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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk 

selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) menjelaskan tentang tindakan 

secara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam 

Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), dan 

tidak berdasarkan negara kekuasaan (machstaat).
1
 Hal tersebut memiliki 

makna bahwa hukum tidak bergantung pada perilaku masyarakat tetapi 

memiliki karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat 

mengontrol perilaku masyarakat (Sui Generis).
2
 

Karakter dari suatu negara hukum adalah memiliki asas equality before 

the law yang artinya, adanya persamaan atau kesetaraan kedudukan di 

hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, 

agama, status sosial dan persamaan dihadapan hukum yang harus 

diseimbangkan dengan persamaan perlakuan (equal treatment), dipertegas 

dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 bahwa, “Segala warga negara bersamaan 

                                                                   
1
 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional, Bina 

 

2
 Philipus M. Hadjon, Tatiek Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. Ke-8, Gadjah Mada 

University Press, Surabaya, 2017, h. 1. 
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kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”.
3
 

Asas equality before the law juga mengandung suatu pengertian bahwa 

hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut Forum Privillegiatum 

atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku 

tertentu dari suatu tindak pidana, sehingga tidak harus dipandang sebagai 

subjek yang mempunyai sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat yang dimiliki 

oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai menteri, sifat sebagai 

anggota kepala daerah dan sebagainya.
4
 

Berdasarkan pandangan asas equality before the law tersebut bahwa salah 

satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. 

Jenis peradilan bebas dan tidak memihak tersebut adalah 4 (empat) dari 

Badan Peradilan, yang kesemuanya bermuara pada satu peradilan, yaitu yang 

ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan 

masing-masing peradilan mempunyai objek dan subjek yang berbeda dan 

kekhususan tersendiri. 

Kompetensi peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem 

peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

                                                                   
3
 Ahmad Fattahilla, “Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara 

Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum”, Tesis, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, 2016, h.1. 

4
 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 

2015, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I), h.43.  
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pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, 

perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum 

ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana 

militer dengan sub sistem Ankum, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, dan 

Hakim Militer.
5
 

Eksistensi peradilan militer melekat pada masa Orde Baru yang memiliki 

kewenangan yang sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga 

negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan 

jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan 

dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI.
6
  

Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses 

peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang 

berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai, “UU Peradilan Militer”) 

bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankum, Polisi 

Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang 

independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil.   

                                                                   
5
 Muhammad Ishar Helmi, “Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem 

Peradilan Militer”, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, September-November 2013, h.305. 

6
 Ibid. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA               

4 

 

TESIS KEWENANGAN PENGADILAN MILITER… LOUIS S.E.TAPPANGAN  

 

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, 

untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) dilakukan oleh Polri dan 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Perlu adanya kejelasan berkaitan dengan salah 

satu contoh permasalah di atas berkaitan dengan penyidik yang berwenang 

memeriksa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. 

Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, menyatakan lingkungan 

peradilan militer berwenang: 

1.  Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada   

  waktu melakukan tindak pidana adalah:  

a.   Prajurit;  

b.  yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;  

c.   anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang       

 dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan        

 undang-undang;  

d.  seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan 

 huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri 

 Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan 

 peradilan militer.  

2.  Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan 

  Bersenjata. 

3.  Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang 

  bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat 

  yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan 

  sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. 

Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer perlu digaris bawahi bahwa 

pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, 
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tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam 

proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Ankum, 

Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan 

Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam 

lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer 

Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.  

Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum 

terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur 

Jenderal melalui Panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 

Peradilan Militer.
7
 Oleh karena itu, tuntutan bahwa militer yang melakukan 

tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus disuarakan dan 

puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 tentang 

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia serta Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR RI Nomor VII/2000 

tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang didukung juga oleh Pasal 65 ayat (2) dan (3) dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439, untuk 

                                                                   
7
 Kejaksaan Republik Indonesia, “Artikel Pengkajian dan Pengembangan:Sistem Peradilan 

Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas Equality Before The Law”, 

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc 

diakses pada tanggal 11 Agustus 2019. 

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc
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selanjutnya disebut sebagai “UU TNI”) yang menghendaki bahwa anggota 

militer yang melakukan kejahatan umum tunduk dibawa ke peradilan umum.  

Berdasarkan hal tersebut anggota militer belakangan ini mulai 

bermunculan kasus korupsi, dan salah satunya yang dilakukan oleh anggota 

militer seperti kasus korupsi peralatan utama sistem pertahanan (alutsista) 

yang telah merugikan APBN 2016 keuangan negara hingga USD 12 juta yang 

dilakukan oleh mantan Brigjen TNI Teddy Hernayadi sebagai anggota 

militer.
8
 Kemudian ada kasus dari Letjen Djadja Suparman (Purn) mantan 

Pangdam V/Brawijaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13,2 

milyar lebih yang disebabkan karena menyalahgunakan kewenangannya 

menghibahkan tanah negara kepada pihak swasta dan Kasus korupsi 

perpajakan tahun 2010 sampai dengan 2011 yang dilakukan oleh Letkol TNI 

Rahmat yang merugikan keuangan negara Rp. 2 milyar karena mengantongi 

pembayaran pajak ke kantong pribadinya sebesar Rp. 2,3 milyar. 

Dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “Corruptio” 

dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan digunakan 

untuk menggambarkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.
9
 Berkaca 

pada terminologi tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai Extra 

Ordinary Crime atau Kejahatan Luar Biasa yang karena perbuatan tersebut 

                                                                   
8
 Fana Suparman, “Korupsi Alutsista, KPK Ingatkan Kemhan dan TNI Tindaklanjuti 

Keterlibatan Pihak Lain”, Berita Satu, 1 Desember, 2016, 

https://www.beritasatu.com/nasional/402330/korupsi-alutsista-kpk-ingatkan-kemhan-dan-tni-tinda

klanjuti-keterlibatan-pihak-lain, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019. 

9
 H. Elwi Danil, Korupsi:Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012, h.3. 

https://www.beritasatu.com/nasional/402330/korupsi-alutsista-kpk-ingatkan-kemhan-dan-tni-tindaklanjuti-keterlibatan-pihak-lain
https://www.beritasatu.com/nasional/402330/korupsi-alutsista-kpk-ingatkan-kemhan-dan-tni-tindaklanjuti-keterlibatan-pihak-lain
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korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak 

sosial ekonominya dirampas oleh oknum koruptor,
10

 maka tindak pidana 

korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus 

dilakukan secara luar biasa dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian 

hukum.
11

 

 Berdasarkan kejahatan korupsi, korupsi menyebabkan kehidupan rakyat 

banyak dirampas hak sosial ekonominya oleh oknum koruptor dapat 

digambarkan bahwa korupsi seperti penyakit kanker yang mengancam proses 

pembangunan bagi fasilitas publik ataupun untuk keberlangsungan kemajuan 

suatu negara sehingga juga dapat menyebabkan kendala bagi investasi yang 

takut berurusan dengan lingkungan masyarakat yang korup atau lambatnya 

suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Dalam perkembangan pemberantasannya diatur dalam pengadilan khusus 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, untuk 

selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Tipikor”) sebagai pengadilan 

khusus dalam lingkungan peradilan umum.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

                                                                   
10

 Artidjo Alkostar, “Keadilan Restoraif ”, Kompas Nasional, 4 April, 2011, h.1.  

11
 Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, 

Yogyakarta, 2010, h. 2.  
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Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, 

untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Peradilan Umum”) bahwa 

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan. Kekhususan dari 

Pengadilan Tipikor ini adalah:
12

 

1. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sidang adalah  

  Pengadilan Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

  ini (diatur dalam Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor).  

2. Adanya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan 

  wakil ketua Pengadilan Tipikor (diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan 

  Tipikor);  

3. Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara Tipikor pada 

  setiap tingkat pertama, banding maupun kasasi (diatur dalam Pasal 

  26 UU Pengadilan Tipikor);  

4. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan Tipikor pada setiap      

  tingkatan Pemeriksaan (diatur dalam Pasal 29-31 UU Pengadilan 

  Tipikor);  

5. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti 

  yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah  

  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (diatur dalam 

  Pasal 28 UU Pengadilan Tipikor); dan  

6. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor (diatur dalam 

  Pasal 22-23 UU Pengadilan Tipikor). 

Merujuk perihal kewenangan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada 

Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor bahwa kewenangan dari pengadilan tindak 

pidana korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Serta Pasal 6 UU 

                                                                   
12

 H. Muchsin, Kemandirian Judisial, Untag Press, Surabaya, 2010, h.84. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA               

9 

 

TESIS KEWENANGAN PENGADILAN MILITER… LOUIS S.E.TAPPANGAN  

 

Tipikor dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor dari sisi 3 

bentuk, yaitu: 

a) Tindak pidana korupsi; 

b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak 

pidana korupsi; dan/atau 

c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan 

sebagai tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dicermati bahwa terjadi konflik norma 

antara Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer dan Pasal 5 Jo. Pasal 6 UU 

Pengadilan Tipikor untuk mengadili tindak pidana korupsi bagi anggota 

militer. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

masalahnya : 

1. Apakah pengadilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan 

 memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer? 

2. Apa ratio decidendi dari putusan pengadilan kasus tindak pidana 

 korupsi yang dilakukan oleh anggota militer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk menganalisis pengadilan militer berwenang memeriksa, mengadili, 

  dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer. 
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b) Untuk menganalisis ratio decidendi dari putusan pengadilan dengan 3 

  (tiga) kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan 

 bagi ilmu pengetahuan mengenai pengadilan militer berwenang      

 memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi yang      

 dilakukan anggota militer. 

b) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau solusi semua 

 pihak khususnya bagi hakim pada pengadilan umum maupun militer  

 yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam 

 menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap anggota militer. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Kewenangan 

Setiap badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan 

undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat 

dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. 

