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PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  

DI LINGKUNGAN MILITER 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana 

narkotika di lingkungan militer dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer. Metode penelitian melalui 

metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri 

dari data primer yang diperoleh dari DENPOM V/1 Madiun dan Pengadilan 

Militer III-13 Madiun dan serta data sekunder berasal dari sumber hukum primer, 

sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 

wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer dilakukan 

secara preventif dan represif yang tidak mengenal upaya praperadilan serta 

dilaksanakan melalui instrument Peradilan Militer dengan berpedoman Undang-

Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kepmenkes RI No 194 

Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan 

Psikotropika, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP. 

Pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan 2 

(dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, tetapi jika minim alat bukti 

hakim militer dapat menjatuhkan putusan berdasarkan petunjuk-petunjuk dan 

Prajurit TNI yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika pasti 

mendapat sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. 
 

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana narkotika, militer 

Abstract 

This study aims to determine the law enforcement of narcotic criminal acts in the 

military environment and the factors that influence the law enforcement of 

narcotic criminal acts in the military environment. Research method through 

empirical juridical approach method which is descriptive. The data sources 

consisted of primary data obtained from DENPOM V/1 Madiun and Military 

Court III-13 Madiun and secondary data derived from primary, secondary and 

tertiary law sources. Methods of data collection through literature study and 

interview then analyzed qualitatively. The results showed that the law 

enforcement of narcotic criminal acts in the military environment is done in a 

preventive and repressive manner that is not familiar with pretrial efforts and 

implemented through Military Justice instruments in accordance with Act No. 31 

of 1997 on Military Justice, Kepmenkes RI No 194 Year 2012 on Laboratory 

Appointment Narcotics and Psychotropic Inspection, Law No. 35 Year 2009 on 

Narcotics, and Criminal Code. The consideration of military judges in imposing 

criminal verdict based on 2 (two) valid evidence plus the judge's conviction, but if 

minimal evidence of military judge can pass judgment on the basis of the 

instructions and TNI soldiers who violate the crime of narcotic abuse must get 
additional criminal sanction in the form of dismissal from the military service. 
 

Keywords: law enforcement, narcotics crime, military 
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1. PENDAHULUAN  

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan 

khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 

TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang 

penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum 

militer. Kata militer berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti 

Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah terlatih 

untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam suatu 

keutuhan wilayah atau negara.
1
  

Dalam penerapannya, Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan 

hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. 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.
2
 

Kenyataannya korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian 

rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. 

Merambah tidak hanya pada masyarakat sipil tetapi sampai pada kalangan 

anggota militer, yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, 

negara, dan khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika di kalangan 

anggota militer menjadi masalah yang serius di tubuh institusi TNI dan mendapat 

perhatian oleh pejabat tinggi TNI. Tindakan penyalahgunaan narkotika di 

kalangan anggota militer yang sempat menyita perhatian publik yaitu kasus tahun 

2016 yang terjadi pada institusi TNI-AD ketika Dandim (1408/BS) Makassar 

Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty ditangkap Personel Polisi Militer dari satuan 

Denpom VII/6 saat menggelar pesta Nakoba di Hotel D’Maleo Makassar.
3
 

                                                             
1
Moch Faisal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia, Cetakan I, CV. Mandar Maju, 

Bandung, hal. 14.  
2
Anwaar Saadi, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid 

Patriot, edisi Maret.  
3
Berita satu, (7 April 2016), Dandim Makassar Ditangkap sedang Pesta Narkoba, diakses 

dari: https://www.beritasatu.com/nasional/358775-dandim-makassar-ditangkap-sedang-pesta-

narkoba.html, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul: 20. 00 WIB. 

