

dipertegas dan diperjelas pula mengenai dasar pijakan pembagian 

kekuasaan yang kita kenal dengan trias politika. Dengan pembagian 

kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu diharapkan 

adanya check and balances, sehingga tercipta kehidupan bernegara 

yang demokratis. 

 

Dengan bersandar pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka 

peradilan militer yang secara ideal merupakan sebuah instrumen 

pengendali terhadap personil militer, juga harus ditempatkan dalam 

logika struktur politik di atas, di mana peradilan militer tidak lagi 

merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Dengan begitu maka 

peradilan militer harus sepenuhnya berada di dalam struktur TNI. 

 

Berdasarkan paparan di atas, RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang akan 

dibahas oleh DPR saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Secara 

mendasar, perubahan yang dilakukan terhadap UU No.31 tahun 1997 

masih belum menunjukkan komitmen terhadap reformasi yang 

menyeluruh dan komprehensif di sektor keamanan, seperti halnya 

sudah dimandtkan dalam Tap MPR No.VI tahun 2000 tentang 

Pemisahan Polri dan TNI, serta Tap MPR No.VII tahun 2000 tentang 

Peran TNI dan Peran Polri. Perubahan yang dilakukan dalam RUU ini 

lebih banyak bersifat redaksional, dari istilah “Angkatan Bersenjata” 

menjadi “Tentara Nasional Indonesia” serta perubahan dari istilah 

“Penasehat Hukum” menjadi “Advokat”. 
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Peradilan militer hanya memiliki jurisdiksi terhadap tindak pidana 

militer dan pelanggaran terhadap disiplin militer, oleh karena itu 

harus dilakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer dan Hukum Disiplin Militer (UU No.39 tahun 1947 tentang 

Hukum Pidana Militer). Secara substansial, gagasan-gagasan ideal dari 

Security Sector Reform yang mendasarkan diri pada upaya 

pembangunan demokrasi dan penguatan hak asasi manusia kurang 

tergambar dalam Draft RUU ini. Salah satu yang paling krusial adalah 

menyangkut jurisdiksi dari Peradilan Militer, di mana masih belum 

ada konsistensi dalam membatasi yurisdiksi pada tindak pidana militer 

saja, misalnya dalam Pasal 1 Ayat (7) di mana tindak pidana dalam 

Draft UU masih mencakup tindak pidana umum dan tindak pidana 

militer. Demikian juga pada Pasal 1 Ayat (11) mengenai definisi 

perwira penyerah perkara yang memiliki wewenang untuk 

menentukan apakah tindak pidana tersebut diserahkan kepada 

peradilan umum atau peradilan militer. Ini seharusnya tidak menjadi 

kewenangan siapapun dan terjadi secara otomatis, dalam artian apabila 

menyangkut tindak pidana militer maka masuk ke peradilan militer, 

dan jika menyangkut tindak pidana umum/biasa, maka masuk 

jurisdiksi peradilan umum. Dalam Pasal 1 Ayat (26) pun masih 

disebutkan mengenai yustisiabel peradilan umum dalam definisi 

tersangka.  

 

Hal lain yang juga menurut kami harus direvisi adalah berkenaan 

dengan jurisdiksi peradilan militer yang mencakup hingga ke 
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paradilan tata usaha militer. Militer merupakan bagian dari negara, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan tata usaha negara sudah diatur 

dalam UU No.5  tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sehingga pada hakekatnya, tidak perlu ada pengaturan mengenai tata 

usaha militer dalam RUU tentang peradilan militer ini. 