Wewenang yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan harus diberikan 

dengan bahasa yang jelas dan tidak diragukan karena tidak ada 
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wewenang yang ragu-ragu, dan pemberian wewenang tunduk pada 

interpretasi yang ketat.
13

 

Berkaitan dengan konsep tentang kewenangan dan wewenang, 

Philipus M. Hadjon tidak membedakan istilah wewenang dan 

kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon:
14

  

wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah 

 “bevoegheid”. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah 

 “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum 

 privat. Sedangkan dalam kepustakaan hukum Negara Indonesia 

 hanya untuk hukum publik. Mengutip pendapat F.A.M. Stroink, 

 wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum 

 administrasi. Sedangkan Hanc Van Maarseveen mendefinisikan 

 wewenang (bevoegheid) sebagai kekuasaan hukum (rechsmacht). 

Berdasarkan Menurut F.A.M. Stroink yang dikutip oleh Philiphus M. 

Hadjon, bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan 

kekuasaan, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, 

yaitu:
15

  

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

  mengendalikan perilaku subjek hukum.  

2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk 

  dasar hukumnya. 

3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus  

  untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya 

  meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan    

  (besluit), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan 

  tugasnya. 

                                                                   
13

 A’an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.112. 

14
 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Yuridika, Vol.7, No.5-6, 1997 (copyright 

pada website Yuridika tahun 2017), (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I) , h.1, 

https://drive.google.com/file/d/ 0B2fDcUsEEyr2OWpqQ0g3RV9zalE/view, diakses pada tanggal 

14 Sepetember 2019. 

15
 Ibid., h.1-2 

https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEyr2OWpqQ0g3RV9zalE/view
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Administrasi”) 

memberikan pengertian mengenai atribusi, delegasi, atau mandat sebagai 

berikut: 

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau    

  pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang (Pasal 1 

  angka 22 UU Administrasi). 

b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau    

  pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau    

  pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan 

  tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 

  1 angka 23 UU Administrasi). 

c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat 

  pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat   

  pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan    

  tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 

  UU Administrasi) . 

Kewenangan atribusi berarti digariskan melalui pembagian 

kekuasaan negara oleh UUD 1945 atau undang-undang, sedangkan 

kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari 

pelimpahan akan tetapi yang membedakan dari keduanya adalah dari sisi 

tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Dalam bentuk kewenangan 

atribusi pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam UUD 1945. Sedangkan pembentukan wewenang 
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pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan.
16

 

Atribusi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata ad tribuere yang 

artinya memberikan kepada. Atribusi merupakan cara normal untuk 

memperoleh wewenang pemerintah dikarenakan cara pemberian 

wewenangnya langsung oleh undang-gundang sehingga sering 

disebutkan bahwa atribusi merupakan wewenang asli. Delegasi berasal 

dari bahasa latin delegare yang artinya melimpahkan.
17

 

Sedangkan dalam istilah Belanda pengertian atribusi berasal dari 

kata attributie van wetgeving bevoegdheid yang artinya pemberian 

wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan 

oleh grondwer atau wet kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. 

Kewenangan tersebut terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa 

sendiri setiap waktu diperlukan. Sumber kewenangan yang berasal dari 

delegasi atau dalam istilah Belanda delegatie van wetgeving bevoegdheid, 

ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang- 

undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik 

pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.
18

  

                                                                   
16

 Ibid., h.2. 

17
 Philipus M. Hadjon et.,al., Hukum Administrasi dan Good governance ,Universitas 

Trisakti, Jakarta, 2010, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), h.21. 

18
 Mansur Kertayasa, Kebijakan Legislasi Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak 

Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia, Varia Peradilan Tahun XXVII, Mei 2012, h.28. 
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Menurut Ridwan H.R:
19

 

Wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah 

 wewenang yang dimiliki oleh atribusi yang sifatnya asli. Organ 

 pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi 

 pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penerima 

 wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 

 wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan 

 ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 

 berada pada penerima wewenang. Sedangkan pada delegasi tidak ada 

 penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari 

 pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya. 

Menurut Maria Farida Indrati:
20

  

Kewenangan delegasi adalah kewenangan membentuk peraturan     

 perundang-undangan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada 

 peraturan perundang-undangan yang lebih rendah serta kewenangan 

 ini tidak diberikan, melainkan diwakilkan dan bersifat sementara 

 dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang 

 pelimpahan tersebut masih ada. 

Atribusi dan delegasi dapat dibedakan dari mandat. Dalam hal 

mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan 

kewenangan.
21

 Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama 

pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil 

mandataris tetap berada pada pemberi mandat.
22

 

                                                                   
19

 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 

h.105. 

20
 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 

Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 56.  

21
 Philipus M. Hadjon et.,al., Pengantar Hukum Indonesia: Introduction to the Indonesian 

Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, (selanjutnya disebut 

Philipus M. Hadjon III), h.131. 

22
 Ridwan H.R., Op.Cit., h.105-106. 
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Mandat kepada bukan bawahan adalah pelaksanaan wewenang oleh 

pejabat yang secara hierarkis tidak berada di bawah mandat, hal ini dapat 

dilakukan apabila dipenuhi syarat-syarat di bawah ini:
23

  

1. Mandataris mau menerima pemberian mandat tersebut.  

2. Wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari 
dari mandataris. 

3. Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
menentang, terhadap bentuk pemberian mandat tersebut.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan 

Kehakiman”) bahwa kewenangan pengadilan harus didasarkan pada 

koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Peradilan adalah 

suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara untuk menegakkan 

hukumnya. Sedangkan pengadilan adalah badan/instansi yang 

melaksanakan sistem peradilan di lembaga tempat subjek hukum mencari 

keadilan.
24

 

Kewenangan pengadilan dijalankan oleh hakim-hakim yang 

memiliki peran penting dalam proses peradilan. Berdasarkan ruang 

                                                                   
23

 Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2009, h.22. 

