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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 nomor VI tahun 2000 
tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR nomor 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 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 pemikiran di atas, serta penilaian dan kajian kami terhadap RUU tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ada 
beberapa hal yang menurut kami perlu perhatian dan sudah kami sampaikan kepada 
Pansus DPR yang membahas RUU ini, yaitu: 

1. 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 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung. 

2. 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). 



3. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tata usaha militer harus dikeluarkan 
dari RUU Peradilan Militer, karena hal-hal yang beraitan dengan Tata Usaha 
Negara (di mana militer termasuk di dalamnya) sudah diatur dalam Peradilan Tata 
Usaha Negara. 

4. 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. 
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