https://www.beritasatu.com/nasional/358775-dandim-makassar-ditangkap-sedang-pesta-narkoba.html
https://www.beritasatu.com/nasional/358775-dandim-makassar-ditangkap-sedang-pesta-narkoba.html
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Seharusnya seorang yang menjabat Komandan Satuan seperti Dandim tersebut 

memberi contoh yang baik serta dapat menjadi suri tauladan terhadap anak 

buahnya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana 

kejadian pada contoh kasus di atas. Kejadian kasus tersebut mencoreng nama baik 

institusi TNI di mata masyarakat. Selain kasus tersebut juga masih ada banyak 

lagi anggota TNI yang tertangkap akibat dari penyalahgunaan narkotika. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer dan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak 

pidana narkotika di lingkungan militer. Adapun manfaat penelitian yang penulis 

harapkan baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu: (1) Manfaat teoritis: 

(a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

pengembangan disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana 

militer pada khususnya; (b) Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 

penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah 

yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang 

hukum selanjutnya; (2) Manfaat praktis: (a) Dapat memperluas pengetahuan bagi 

penulis dalam bidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum tindak 

pidana narkotika di lingkungan militer, dan (b) Dapat digunakan sebagai bahan 

sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta sebagai bahan 

kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya. 

 

2. METODE 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan 

fungsional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung 

terhadap masalah baik dari perspekstif perundang-undangan maupun praktik di 

masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni metode yang 

dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat 

kehidupan sosial secara mendalam. Dalam pelaksanaan, pengumpulan data 

dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data yang dianggap representatif 
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secara operasional.
4
 Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung 

dari DENPOM V/1 Madiun dan Pengadilan Militer III-13 Madiun dan data 

sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan. Beberapa bahan-bahan yang relevan yaitu 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui 

studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, 

makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan 

perUndang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan 

wawancara dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara 

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
5
 Setelah data terkumpul 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer 

Penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer dilakukan 

dengan cara yang pertama, tindakan pencegahan (preventif) dan yang kedua, 

tindakan represif (repression). Pertama dimulai dari upaya pencegahan (preventif) 

yang merupakan segala usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah 

terjadinya suatu pelanggaran hukum. Setelah upaya pencegahan (preventif) tidak 

berhasil maka dilakukan dengan upaya represif, yaitu merupakan segala usaha 

atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku apabila terjadi suatu 

pelanggaran hukum. Upaya represif dilakukan dengan cara melaksanakan 

tindakan administratif dan tindakan hukum, tindakan hukum antara lain 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang 

pengadilan.  

Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Prajurit yang melakukan 

tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 31 

                                                             
4
Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 

57-58. 
5
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, hal. 108 
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Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan kewenangan dari Pengadilan 

Militer. Analisis penulis terkait aturan yang mengatur kewenangan Pengadilan 

Militer tingkat pertama secara pelaksanaan sudah dijalankan sebagaimana 

mestinya, karena Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak pernah mengadili 

Prajurit yang berpangkat Kapten ke atas. Untuk upaya represif tindakan hukum 

dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer 

dilaksanakan oleh komponen dalam lingkup peradilan militer yang antara lain 

mulai dari adanya laporan yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan 

oleh Ankum dan Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, dan pemeriksaan 

sidang oleh Pengadilan Militer.  

Dalam tata cara pelaksanaan upaya penahanan untuk tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan untuk syarat-syarat upaya 

penahanan atau perpanjangan penahan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Pasal 78 

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terkait aturan 

penahanan secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan, karena Penyidik dalam 

melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap pelaku terlebih 

dahulu meminta persetujuan penahanan kepada Ankum Tersangka.  

Selanjutnya selain upaya penahanan, dalam tingkatan penindakan adalah 

upaya penggeledahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer upaya penggeledahan terbagi menjadi 2 (dua), antara lain 

meliputi penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Adapun yang dimaksud 

penggeledahan badan dijelaskan pada Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 31 

tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan penggeledahan rumah dijelaskan 

pada Pasal 1 angka (19) Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. Selanjutnya prosedur tata cara melakukan upaya penggeledahan diatur 

dalam Pasal 83 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Analisis penulis terhadap aturan tentang penggeledahan secara pelaksanaannya 

sedikit berbeda dengan dengan aturan yang ada, karena penyidik dalam 

pelaksanaanya baik penggeledahan di luar Ksatrian maupun di dalam Ksatrian 

berkoordinasi dengan Tim Intel kesatuan meskipun dalam aturan tidak disebutkan 
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bahwa penyidik dalam melakukan penangkan harus berkoordinasi dengan Tim 

Intel kesatuan.  

