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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara 

untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu 

memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen 

utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara 

tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang 

diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap 

menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan 

kesadaran dan penegakan hukum.  

Dalam kehidupan TNI juga mempunyai tatanan atau peraturan-peratuaran 

khusus yang berlaku di kalangan TNI itu sendiri, atau yang lebih di kenal dengan 

Hukum Militer. Mungkin akhir-akhir ini orang menganggap bahwa hukum 

militer itu cukup diketahui oleh kalangan TNI saja, hal ini tentu tidak salah tetapi 

juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan 

Subsistem hukum dari hukum negara tersebut.1 

Kalau dilihat dari segi hukum, Prajurit TNI mempunyai kedudukan yang 

sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, 

bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum 

                                                 
1  Amirueddin Sjarif. 1996. Hukum Disiplin Militer Indonesia. Jakarta: Rineka cipta. Hal. 1  
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pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata perbedaannya hanya karena 

adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa 

terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.2 Dijelaskan 

dalam Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1): 

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman 

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.3 Oleh karena itu untuk 

menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI 

yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya 

negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih 

diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih 

keras dan labih berat bagi Prajurit  TNI. 

Adapun peratauran-peraturan yang bersifat khusus tersebut di antaranya 

yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer. Hukum Pidana 

Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah hukum khusus, karena untuk 

membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang 

berlaku untuk semua orang.  

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya 

berlaku juga bagi golongan khusus militer (TNI) atau orang-orang tertentu, yang 

                                                 
2  Moch Faisal Salam. 1994. Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal. 15 
3  Undang Undang Republik  Indonesia No. 34 Th 2004 tentang TNI 
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oleh peraturan ditunjukkan padanya. Di dalam Pasal 1 KUHPM berbunyi: 

“Untuk penerapan kitab Undang Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana 

umum, termasuk Bab ke Sembilan dari buku pertama Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana, kecuali ada menyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan 

dengan Undang Undang”.4 Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer 

bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi 

militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.  

Pada dasarnya Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang 

mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan 

pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan 

diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana 

Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur 

tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang 

menurut ketentuan Undang Undang dipersamakan dengan Prajurit TNI.5 

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan 

hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap 

perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, 

maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui 

Pengadilan Militer. 
                                                 
4  Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer 
5  Anwar Saadi. 2006. Perofesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI.  Jakarta: Tabloid 

Patriot. Edisi maret 2006. 
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Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara 

pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses 

eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas 

dan fungsi dari berbagai Institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI 

yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut: 

1. Komandan satuan selaku Ankum dan atau Papera. 

2. Polisi Militer selaku Penyidik. 

3. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut umum dan eksekutor.  

4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus 

perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan 

sebagai Prajurit TNI menurut Undang Undang. 

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan 

selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang Undang Nomor 

26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan 

hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang 

komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum 

disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak 

pidana, maka Komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat 

Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) 

yang oleh Undang Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah 

mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari 
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Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara 

pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer. 

Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain 

berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya 

suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk 

bertindak sebagai Penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan 

Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai Penyidik untuk 

melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik 

Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima 

Berita Acara Pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan 

kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut 

diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer dengan diterbitkannya 

Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) tersebut, menunjukkan telah 

dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan melihat beberapa kasus 

tindak pidana yang ada maka si penulis lebih tertarik menuangkan sebuah 

penulisan hukum yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA 

PIDANA DENGAN PELAKU ANGGOTA TNI (Studi di Wilayah KODAM 

IV DIPONEGORO )”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Agar penulisan sekripsi ini mengarah pada pembatasan masalah yang 

diharapkan dan terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan, dan 
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tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya sangat luas maka 

perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada proses 

penyelesaian perkara pidana dengan pelaku Anggota TNI AD di wilayah 

KODAM IV DIPONEGORO.  

 

C. PERUMUSAN MASALAH  

Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untuk 

memberi kemudahan bagi penulis, dalam membatasi permasalahan yang akan 

ditelitinya sehingga, dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta 

memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian 

dan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Institusi-institusi mana sajakah yang berwenang dalam proses 

penyelesaian perkara pidana dengan pelaku Anggota TNI?    

2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara pidana dengan pelaku 

Anggota TNI? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Setiap penelitian pasti ada perumusan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan, karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang hendak dicapai 

dalam penelitian yang terarah, sehingga adanya keterkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas.  