24
 Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-

pengadilan, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan
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lingkup hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 

Kekuasaan Kehakiman :  

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

 peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

 umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

 lingkungan  peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pada 

 pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan     

 tersebut. 

Makna “mengadili” dalam ketentuan KUHAP sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka 8 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 

KUHAP, yaitu: 

mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

 memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, 

 jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan 

 menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya kompetensi atau kewenangan 

mengadili yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

suatu perkara yang digariskan pada peraturan perundang-undangan 

tersendiri. Suatu kewenangan atau kompetensi dalam suatu badan 

pengadilan yang dapat dibedakan terhadap 2 (dua) kompetensi, yaitu:
25

 

1. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk

 memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menurut objek, 

 materi atau pokok sengketa; dan 

2. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan 

 untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. 

                                                                   
25

 S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, h.59. 
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Pengertian mengenai kompetensi absolut menurut Soedikno 

Mertokusumo adalah “Suatu wewenang badan pengadilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat 

diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain”.
26

 

Oleh karena itu, perlu dipahami disini bahwa keberadaan norma 

kewenangan berada pada hukum acara pidana yang memiliki prosedur 

yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka 

terjadi suatu tindak pidana sehingga sebagai norma kewenangan jika 

tidak diatur dalam hukum acara pidana maka bisa dikatakan tidak ada 

kewenangan seperti melakukan penahanan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan pemutusan dalam suatu perkara.
27

 

1.5.2 Pengadilan Militer 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan 

peradilan militer telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang 

menegaskan sebagai berikut:  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

 badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

 Konstitusi. 

Pasal 1 angka 1 UU Peradilan Militer mendefiniskan bahwa Pengadilan 

adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan 

                                                                   
26

 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 1988, h. 

79. 

27
 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, Cet.1, Airlangga 

University Press, Surabaya, 2019, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II), h.11. 
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peradilan militer yang meliputi 4 (empat) susunan pengadilan berdasarkan 

Pasal 12 UU Pengadilan Militer diantaranya Pengadilan Militer, Pengadilan 

Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer 

Pertempuran.  

Berdarkan susunan pengdilan tersebut Pasal 5 ayat (1) UU Peradilan 

Militer menegaskan kedudukan peradilan militer, peradilan militer 

merupakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan 

Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan 

kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Berdasarkan 

Pasal 1 angka (2) Jo. Pasal 49 Oditurat dibagi menjadi 4 meliputi: Oditurat 

Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal, Oditurat Militer 

Pertempuran yang wewenangnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 47 

sebagai penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. 

Mengenai hukum acaranya dapat dicermati dalam Pasal 69 hingga Pasal 

264 UU Peradilan Militer yang didalamnya diatur secara rinci mengenai 13 

hal, yaitu:
28

 

1. Penyidikan, yang menyangkut penyidik dan penyidik pembantu,  

  penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan,      

  pemeriksaan surat, dan pelaksanaan penyidikan. 

2. Penyerahan perkara. 

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berisi pengaturan mengenai 

  persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan.  

                                                                   
28

 Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 

2017, h.47. 
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4. Acara pemeriksaan biasa yaitu, mengatur mengenai pemeriksaan dan 

  pembuktian, penuntutan dan pembelaan, penggabungan perkara  

  gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan. 

5. Acara pemeriksaan koneksitas. 

6. Acara pemeriksaan khusus. 

7. Acara pemeriksaan cepat. 

8. Bantuan hukum. 

9. Upaya hukum biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat  

  banding dan pemeriksaan tingkat kasasi. 

10. Upaya hukum luar biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat 

  kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali 

  putusan. 

11. Pelaksanaan putusan pengadilan. 

12. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan. 

13. Berita acara. 

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi 

masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, menurut 

Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi, bahwa sistem peradilan pidana 

memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
29

  

1. Mencegah kejahatan;  

2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian  

  terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;  

3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan     

  penindakan;  

4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah 

  terhadap orang yang ditahan;  

5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;  

                                                                   
29

 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem 

Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2013, h.13-14. dikutip dari 

Robert D. Pursley, Introduction to Criminal Justice: Second Edition, Macmillan Publishing Co.Inc, 

New York, 1977, h.20 
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6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh        

  masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum 

  pidana. 

Landasan dari rumusan-rumusan pengertian hukum militer, pada 

dasarnya hukum militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
30

 

1. Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan    

  militer. Dikatakan mandiri adalah karena militer mempunyai     

  hukum yang berbeda dari instansi manapun. Tujuan perbedaan   

  peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan     

  kewajibannya dalam mempertahankan integritas kedaulatan bangsa 

  dan negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. 

2. Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer   

  untuk kepentingan pertahanan negara. Materi muatan dalam hukum 

  militer kesemuanya adalah semata-mata hanya demi kepentingan 

  integritas bangsa dan negara, dimana militer selain berpedoman   

  kepada hukum militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan 

  asas tata kehidupan militer. 

3. Berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga 

  pada lingkungan yang lebih luas. Hukum militer yang dapat berlaku 

  di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada   

  lingkungan yang lebih luas adalah hukum militer pada saat       

  pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran pengadilan yang 

  berlaku adalah pengadilan militer pertempuran yang bersifat     

  mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan/berdaerah 

  hukum di daerah pertempuran.
31

 

4. Bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional, hukum 

  militer bersumber pada hukum nasional adalah merupakan suatu  

  keharusan, karena hukum militer adalah merupakan Sub Sistem pada 

  hukum nasional dimana hukum militer tersebut didasarkan pada  

  norma–norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan 

  dari pertahanan Negara Indonesia. Sedangkan Hukum Militer yang     

  bersumber pada hukum internasional adalah merupakan suatu    

  bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di  

  negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan        

  perdamaian dunia. 

                                                                   
30

 Brigjen TNI H.A. Afandi, Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer, Babinkum TNI, 

Jakarta, 2004, h. 7. 

31
 Mr Surjipto, dkk, Keadaan Bahaya, BAPPIT Pusat “permata”, Jakarta, 1960, h. 18. 
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5. Berlakunya hukum militer dalam keadaan darurat atau perang dapat 

  mengeleminisir untuk sementara waktu berlakunya                   

  peraturan-peratutan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada 

  saat negara berada dalam keadaan normal.  

Menurut tim Penelitan Badan Pembinaan Hukum TNI bekerjasama 

dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pengertian hukum militer adalah 

landasan–landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku 

dilingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam 

keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang.
32

 

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya 

berasal dari kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak 

pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila 

seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku sehingga keadaannya yang bersifat 

khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut 

ditentukan sebagai suatu tindak pidana.
33

 

Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana, yaitu: 

tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict) dan Tindak pidana militer 

campuran (germengde militaire delict). Adapun contoh dari tindak pidana 

murni (zuiver militaire delict) itu sendiri sebagai berikut :
34

 

                                                                   
32

  Brigjen TNI H.A.A Fandi, Op.Cit., h. 6. 

33
 Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi, 

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI, Jakarta, 

2014, h. 39. 

34
 Tomy Dwi Putra, “Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan 

Tindak Pidana Desersi”, Lex Crimen, Vol.2, No.2, April-Juni 2013, h.7. 
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1. Kejahatan menyerahkan pos yang diperkuat diatur dalam Pasal 73 

  Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (untuk selanjutnya 

  disebut sebagai “KUHPM”) , bahwa seseorang militer yang dalam 

  keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau   

  sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada  

  usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari 

  padanya ; 

2. Kejahatan Desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM  

  merupakan suatu tindak pidana yang dikarenakan tidak beradanya 

  seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan 

  waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan 

  dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, 

  melarikan diri tanpa ijin. 

3. Kejahatan Insubordinasi atau kejahatan karena melawan atasan  

  yang diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM KUHPM . 

4. Kejahatan meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118  

  KUHPM . 

Tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict) adalah 

tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang 

dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini 

dasarnya kepada UU Peradilan Militer dan KUHAP. Adapun contohnya 

sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara 

sipil dan militer; kemudian tindak pidana pembunuhan yang korbannya 

adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan 

subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.
35

 

Peradilan militer juga memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara 

yang dalam hal ini dilakukan oleh militer. Penegakan hukum melalui jalur 

                                                                   
35

 Ibid., h.8. 
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lingkungan peradilan militer seharusnya merupakan upaya terakhir (ultimum 

remidium) apabila melalui penegakan hukum disiplin oleh atasan tidak dapat 

mengatasi permasalahan yang ada.
36

 

1.5.3 Tindak Pidana Korupsi 

Secara normatif korupsi tidak memiliki sebuah konsep atau definisi 

dalam suatu perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo.Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150, untuk selanjutnya keduanya dapat disebut sebagai 

“UU Tindak Pidana Korupsi”) . Menurut Lilik Mulyadi UU Tindak Pidana 

Korupsi dapat dikelompokkan dari unsur-unsur didalamnya seperti:
37

 

1. Kelompok tindak pidana penyuapan. 

2. Kelompok tindak pidana perbuatan curang. 

3. Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar       

  pemeriksaan. 

4. Kelompok tindak pidana penggelapan. 

                                                                   
36

 Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung 

dalam Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Kemang, 

Jakarta, 2016, h. 378. 

37
 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi:Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, 

Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999, 

Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2000, (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi II), h. 95-114. 
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5. Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji. 

Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai “KPK”) bahwa ada 13 (tiga belas) 

Pasal yang memberikan bentuk/kriteria/jenis suatu tindak pidana korupsi 

didalam UU Tindak Pidana Korupsi yang diantaranya sebagai berikut:
38

 

1. Kerugian keuangan negara; 

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri 

sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
39

 

Pelaku dalam kriteria tindak pidana “merugikan keuangan 

negara” tersebut terdapat dalam Pasal-Pasal: Pasal 2, dan Pasal 3 

dalam UU Tindak Pidana Korupsi. 

2. Suap Menyuap; 

Pada prinsipnya suap menyuap tidak berakibat langsung 

terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, 

karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh 

pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil 

perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara 

melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.
40

 

Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap-menyuap” terdapat 

dalam pasal-pasal : Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 

huruf c, 12 huruf d, dan Pasal 13 dalam UU Tindak Pidana Korupsi. 

3. Penggelapan dalam jabatan; 

                                                                   
38

 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk 

Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, h. 16-17. 

39
 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 

63. 

40
 Ibid., h.67. 
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Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi 

menurut pasal penggelapan dalam jabatan, harus memenuhi 

unsur-unsur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf 

b, dan Pasal 10 huruf c UU Tindak Pidana Korupsi.
41

 

4. Pemerasan; 

Tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak 

pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, 

karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang 

berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara 

yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada msyarakat yang 

memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau 

penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan 

secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan.
42

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi 

menurut pasal pemerasan, harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 

12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h UU Tindak Pidana 

Korupsi.
43

 

5. Perbuatan curang; 

Dalam suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi menurut 

pasal perbuatan curang, harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, 

Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h dalam 

UU Tindak Pidana Korupsi. 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 

Dalam suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi menurut 

pasal benturan kepentingan dalam pengadaan, harus memenuhi unsur 

dalam Pasal 12 huruf I UU Tindak Pidana Korupsi. 

7. Gratifikasi; 

Dalam penjelasan umum pada Pasal 12B ayat (1) UU Tindak 

Pidana Korupsi bahwa “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, 

yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

                                                                   
41

 Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik: Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, Cet.1, 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h.85-87. 

42
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra 

Pratama, Jakarta, 2002, h. 72. 

43
 Agus Kasiyanto, Op.Cit., h.87. 
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luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

Dalam suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi menurut 

pasal gratifikasi, harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12B jo. 

Pasal 12C UU Tindak Pidana Korupsi. 

8. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 

  terdiri atas: 

a) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; 

Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, 

harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana 

Korupsi. 

b) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 

  benar; 

Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal yang tidak memberi keterangan atau memberi 

keterangan yang tidak benar, harus memenuhi unsur-unsur 

dalam Pasal 22 jo. Pasal 28 UU Tindak Pidana Korupsi. 

c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 

Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal bank yang tidak memberikan keterangan rekening 

tersangka, harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 jo. Pasal 

29 UU Tindak Pidana Korupsi. 

d) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi 

  keterangan palsu; 

Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan 

atau memberi keterangan palsu, harus memenuhi unsur-unsur 

dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi. 

e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan   

  keterangan atau memberi keterangan palsu; 

Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal orang yang memegang rahasia jabatan tidak 

memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, harus 

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 jo. Pasal 36 UU Tindak 

Pidana Korupsi. 

f) Saksi yang membuka identitas pelapor. 
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Dalam hal suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi 

menurut pasal saksi yang membuka identitas pelapor, harus 

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 24 jo. Pasal 31 UU Tindak 

Pidana Korupsi. 

Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum 

acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara 

umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainya. Hal ini 

mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus 

didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.
44

 

Secara normatif korupsi belum memiliki pengertian yang kongkret diatur 

dalam KUHP ataupun UU Tindak Pidana Korupsi, karena korupsi memiliki 

dampak yang luas bagi keberlangsungan kehidupan orang banyak dalam 

suatu negara. Menurut Romli Atmasasmita :
45

  

berdasarkan perkembangan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi 

 merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary 

 crime).Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif 

 yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak 

 pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan  korupsi

 merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. 

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga 

kejahatan yaitu:
46

  

                                                                   
44

 IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Problematik Sistem 

Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Total Media, 

Yogyakarta, 2009,h. 156. 

45
 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan 

Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2007, (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi III), h. 252, dikutip 

dari Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional, Mandar 

Maju, Bandung, 2004, h. 4-5. 

46
 Ria Casmi Arrsa, Korupsi Cermin Kolonialisme: Kanker Demokrasi dan Optimisme 

Terhadap Pemberantasannya, https://id.scribd.com/document/338676834/61516761-KORUPSI 

-pdf, diakses pada tanggal 12 September 2019. 

https://id.scribd.com/document/338676834/61516761-KORUPSI-pdf
https://id.scribd.com/document/338676834/61516761-KORUPSI-pdf


IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA               

28 

 

TESIS KEWENANGAN PENGADILAN MILITER… LOUIS S.E.TAPPANGAN  

 

1. kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara     

  sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan    

  hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan 

  sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan.  

2. korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan   

  regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan          

  menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan.  

3. kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan 

  generasi penerus. 

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya 

diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian 

negara. Adapun Masyarakat Transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi 

sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk 

kepentingan pribadi.
47

  

Pengertian mengenai korupsi menurut Black’s Law Dictionary, Sixth     

 Edition:
48

 

An act done with and intent to give some advantage inconsistent with 

 official  duty and the rights of others. 