Selanjutnya tindak lanjut dari upaya penggeledahan ialah upaya penyitaan. 

Penyitaan adalah serangakaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan sidang dimuka pengadilan. Pasal 1 angka (20) 

Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Prosedur tata cara 

melakukan upaya penyitaan diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 31 tahun 

1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan aturan yang mengatur tentang benda 

yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik diatur dalam Pasal 88 Undang-

Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap 

aturan tentang penyitaan secara pelaksanaannya, sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku, karena penyidik dalam melakukan penyitaan dilengkapi dengan surat 

perintah serta dalam penyitaannya penyidik hanya menyita terhadap benda yang 

berhubungan dengan tindak pidana tersebut.  

Selanjutnya setelah tingkatan penindakan yang meliputi penahanan, 

penggeledehan, dan penyitaan telah selesai, maka pada tahap penyidikan 

selanjutnya akan dilakukan pemberkasan. Karena tujuan dari pemeriksaan dan 

penindakan dalam penyidikan tindak pidana yaitu menyiapkan hasil penyidikan 

sebagai berkas perkara yang diserahkan atau dilimpahkan oleh penyidik kepada 

penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan 

penuntutan terhadap tindak pidana.  Selanjutnya setelah tahap penyidikan selesai 

maka dilanjutkan pada tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditurat Militer 

sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. Tugas dan kewenangan Oditurat militer dalam melakukan 

penuntutan diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap aturan tentang penuntutan 

secara pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan, karena penegakaan hukum 

tindak pidana yang diadili pada Pengadilan Militer III-13 Madiun penuntutannya 

dilakukan oleh Oditurat Militer III-13 Madiun oleh sebab itu Oditutat Militer III-
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13 Madiun hanya melalukan penuntutan terhadap Prajurit TNI yang berpangkat 

Kapten ke bawah.  

Setelah penelitian berkas perkara selesai dan dinyatakan siap untuk 

disidangkan maka kepaniteraan mencatat pada buku register perkara pidana 

kemudian setelah itu dilanjutkan penunjukan majelis Hakim dan menentukan hari 

persidangan. Pasal 136 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. Analisis penulis terhadap aturan tentang penunjukan Majelis Hakim 

dalam pelaksanaanya telah sesuai aturan tersebut, karena Kepala Pengadilan 

Militer III-13 Madiun sebelum menyidangkan perkara maka terlebih dahulu 

membuat Surat Penetapan Hakim guna untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan 

menyidangkan dan membuat Surat Penetapan Sidang guna untuk menentukan 

jadwal sidang yang ditujukan kepada Oditurat Militer III-13 Madiun.  

Dalam proses pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika pada dasarnya menggunakan asas persidangan acara 

pemeriksaan biasa dengan sifat persidangan terbuka untuk umum, hal tersebut 

telah terdapat pada Pasal 141 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap aturan tentang acara dan sifat 

persidangan dengan pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan, akan tetapi 

Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan aturan terhadap para pihak yang 

hadir mengikuti persidangan untuk terlebih dahulu menyerahkan identitas dan 

mengisi buku tamu.  

Setelah pembacaan surat dakwaan selesai menurut Pasal 145 Undang-

Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimungkinkan adanya 

keberatan dari pihak terdakwa atau penasehat hukumnya mengenai isi surat 

dakwaan. Analisis penulis terhadap aturan keberatan terhadap kompetensi 

absolut/relatif atau surat dakwaan secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan, 

karena Hakim Ketua setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan selalu 

menawarkan kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan meskipun jarang 

digunakan oleh pihak Terdakwa.  

Setelah pembacaan surat dakwaan selesai yang kemudian dilanjutkan 

keberatan, maka agenda sidang berikutnya ialah pembuktian yang terdiri dari 
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pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. 