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dengan 

pelaku Anggota TNI khususnya di wilayah KODAM IV DIPONEGORO. 

b. Untuk mengetahui Instansi-instansi yang berwenang dalam proses 

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan Anggota TNI.   

2. Tujuan Subjektif  

a. Untuk memberikan sumbangan dan kemajuan bagi perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum pidana militer pada khususnya. 

b. Sebagai pelatihan untuk senantiasa memiliki pola berfikir analistis dan 

sistematis sehingga mengasah kemampuan berfikir ilmiah yang penulis 

miliki. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu 

hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum pidana militer khususnya. 

b. Untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. 
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c. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

sedang diteliti.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyelesaian 

perkara pidana Anggota TNI. 

b. Memberikan masukan berupa pengetahuan bagi penulis sendiri terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti.  

 

F. KERANGKA PEMIKIRAN  

Indonesia merupakan negara yang berideologikan Pancasila dan memiliki 

cita-cita luhur yang tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, juga merupakan pokok kaidah negara yang 

fundamental. Artinya rangkaian norma-norma atau kaidah-kaidah yang menjadi 

landasan pembentukan dan penyelenggaraan negara yang paling mendasar. 

Sebagai norma atau kaidah yang paling mendasar dalam hal pembentukan dan 

penyelenggaraan negara, di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia tepatnya di alinea ke empat, terkandung cita-cita luhur seluruh bangsa 

Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia”.6  

                                                 
6  Natangsa Surbakti. 2005. Filsafat Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal 129 
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Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

merupakan tugas pokok TNI dan semua Warga Negara Indonesia. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.  

Pasal 7 ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang  
Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 
negara”.7  

 
Sebagai warga Negara Republik Indonesia TNI bukan merupakan Klas 

tersendiri, karena setiap Prajurit TNI adalah juga sebagai masyarakat biasa. 

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.8 

Maksudnya setiap Warga Negara Indonesia baik itu Prajurit TNI maupun 

masyarakat biasa mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan 

pemerintahan, berarti dalam kehidupan sehari-hari Prajurit TNI juga berlaku 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum, baik hukum pidana, perdata, 

acara pidana dan acara perdata. Tetapi masyarakat biasa tidak dapat diberlakukan 

hukum militer karena mereka bukan termasuk golongan militer. Adapun 

ketentuan-ketentuan diberlakukannya hukum pidana militer tercantum pada: 

1. Pasal 46 KUHPM: 
Ayat (1) yang dimaksud dengan militer adalah: 

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan 
perang, yang wajib berada pada dalam dinas secara terus-
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. 

                                                 
7  Undang Undang Republik Indonesia No. 34 Th 2004 tentang TNI 
8  Undang Undang Dasar 1945 
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Ke-2 Semua sukarelawan lainya pada Angkatan perang dan para 
militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam 
dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang 
sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat di 
panggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu 
tindakan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 97, 99, dan 139 
KUHPM 

 
2. Pasal 47 KUHPM:  

Barangsiapa, yang menurut kenyataanya bekerja pada angkatan perang, 
menurut hukum dipandang sebagai militer, apa bila dapat diyakinkan bahwa 
dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan Pasal di atas.9 
 

Ditinjau dari sudut justisiable makna hukum pidana militer (dalam arti 

material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi 

justisiable Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan 

serta pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan 

bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang 

menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, 

demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.10    

Proses penyelesaian perkara pidana memiliki beberapa tahap, pertama tahap 

penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer dan Otmil. Kegiatan penyidikan 

pada umumnya ditujukan terhadap perkara yang jelas tersangkanya dan 

penderitanya tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang 

masih kurang jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan cara pengamatan 

dan penjejakan. Proses penyidikan di lingkungan Peradilan Militer terbagi atas 

beberapa tahap yaitu: 