“Secara bebas dapat diartikan: suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

 maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 

 kewajibannya secara sah dan hak-hak dari pihak lain.” 

Menurut Rt Hon Clare Short MP bahwa korupsi seperti jantung masalah  

 ekonomi yang diartikan sebagai berikut:
49

 

Ada sebuah tuntutan untuk melawan korupsi antara orang miskin di 

 negara berkembang dan antara sejumlah para oknum pejabat. 

                                                                   
47

 Agus Kasiyanto, Op.Cit., h.32. 

48
 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary With Pronounciation Sixth Edition, West 

Publishing Co, St.Paul,Minn, 1990, h.345. 

49
 Rt. Hon Clare, Handling other People’s Wealth the Taint of Corruption, Eighteenth 

International Symposium on Economic Crime, University of Cambridge, United Kingdom, 2000, 

h.3-5. 
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 Pemerintahan demokratis yang baru di suatu negara seharusnya semua

 pejabat mengakui secara umum dan mengikat dalam jabatannya bahwa 

 korupsi adalah jantung dari masalah ekonomi negara berkembang dan 

 harus ditangani apabila demokrasi suatu negara yang baru ingin menjadi 

 negara maju 

Menurut Andi Hamzah dampak dari korupsi sendiri :
50

 

a.  korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang     

  menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai 

  kurang tumbuhnya pasaran nasional. 

b.  korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan 

  dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya  

  martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti ini membahayakan    

  stabilitas politik. 

c.  korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak  

  hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga 

  berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi 

  agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu        

  pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan,  

  dipersulit dengan atau diperlambat dengan alasan-alasan yang sama. 

1.5.4 Tentara Nasional Indonesia 

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “TNI”) tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer. Secara 

etimologis, kata “militer” berasal dari istilah “miles” yang dalam bahasa 

Yunani memiliki makna sebagai “seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan 

untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan 

keamanan”.
51  

                                                                   
50

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2001, h.22. 

51
 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, 

(selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam I), h. 13. 
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TNI merupakan angkatan perang yang dimiliki oleh negara Indonesia. 

Sebagai militer, TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan 

Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara 

(TNI-AU). TNI dibentuk untuk menjaga pertahanan, keamanan dan keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52 

Setiap warga negara Indonesia yang bersenjata dan siap untuk bertempur 

disebut militer. Hal tersebut dikarenakan militer mempunyai karakteristik 

tersendiri. Karakteristik yang dimaksud yaitu mempunyai organisasi yang 

teratur, mengenai pakaian seragam, memiliki disiplin keprajuritan dan 

menaati hukum dalam peperangan. Apabila karakteristik itu tidak terpenuhi, 

maka kelompok orang yang bersenjata dan siap untuk melakukan 

pertempuran tidak dapat disebut sebagai militer, melainkan dapat disebut 

sebagai “gerombolan bersenjata”.
53

 

Militer Indonesia secara yuridis dapat dilihat dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, yaitu dari KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5591, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Hukum Disiplin 

Militer”), UU TNI, dan terdapat juga dalam UU Peradilan Militer. Namun 

perlu diingat bahwa konsep militer Indonesia di sini harus disesuaikan dengan 

                                                                   
52

 Amanda Rosaline, “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI”, 

Jurist-Diction, Vol.1, No.1, Agustus-September 2018, h.51. 

53
 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2004, 

(selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II), h. 14. 
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konteks masing-masing peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Hal ini dikarenakan pengertian militer Indonesia dalam peraturan 

perundang-undangan yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan dengan 

pengertian militer Indonesia dalam peraturan perundang-undang yang 

lainnya. 

Menurut penjelasan umum dari UU Hukum Disiplin Militer telah 

mengesampingkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum 

Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan substansi dalam perubahan-perubahan baik dalam TAP 

MPR, dan UU TNI yang berlaku, akan tetapi UU Hukum Disiplin Militer 

memiliki perbedaan sendiri terhadap subjek yang diatur dalam TAP MPR dan 

UU TNI bahwa, subjek dalam UU Hukum Disiplin Militer adalah militer dan 

tidak menggunakan istilah prajurit seperti TAP MPR, dan UU TNI dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan 

  hukum pidana militer (militair straafrecht). 

2) Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya     

  militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan 

  dengan militer. 

3) Penggunaan sebutan militer sesuai dengan sebutan subjek tindak 

  pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM dan KUHAP. 

4) Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah 

  yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang  

  berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:  

a) Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum 

  Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum 

  Disiplin Militer; dan  
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b) Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga 

  Pemasyarakatan Militer. 