Pasal 154 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis 

Penulis terhadap aturan tentang pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan terdakwa, 

dan pemeriksaan barang bukti dimuka sidang Pengadilan secara pelaksanaan 

sedikit tidak sesuai dengan aturan, karena dalam pemeriksaan saksi/ahli tidak 

dilakukan dengan pengawalan hal ini tidak sesuai pada Pasal 154 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  

Setelah saksi/ahli memberikan keterangannya, maka dilanjutkan 

penggalian oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, dan Penasehat Hukum terhadap 

kebenaran dari yang diterangkan oleh saksi tersebut. Pasal 157 Undang-Undang 

No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap aturan 

tentang tanya jawab oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, dan Penasehat Hukum 

kepada Saksi/ahli secara pelaksanaanya sudah sesuai aturan, karena Hakim Ketua 

memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota, Oditur Militer, dan Penasihat 

Hukum untuk bertanya kepada saksi/ahli.  

Setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, pada proses persidangan asas 

pemeriksaan biasa agenda selanjutnya ialah penuntutan oleh Oditur Militer dan 

pembelaan oleh terdakwa/penasehat hukumnya. Pasal 182 Undang-Undang No 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap aturan tentang 

tuntutan (requisitoir) secara pelaksanaannya sedikit tidak sesuai dengan aturan 

tersebut, karena pada aturan tersebut tidak dijelaskan bahwa Oditur Militer dan 

Terdakwa selama pembacaan tuntutan untuk mengambil sikap berdiri, akan tetapi 

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun memerintahkan kepada Oditur 

Militer dan Terdakwa untuk bersikap berdiri selama pembacaan tuntutan. 

Sedangkan dalam pemberian kesempatan untuk mengajukan Pledoi, Majelis 

Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menjalankan sesuai dengan aturan 

tersebut.  

Setelah selesainya penuntutan dan pembelaan, maka berakhirlah 

persidangan dalam arti tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim, Hakim 

dalam mengambil putusan harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang 

sah ditambah keyakinan Hakim, karena pada dasarnya sistem menurut Undang-

Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menganut sistem 
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pembuktian secara negatif (negatief wettelijk bewijstheori) yang berarti sistem 

pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif sesuai ketentuan 

perUndang-Undangan dan faktor keyakinan hakim. Pasal 171 Undang-Undang 

No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan macam-macam alat bukti 

yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap aturan tentang pedoman Hakim dalam 

memberikan putusan secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan tersebut, karena 

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan 

keyakinan Hakim, hal ini sesuai dengan asas pembuktian secara negatif (negatief 

wettelijk bewijstheori) yang berlaku di Indonesia.  

Majelis Hakim dalam menentukan putusan harus berdasarkan musyawarah 

hakim yang dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Pasal 188 Undang-

Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis penulis terhadap 

aturan tentang musyawarah Hakim secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan 

tersebut, karena Hakim Ketua dalam memimpin musyawarah Hakim selalu 

memberikan kesempatan untuk menyampaikan Legal Opinion secara urut mulai 

dari Hakim Militer junior hingga Hakim Militer Senior guna mengambil putusan 

akhir.  

Setelah musyawarah Hakim selesai maka sesuai agenda sidang 

sebelumnya ialah pengucapan putusan. Sidang agenda pembacaan putusan sudah 

diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer, sedangkan surat putusan pemidanaan harus memuat hal-hal. Pasal 194 

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Analisis penulis 

terhadap aturan tentang hal-hal yang dimuat dalam putusan secara pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan aturan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-

13 Madiun dalam menulis naskah putusan selalu menulis hal-hal yang terdapat 

pada aturan tersebut. Selain itu, dalam sidang agenda pembacaan putusan, Majelis 

Hakim selalu membuka sidang dengan terbuka untuk umum dan setelah 

pembacaan putusan Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan selama 14 

(empat belas hari) kepada pihak Oditur Militer dan Terdakwa guna menggunakan 

upaya hukum banding meskipun dalam perkara tindak pidana Narkotika tidak 

pernah digunakan.  
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Setelah putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewijsde) selanjutnya ialah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan. Pasal 