 

Dengan berdasar pada prinsip bahwa peradilan militer merupakan 

bagian internal dari struktur TNI yang mengatur mengenai sistem 

pidana militer dan disiplin militer, maka pembinaan teknis peradilan, 

organisasi, administrasi dan finansial pengadilan harus diserahkan 

sepenuhnya kepada Panglima TNI, bukan kepada Mahkamah Agung 

(Pasal 6). Demikian juga struktur dari peradilan militer ini, 

seyogyianya tidak berada di bawah Mahkamah Agung, melainkan di 

bawah Panglima TNI. Dengen begitu, secara umum hal-hal yang 

berkaitan dan berhubungan dengan Mahkamah Agung perlu 

dihapuskan, meskipun ini juga akan berimplikasi pada perubahan atas 

UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

Mengingat materi dalam RUU ini masih campur aduk antara 

pengaturan kelembagaan dan Hukum Acara, maka menurut kami 

harus ada pembagian yang jelas antara: UU tentang Peradilan Militer, 

UU tentang Hukum Acara Pidana Militer serta UU tentang Hukum 

Pidana Militer. 

 

Hal-hal lain yang juga perlu dicermati adalah mengenai konsepsi 

rahasia / rahasia negara yang disebutkan beberapa kali dalam RUU. 
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Dalam masa sidang ini juga akan dibahas RUU Kebebesan 

Memperoleh Informasi serta RUU Rahasia Negara, sehingga 

diharapkan konsepsi rahasia/rahasia negera dalam RUU ini tidak 

bertentangan dengan semangat dari RUU KMIP/Rahasia Negara .  

 

Mengenai sumpah dan janji dalam RUU ini perlu 

diseragamkan/disesuaikan karena ada inkonsistensi. Menurut kami 

sumpah dan janji pada UU No.31 tahun 1997 masih memadai, 

dibandingkan dengan perubahan pada Pasal 22 RUU. 

 

Berkaitan dengan penghapusan terhadap pasal-pasal mengenai Acara 

Pemeriksaan Koneksitas (Pasal 198-203), kami sangat setuju. Tentunya 

dengan prinsip-prinsip seperti dipaparkan di atas mengenai jurisdiksi 

peradilan militer yang terbatas pada tindak pidana militer, maka Acara 

Pemeriksaan Koneksitas menjadi tidak relevan. 

 

Dengan prinsip bahwa TNI tidak boleh lagi berada dalam posisi above 

the law, maka menurut kami pasal-pasal yang berkaitan dengan Acara 

Pemeriksaan Cepat dalam UU No.31 tahun 1997 harus direvisi. 

Dengan demikian, hal-hal yang diperiksa melalui Acara Pemeriksaan 

Cepat ini bukan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan 

perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, namun lebih pada 

hal-hal yang berkaitan dengan disiplin militer. Sehingga, pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan 

jalan harus tetap menjadi jurisdiksi polisi, meskipun pelakunya adalah 

personel militer. 
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Penutup 
 

 

 

Peradilan militer harus dikeluarkan dari cabang kekuasaan kehakiman 

dan menjadi bagian internal dari struktur TNI. Oleh karena itu, harus 

dilakukan revisi terhadap UU Undang-undang No.4 tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang No.5 tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung. 

 

Reformasi di sektor keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

TNI dan Polri, namun juga menjadi tanggung jawab aparat 

pemerintahan lainnya serta masyarakat. Upaya-upaya untuk 

membangun TNI yang profesional tentunya juga harus dibarengi 

dengan penguatan di sektor masyarakat sipil, baik itu di lembaga 

pemerintahan maupun di organisasi masyarakat sipil lainnya. 

Penguatan itu perlu, mengingat dalam konteks SSR dan RUU 

Peradilan Militer ini, struktur dan kultur peradilan umum juga harus 

diperkuat. Sehingga bisa dapat berjalan seiiring menuntaskan proses 

reformasi di sektor keamanan. 
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KESIMPULAN 

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

(1) Penegakan Hukum di lingkungan TNI saat ini meliputi 

penegakan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Militer 

dan Peradilan Pidana militer. Kedua sub sistem dalam 

lingkungan peradilan militer tersebut berpuncak pada 

Mahkamah Agung. 

(2) Akibat dari sistem tersebut akan menimbulkan implikasi pada 

Rezim Administrasi Negara yang bersifat dualistik yaitu Rezim 

Admintrasi Negara yang dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha 

Negara dan Rezim Adminstrasi Militer yang dilakukan melalui 

Pangadilan Militer. 