Dalam hal ini ruang lingkup hukum militer terbagi menjadi hukum 

pidana militer dan hukum disiplin militer. Hukum pidana militer adalah 

penyimpangan dari hukum pidana umum.
54

 

Menurut Didik Didik Endro Purwoleksono makna hukum pidana umum 

bahwa hukum pidana tersebut berlaku secara umum atau berlaku untuk semua 

orang. Contoh hukum pidana umum adalah KUHP. Berdasarkan Pasal 103 

KUHP disebutkan bahwa :
55

 

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga 

 berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 

 perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 

 undang-undang ditentukan lain. Hal ini mengandung makna bahwa 

 semua Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan pidana, tunduk 

 pada ketentuan Buku 1, Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP, kecuali 

 manakala Undang- Undang tersebut mengatur tersendiri yang 

 menyimpang dari ketentuan KUHP. Misalnya melakukan percobaan 

 kejahatan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP, ancaman pidana 

 terhadap percobaan kejahatan adalah maksimum pidana pokok dapat  

 dikurangi sepertiga.  

Sedangkan hukum pidana khusus menurut Didik Endro Purwoleksono adalah 

suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa 

yang sudah ditentukan dalam KUHP. Di sisi yang lain, hukum acaranya pun, 

berbeda dengan KUHAP.
56

  

 

                                                                   
54

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, h.11. 

55
 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, 

(selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II), h.17. 

56
 Didik Endro Purwoleksono II, Op.Cit., h.3. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 5 (lima), yakni tipe 

penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan 

bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. 

1.6.1 Tipe Penelitian  

Metode penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif 

(legal research). Tipe penelitian yuridis normatif, mendasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) 

untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian 

menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia hukum 

khususnya dalam hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh anggota militer. 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).  

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut  
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  dengan isu hukum yang sedang ditangani.
57

 Dalam penelitian ini,     

  berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu    

  melakukan pencarian norma untuk yang ada dalam ketentuan peraturan 

  perundang-undangan maupun peraturan lain. 

b. Pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara melakukan  

  telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi  

  yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

  yang tetap.
58

  

Adapun kasus yang akan ditelaah adalah:  

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 dengan      

  terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.  

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/MIL/2017 dengan      

  terdakwa Letnan Kolonel CKU Drs. RAHMAT HERMAWAN,  

  M.Sc.  

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/MIL/2015 dengan     

  terdakwa Letnan Jenderal TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M. 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari          

  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

  ilmu hukum.
59

 Konsep yang dikaji adalah konsep kewenangan, konsep 
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 Ibid., h. 133. 

58
 Ibid., h. 134. 

59
 Ibid., h. 135. 
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  pengadilan militer, konsep tindak pidana korupsi, serta konsep Tentara 

  Nasional Indonesia. 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a.  Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

 atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

 hakim
60

, antara lain : 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor  VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara 

Nasional Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 84, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 3713); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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 Ibid., h. 181. 
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Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439). 

5. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer;  

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5074); 

10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 157, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076); 

11. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5077); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5591); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601). 

14. Putusan Pengadilan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

363 K/MIL/2017 Tahun 2017 dengan terdakwa Brigjen TNI 

Teddy Hernayadi, S.E., M.M.  

15.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/MIL/2017 dengan      

terdakwa Letnan Kolonel CKU Drs. RAHMAT HERMAWAN,  

M.Sc.  
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16. Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/MIL/2015 dengan     

terdakwa Letnan Jenderal TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., 

M.M. 

b.  Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

 bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder 

 yang digunakan dalam penulisan ini antara lain buku-buku teks, 

 kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun makalah yang terkait 

 dengan penelitian ini, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
61

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan tesis 

ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi 

terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan 

berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, 

kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut, dilakukan 

pengelolahan dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum 

tersebut. Setelah dilakukan penajaman, langkah selanjutnya adalah saling 

mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah untuk memperoleh 

penjabaran yang sistematis. 
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1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan 

pengadilan di inventarisir dan diklasifikasi, demikian juga dengan 

bahan-bahan hukum sekunder. 

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah di inventarisir dan 

diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual untuk mengetahui pengadilan militer mempunyai 

kewenangan untuk mengadili tindak pidana korupsi serta apakah putusan 

pengadilan militer terhadap kasus Brigjen TNI Teddy Hernayadi sebagai 

anggota militer sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak, kemudian 

dengan pendekatan kasus tersebut untuk mengupas kasus yang terdapat dalam 

putusan pengadilan yang akan ditelaah, yang kemudian dilakukan analisis 

terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang 

kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk 

dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) 

bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: 

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

dan tujuan penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan praktis dan 

tujuan akademis, lalu kajian teoritik dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu 

konsep kewenangan, konsep pengadilan militer, konsep tindak pidana korupsi, 
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serta konsep Tentara Nasional Indonesia, lalu metode penelitian yang terdiri 

dari 5 (lima) bagian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum serta diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

Bab II, mengkaji atas isu hukum pertama, yaitu menguraikan pengadilan 

militer berwenang atau tidak memeriksa, mengadili, dan memutus tindak 

pidana korupsi yang dilakukan anggota militer 

Bab III, mengkaji atas isu hukum kedua, yaitu membahas ratio decidendi 

putusan pengadilan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

anggota militer. 

Bab IV, merupakan rangkaian penutup yang ditelaah dalam tesis ini. Bab 

ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. 

Simpulan merupakan inti sari dari pembahasan terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi 

pemikiran penulis sebagai ulasan terhadap simpulan yang ada. 

 

  