                                                 
9  Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer 
10  Sianturi. 1985. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Hal 18 
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1. Tahap penyidikan/pemeriksaan pendahuluan atas perkara: 

a. Tindak pidana biasa 

b. Tindak pidana Subversi 

c. Tindak pidana Ekonomi 

2. Tahap Penuntutan.  

3.  Tahap Pemeriksaan di Persidangan. 

4. Tahap Pelaksanaan Putusan (eksekusi).11 

Tahap penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yaitu sebagai badan yustisi 

di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administrasi 

berkedudukan di lingkungan Mabes TNI. Oditur Militer bertugas membantu 

Panglima TNI dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di lingkungan TNI 

dengan melaksanakan penuntutan umum di lingkungan Peradilan Militer.12 

Tahap pemeriksaan persidangan di Peradilan Militer dilakukan di 

Pengadilan Militer, yaitu suatu badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer 

secara organisatoir, administratif berkedudukan di lingkungan Mabes TNI yang 

bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas, mengadakan sidang 

dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan 

Undang Undang. Pengadilan Militer bersidang dengan seorang Hakim ketua, dua 

orang Hakim Perwira, seorang Oditur Militer dan seorang Panitra. Para Perwira 

yaitu Hakim ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer harus berkedudukan 

                                                 
11  Moch Faisal Salam. 1996. Hukum Acara Pidana Militer  diIndonnesia. Bandung: Mandar Maju. 

Hal 60 
12  Moch Faisal Salam. 1994. Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal 60 
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militer yang berpangkat lebih tinggi dari pada terdakwa yang diajukan ke 

Persidangan.13  

Tahap eksekusi dilakukan oleh Oditur Militer berupa pada Pasal 6 

KUHPM: 

1. Pidana-pidana utama: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

tutupan.  

2.   Pidana-pidana tambahan: 

a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk 

memasuki angkatan bersenjata. 

b.   Penurunan pangkat. 

c. Pencabutan hak-hak. 

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu 

tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau 

pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer 

setelah selesai menjalani pidana.14    

 

G. METODE PENELITIAN 

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan 

dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh 

mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan 

bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

                                                 
13  Moch Faisal Salam. 1994. Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal 47-48 
14  Sianturi. 1985. Op,cit. Hal 68-69 
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untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.15  

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan doktrinal 

yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini melakukan pendekatan 

terhadap hukum sebagai norma atau kaidah hukum positif, dengan mengkaji 

praktek-praktek penyelesaian masalah yang ada di dalam sistem hukum itu 

sendiri, dan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan 

persamaan antara lembaga hukum atau sistem hukum.   

b. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, 

karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai Proses 

penyelesaian perkara pidana Militer, di lingkungan KODAM IV 

DIPONEGORO khususnya. 

c. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di institusi-institusi 

militer di antaranya: 1.   DENPOM IV/4 Surakarta 

2.   Oditur Militer II-11 Yogyakarta  

                                                3.   Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta   

 

                                                 
15  Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS. Hal 1 dan 3  
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d. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data Primer  

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari 

lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti 

dalam hal ini adalah keterangan dari para Penyidik di DENPOM IV 

Surakarta mengenai kasus yang terjadi. 

2. Sumber data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data 

primer yaitu Buku-buku, Literatur, Dokumen, Majalah, Kamus dan 

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat melengkapi sumber 

data primer.  

e. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan yang menangani proses penyidikan dan 

pemeriksaan perkara pidana militer. 

2. Studi Kepustakaan 

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, 

membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
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f. Metode Analisis Data   

Analisis data yang diguakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang 

bertolak dengan menginvetarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, 

dan yurisprudensi yang kemudian mendidiskusikan dengan data yang telah 

diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang untuh, sehingga 

akhirnya dapat di tarik suatu kesimpulan. 

 

H. SISTEMATIKA SEKRIPSI 

Untuk mempermudah penulisan hukum ini maka penulis dalam 

penelitiannya membagi menjadi empat Bab dan tiap-tiap Bab dibagi dalam Sub-

sub Bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. 

Adapun Sistematika penulisan sekripsi ini adalah sebagai berikut: 

Pendahuluan: Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika sekripsi.  

Tinjauan Pustaka: Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan 

tentang TNI, tinjauan tentang hukum militer, tinjauan tentang hukum pidana 

militer, tinjauan tentang hukum acara pidana militer, tinjauan tentang Peradilan 

Militer di Indonesia.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam Bab ini akan diuraikan tentang 

proses penyelesaian perkara pidana dengan pelaku Anggota TNI, tentang proses 

penyelesaian dalam contoh kasus tindak pidana militer, tentang faktor-faktor 

yang memperlambat penyelesaian perkara pidana militer, tentang Institusi-
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institusi yang berwenang dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan 

pelaku Anggota TNI.  

Penutup: Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat 

dari keseluruhan proses penelitian, dengan disertai saran yang diajukan terhadap 

permasalahan yang diteliti.  
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