(3) Penegakkan Hukum dalam lingkungan Pengadilan Pidana 

Militer sangat tergantung kepada Atasan Yang Berhak 

Menghukum. Hal tersebut menyebabkan Peradilan Pidana 

Militer tidak dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga peradilan 

yang bebas, Independen dan tidak memihak. 

(4) Transparansi penegakkan hukum didalam sistem Peradilan 

Militer masih berupa tranparansi semu karena sangat bergantung 

kepada subjektifitas dari Atasan Yang berhak Menghukum. 
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REKOMENDASI: 

 

Adapun yang dapat direkomendasikan adalah : 

 

(1) Perbaikan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan, 

dimana Peradilan Militer merupakan lembaga peradilan 

yang berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari 

kekuasaan kehakiman. Peradilan Militer tidak menjadi  

bagian dari kekuasaan kehakiman/ kekuasaan yudikatif, 

amandemen UUD pasal 24 ayat (2) 

(2) Revisi UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004, 

pasal 2 & pasal 10 (2) dan UU Mahkamah Agung No. 5 

tahun 2004.  

(3) Yurisdiksi Peradilan Militer hanya terbatas dan dibatasi 

pada :  

 Tindak Pidana Militer yang diatur dalam KUHP Militer; 

dan  

 Pelanggaran Disiplin Militer yang diatur dalam KUHD 

Militer  

(4) Sub Peradilan Militer yaitu berupa paradilan Tata Usaha 

Militer harus dihapuskan dari sistem peradilan militer.  

(5) Mengeluarkan pembahasan tentang Hukum Acara Pidana 

Militer dari RUU Peradilan Militer 

(6) Mencabut keberlakuan yurisdiksi rezim Tata Usaha Militer 

dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dari Sistem Peradilan 

Militer 
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(7) Segera revisi KUHP Tentara, KUH Disiplin Tentara 

(8) Segera buat KUHAP Militer 
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PASAL 65 (2)
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 yang diatur
dengan UU.

PASAL 3
(4) a. Prajurit TNI 
tunduk kepada
kekuasaan
PERADILAN MILITER 
dalam hal pelanggaran
HUKUM MILITER dan 
tunduk kepada
kekuasaan
PERADILAN UMUM 
dalam hal pelanggaran
HUKUM PIDANA 
UMUM.

Pasal 24

(2) Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang 
berada di bawahnya 
dalam lingkungan 
peradilan umum, 
lingkungan peradilan 
agama, LINGKUNGAN 
PERADILAN MILITER, 
lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah 
Konstitusi. ***)

Pasal 24 

(1) Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan lain-
lain badan kehakiman 
menurut undang-undang. 

UU TNI NO 34 
TAHUN 2004

TAP MPR NO 
VII/2000

PERUBAHAN III
UUD

BAB IX 
KEKUASAAN 
KEHAKIMAN 

UUD 
BAB IX 

KEKUASAAN 
KEHAKIMAN 
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SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUKUM SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUKUM 
YANG BERLAKU SAAT INIYANG BERLAKU SAAT INI

KONSEP 

POLITIK

HUKUM 

TRIAS 

POLITIKA

LEGISLATIF
DPR DAN DPD EKSEKUTIF

PRESIDEN

YUDIKATIF 
(MAHKAMAH 

AGUNG)

PENGADILAN 
MILITER

PENGADILAN 
TATA USAHA 

NEGARA
PENGADILAN 

AGAMA
PENGADILAN 

UMUM

MENTERI-
MENTERI

DEPARTEMEN

DEPARTEMEN 
PERTAHAN

MABES TNI
(PANGLIMA TNI)
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SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUKUM INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN DAN HUKUM INDONESIA
YANG IDEAL SESUAI DENGAN CITAYANG IDEAL SESUAI DENGAN CITA--CITA REFORMASICITA REFORMASI

KONSEP POLITIK
HUKUM TRIAS 

POLITIKA

LEGISLATIF
DPR DAN DPD

EKSEKUTIF
PRESIDEN

YUDIKATIF
(MAHKAMAH

AGUNG)