254 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara itu, 

pedoman dalam pelaksanaan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum 

tetap terdapat dalam Pasal 256 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. Analisis penulis tentang aturan tentang pelaksanaan putusan 

secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan tersebut, karena pelaksanaan putusan 

Pengadilan Militer III-13 Madiun dilakukan oleh Oditurat Militer III-13 Madiun, 

sedangkan dalam pelaksanaan putusan penjara, Oditur melaksanakan pada 

Lembaga Permasyarakatan Umum, yaitu di Lembaga Permasyarakatan Klas 1 

Madiun karena terpidana statusnya sudah dipecat dalam dinas keprajuritan. 

 

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Narkotika di Lingkungan Militer 

Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer yang terdapat di wilayah hukum 

Denpom V/1 Madiun dan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri menjadi 2 

(dua) faktor, antara lain: 

Pertama, faktor pendukung, yaitu (1) Adanya payung hukum yang jelas 

dan tegas, sehingga memudahkan aparat penegak hukum militer untuk 

menegakkan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika; (2) Adanya pernyataan tegas oleh Panglima TNI 

terkait mendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI; (3) Adanya Komandan Satuan yang 

selalu mendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika terhadap anak buahnya, dengan tidak melindungi anak buahnya yang 

terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan (4) Adanya pelaku tindak 

pidana yang bersifat proaktif, sehingga bila pelaku dalam pemeriksaan penyidikan 

bersikap jujur akan sangat membantu Penyidik Denpom V/1 Madiun.
6
 

                                                             
6
Kapten CPM Nyono, Perwira Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer V/1 Madiun, 

Wawancara Pribadi, Madiun, 22 Maret 2018, Pukul 10:00 WIB. 
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Kedua, faktor penghambat, antara lain (1) Kurang partisipasinya 

masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI, hal tersebut bisa dilihat dalam rekapan laporan 

pada Unit Pelayanan dan Pengaduan yang jarang ada laporan masuk terkait tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika; (2) Terdapatnya kediaman saksi yang jauh dari 

Markas Denpom V/1 Madiun, meskipun dalam setiap wilayah Kodim terdapat 

Subdenpom maka hal tersebut tetap menjadi penghambat Penyidik Denpom V/1 

Madiun dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi karena pemeriksaannya 

kurang efektif dan optimal; (3) Institusi TNI dalam Kepmenkes RI No 194 Tahun 

2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika 

tidak diberi wewenang dalam melakukan pengujian laboratorium forensik 

terhadap barang bukti narkotika, oleh karena itu Penyidik Denpom V/1 Madiun 

dalam melakukan pengujian barang bukti narkotika dilakukan di Polda Jatim, 

sehingga hal tersebut harus memerlukan waktu dan biaya yang lebih; (4) 

Terdapatnya Prajurit TNI dari Matra lain yang ikut terlibat dalam tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, karena Penyidik Denpom V/1 Madiun tidak bisa 

melakukan permulaan penyidikan terhadap Prajurit TNI tersebut dan harus 

melimpahkannya terhadap Polisi Militer matra yang bersangkutan; (5) 

SKEPPERA yang diterbitkan oleh Papera cukup lama, hal tersebut menghambat 

pihak Oditurat Militer III-13 Madiun dalam membuat dakwaan dan penuntutan, 

karena Oditur tidak berwenang mendakwa dan menuntut tanpa sebelum 

diserahkannya perkara oleh Papera. SKEPPRA yang terbit lama juga menghambat 

Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk segera menyidangkan dan 

mengadili perkara tindak pidana tersebut.
7
 

Analisis penulis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum tindak pidana Narkotika di lingkungan militer jika dikaitkan dengan 

pendapat Soerjono Soekanto yang terkait 5 (lima) faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum.  