MENTERI-
MENTERI

DEPARTEMEN

DEPARTEMEN 
PERTAHAN

PENGADILAN 
AGAMA

PENGADILAN
TATA USAHA 

NEGARA

PENGADILAN 
UMUM

MABES TNI
(PANGLIMA TNI)

KOTAMA PENGADILAN 
MILITER

ODITUR 
MILITER
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STRUKTUR UNDANGSTRUKTUR UNDANG--UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG 
PERADILAN MILITERPERADILAN MILITER

PERADILAN
MILITER

SUSUNAN DAN KEKUASAAN
PENGADILAN

SUSUNAN DAN KEKUASAAN 
ODITURAT

HUKUM ACARA
PIDANA MILITER

HUKUM ACARA 
TATA USAHA MILITER

ACARA 
PEMERIKSAAN KONEKSITAS

A N K U M P A P E R A
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SEKILAS SEJARAH LEMBAGA PAPERASEKILAS SEJARAH LEMBAGA PAPERA
PERIODE TANPA ANKUM & PAPERAPERIODE TANPA ANKUM & PAPERA

UU No. 7 Tahun 1946UU No. 7 Tahun 1946 tentangtentang peradilanperadilan tentaratentara & & UU No. 8 UU No. 8 
Tahun 1946 tentang PerTahun 1946 tentang Peraaturan Hukum Acara Pidana pada turan Hukum Acara Pidana pada 
Pengadilan TentaraPengadilan Tentara
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan 
Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan 
KetentaraanKetentaraan & & PP No 38 Tahun 1948 yang merubah beberapa PP No 38 Tahun 1948 yang merubah beberapa 
pasal dalam UU No. 8 Tahun 1948 pasal dalam UU No. 8 Tahun 1948 
UU No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan UU No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan 
Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan 
KetentaraanKetentaraan & & UU No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara UU No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara 
Pidana pada Pengadilan TentaraPidana pada Pengadilan Tentara

PERIODE ANKUM & PAPERAPERIODE ANKUM & PAPERA
UU No. 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik UU No. 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik 
IndonesiaIndonesia
UU No. 1/ Drt/1958 mengenai Hukum Acara Pidana TentaraUU No. 1/ Drt/1958 mengenai Hukum Acara Pidana Tentara
UU 20/1982, UU 20/1982, KetentuanKetentuan KetentuanKetentuan PokokPokok PertahananPertahanan KeamananKeamanan
Negara Negara RepublikRepublik Indonesia Indonesia 
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PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM DALAM 
PROSES HUKUM ACARA PERADILAN MILITERPROSES HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

HAKIM
MILITER

PELAKSANA
KEKUASAAN 
KEHAKIMAN

DI 
PENGADILAN

PENYIDIKAN
DAN

PENYELIDIKAN

•PANGLIMA
•Ka.STAF TNI 

•PERWIRA 
SETINGKAT 

DANREM/KOLONEL

PERPERA

PENYIDIK
•A N K U M 

•ODITUR MILITER
•POLISI MILITER

PENYIDIK 
PEMBANTU

PROVOS

PENUNTUTAN

ODITUR 
MILITER
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ACARA PEMERIKSAAN ACARA PEMERIKSAAN 
KONEKSITASKONEKSITAS

TINDAK PIDANA SIPIL DAN MILITER
PERADILAN UMUM 

DAN 
PRADILAN MILITER

PERADILAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI DENGAN 
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN

PERADILAN 
MILITER

KECUALI
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ACARA PEMERIKSAAN ACARA PEMERIKSAAN 
KONEKSITASKONEKSITAS

PERSETUJUAN 
MENTERI 

KEHAKIMAN

PENETAPAN 
PENGADILANPENYIDIKAN

JAKSA/JAKSA 
TINGGI DAN 

ODITUR

PENELITIAN
BERSAMA

TIM PENYIDIK
ODITUR MILITER
POLISI MILITER
PENYIDIK DARI 

PENGADILAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN 
BERSAMA MENTERI 

DAN MENTERI 
KEHAKIMAN.

PEMBUATAN 
SURAT 

PENYERAHAN 
PERKARA 

PERWIRA 
PENYERAH 
PERKARA 

PELAKSANAAN
PENGADILAN

JAKSA AGUNG 
DAN ODITUR 

JENDRAL

ACARA PEMERIKSAAN ACARA PEMERIKSAAN 
KONEKSITASKONEKSITAS
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PROSES HUKUM PROSES HUKUM 
ACARA TATA USAHA MILITERACARA TATA USAHA MILITER

PENGADILAN MILITER TINGGI

PEMERIKSAAN TINGKAT 
KASASI

GUGATAN

PEMERIKSAAN TINGKAT 

PERTAMA

PEMERIKSAAN TINGKAT 
BANDING

PEMERIKSAAN PENINJAUAN 
KEMBALI PUTUSAN YANG 

SUDAH MEMPEROLEH 
KEKUATAN HUKUM TETAP

PELAKSANAAN PUTUSAN 
PENGADILAN

GANTI RUGI DAN 
REHABILITASI

DIRUGIKAN OLEH SUATU KEPUTUSAN 
TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA.

PENGADILAN MILITER UTAMA

KEPENTINGAN
ORANG ATAU BADAN 

HUKUM PERDATA

BERTENTANGAN BERTENTANGAN 
DENGAN KETENTUANDENGAN KETENTUAN

YANG BERLAKUYANG BERLAKU

SUDAH SUDAH 
MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN 
WEWENANGNYA WEWENANGNYA 

UNTUK TUJUAN LAINUNTUK TUJUAN LAIN

KESALAHAN/KESALAHAN/
KELALAIAN DLM KELALAIAN DLM 

MENGAMBILMENGAMBIL
KEPUTUSAN KEPUTUSAN 

ALASAN DAPAT 
DIAJUKAN 
GUGATAN 

TATA USAHA MILITER

MAHKAMAH AGUNG
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BADAN PENGURUS 
YLBHI 

Periode 2002 – 2007 
 
 

No. Nama Posisi / Jabatan 

A. Pimpinan Badan Pengurus 

1 Munarman, S.H.  Ketua 

2 A. Patra M. Zen, S.H., L.L.M. Wakil Ketua Bidang HAM dan Perundang-
Undangan  

3 Robertus Robet, S.Sos, M.A. Wakil Ketua Bidang Operasional 

4 Rita Novella,S.E. Bendahara   

B. Eksekutif  

5 A. Patra M. Zen, S.H., L.L.M Direktur Ekosob 

6 Donny Ardyanto, S.Sos. Direktur Hak Sipil Politik 

7 Daniel Hutagalung, S.S., M.A. Direktur Riset dan Pendidikan 

8 Daniel Pandjaitan, S.H., L.L.M Direktur Advokasi 

9 Ikravany Hilman, S.IP. Direktur Informasi, Dokumentasi, Publikasi 
dan Hubungan Internasional  

C. Ka. Biro/ Kepala Bagian  

10 Syarifuddin Jusuf, S.H. Kepala Biro PMES / Manager Kantor & 
Personalia 

11 Rita Novela, S.E. Kepala Bagian Keuangan 

D. Manager  

12 Eli Salomo,S.T. Manager Website 

13 Tabrani Abby, S.H., M.Hum. Manager Hak-Hak Buruh 

14 Isfahany Manager Hak-hak Petani 

15 Syamsul Bahri, S.H. Deputy Direktur Advokasi 

E. Staf Program 

16 Edy Piliang  Staff Indok 

17 Muhammad Fadli, S.H. Staff Advokasi 

18 Yasmin Purba,S.H. Staff Hak Anak dan Perempuan  

19 Ery Sandra Amelia, S.S. Staff Informasi, Dokumentasi, Publikasi dan 
Hubungan Internasional 

F. Staf Sekretariat  

20 Giyono Staff Umum 

21 Martina Dwinita Sekretaris 

22 Labora Siahaan Sekretaris 

23 Kutut Layung Pambudi, S.H. Sekretaris 

 
 