                                                             
7
Mayor CHK Asmawi, Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun, Wawancara Pribadi, 

Madiun, 17 Mei 2018, pukul 10:00 WIB. 
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Pertama, faktor hukum berkaitan dengan adanya payung hukum yang jelas 

dan tegas sehingga menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak 

pidana Narkotika di lingkungan militer, faktor hukum selanjutnya ialah institusi 

TNI dalam Kepmenkes RI No 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium 

Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika tidak diberi wewenang untuk menguji 

laboratium forensik terhadap barang bukti Narkotika sehingga menjadi faktor 

penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika di lingkungan 

militer, faktor hukum yang terakhir ialah penyidik Denpom V/1 Madiun tidak 

berwenang melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang dari Matra selain 

TNI-AD.  

Kedua, faktor penegak hukum berkaitan dengan adanya pernyataan tegas 

oleh Panglima TNI yang mendukung penegakan hukum tindak pidana Narkotika 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI, faktor penegak hukum selanjutnya ialah adanya 

Komandan Satuan yang juga sebagai Ankum selalu mendukung penegakan 

hukum dan tidak melindungi anak buahnya yang terlibat tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika, faktor penegak hukum yang terakhir ialah Papera 

yang dalam menerbitkan SKEPPERA dengan waktu lama sehingga Oditur Militer 

tidak bisa langsung melimpahkan perkara kepada Pengadilan Militer.  

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung berkaitan dengan 

terdapatnya kediaman saksi yang jauh dengan Markas Denpom V/1 Madiun 

sehingga menjadi penghambat penyidik dalam melakukan pemeriksaan 

penyidikan. Keempat, faktor masyarakat berkaitan dengan kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam membantu penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang 

dilakukan oleh Prajurit TNI.  

Kelima, faktor kebudayaan berkaitan dengan adanya pelaku tindak pidana 

yang bersifat jujur dan proaktif sehingga sangat memudahkan dan membantu 

Penyidik Denpom V/1 Madiun dalam melakukan pemeriksaan penyidikan.  
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum tindak pidana 

narkotika di lingkungan militer dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer 

dilakukan dengan secara preventif dan represif. Kedua, penegakan hukum tindak 

pidana narkotika di lingkungan militer harus dilaksanakan melalui instrument 

Peradilan Militer. Ketiga, penegakan hukum tindak pidana narkotika di 

lingkungan militer berpedoman pada Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer, Kepmenkes RI No 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan 

Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP. Keempat, prajurit TNI yang 

melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika akan diadili melalui 

Pengadilan Militer harus melewati proses penyerahan perkara oleh Papera 

sehingga terbitlah surat SKEPPERA. Kelima, ankum tidak wajib melakukan 

sidang disiplin terhadap Prajurit TNI yang melanggar tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. Keenam, penyidik Polisi Militer tidak mempunyai 

kewenangan penahanan terhadap Prajurit TNI yang melanggar tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. Ketujuh, penyidik Polisi Militer dalam melakukan 

upaya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan tidak perlu ijin 

kepada Kepala Pengadilan Militer setempat. Kedelapan, Hukum Acara Peradilan 

Militer tidak mengenal upaya Praperadilan. Kesembilan, pertimbangan Hakim 

Militer dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti 

yang sah ditambah keyakinan Hakim, akan tetapi jika minim alat bukti Hakim 

Militer dapat menjatuhkan putusan berdasarkan petunjuk-petunjuk; dan 

Kesepuluh, prajurit TNI yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

pasti mendapat sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. 

4.2 Saran 

Pertama, kepada Papera dalam menerbitkan SKEPPERA harus lebih cepat 

sehingga Oditur Militer segera dapat membuat surat dakwaan dan segera 

melimpahkannya kepada Pengadilan Militer. 
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Kedua, kepada aparat pembentuk Undang-Undang, harusnya Penyidik 

Polisi Militer diberi kewenangan untuk menahan sehingga tidak perlu atas ijin 

Ankum dan Papera. 

Ketiga, kepada Menteri Kesehatan harusnya instansi TNI juga diberi 

wewenang pengujian Laboratorium Forensik terhadap Narkotika dan Psikotropika 

sehingga tidak lagi melakukan pengujian Laboratorium Forensik di Polda. 
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