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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar  Belakang 

Hukum militer bagian dari hukum, tetapi hukum militer tidak mempunyai  

tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam 

hukum privat dan hukum publik. Hukum militer adalah seperti  hukum yang 

merupakan kumpulan norma-norma hukum yang objeknya mengenai 

kehidupan dari  norma-norma itu dihimpun menjadi satu dengan maksud 

supaya lebih mudah mempelajarinnya. Begitu juga halnya dengan hukum 

militer, hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer dan angkatan 

perang. 

Jadi hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai 

bidang hukum seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha 

negara, dan hukum internasional, yang objeknya adalah  kehidupan militer. 

Dengan demikian hukum milter merupakan bagian khusus dari berbagai bidang  

hukum itu. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan 

perang.1 

Militer  adalah orang-orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan  untuk 

bertempur. Karena  itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah 

yang khusus. Pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang 

pelaksanaannya dengan ketat. 

Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari kostitusi-konstitusi negara-

negara yang tertua di dunia. Militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap 

untuk bertempur mempertahankan negara atau kelompok sebelum adanya 

konstitusi-konstitusi tersebut.  

                                                 
1A.S.S.Tambunan, Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I, Pusat Studi Hukum  

Militer Sekolah  Tinggi Hukum  Militer, Jakarta,  2005, h . 44. 
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Kaidah-kidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan 

sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman. 

Sebagai contoh misalnya hukum militer dulu membenarkan perwiranya 

menembak mati prajurit bawahannya yang tidak mematuhi perintah-perintah. 

Ini berarti juga bahwa kaidah-kaidah hukum militer itu berfungsi antara lain 

menegakkan disiplin. Jadi penggunaan  hukum militer pada hakekatnya adalah 

sama tuanya dengan sejarah perang. Setelah melalui tahap-tahap pertumbuhan 

dan perkembangan, kaidah-kaidah hukum militer tersebut termasuk yang 

menyangkut tingkah laku dalam peperangan. Hal ini berlaku, baik pada tingkat 

nasional maupun pada tingakat internasional.2 

Menurut S.R.Sianturi .SH hukum militer di Indonesia mencakup: 

a) Hukum disiplin militer 

b) Hukum pidana militer 

c) Hukum tata negara militer 

d) Hukum Adminitasi (tata usaha) militer 

e) Hukum Sengketa Bersenjata/Hukum Humaniter3 

Hukum militer Indonesia tidak lepas dari landasaan utama yaitu Pancasila,  

UUD 1945,  Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan 

Perang Republik Indonesia memiliki kode etik kehormatan dalam perjuangan 

kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata 

kehidupan. Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan suatu ketaatan yang 

dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian diri untuk serta 

merupakan perwujudan pengendalian diri untuk  tidak  melanggar perintah 

kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Sikap mental setiap prajurit yang 

bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tidak 

sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena 

itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan Angkatan Perang 

Republik Indonesia dan diwujutkan dalam penyerahan menjalankan tugasnya  

                                                 
2Amiroeddin Sjarif, Hukum  Disiplin Militer  Indonesia,  Cet. I, Rineka Cipta,  Jakarta,  1996,  

h. 1.  
3S.R Sianturi, Pengenalan Dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia, Cet III, Alumni 

Ahaem Petehaem,  Jakarta, 1985, h 25.    
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berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada  Tuhan Yang Maha Esa  serta  

kesadaran  pengabdian nusa dan bangsa. Ciri khas prajurit Angkatan Perang 

Republik Indonesia dalam melakukan  tugasnya, karena itu disiplin prajurit 

harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujutkan pada setiap tindakan 

nyata. 

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasar nyata memiliki 

sikap ketergantungan pada peraturan perundang-undangan, sehingga 

diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan berupa perwujudan undang-

undang disiplin.4 

Prajurit  TNI  adalah  warga negara yang  memenuhi persyaratan  yang  

ditentukan dalam  perundang-undangan  dan diangkat oleh pejabat  yang  

berwenang  untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang  dalam 

pengertian  umum Tentara  Nasiaonal  Indonesia  terdiri  atas  Angkatan  Darat, 

Angkatan  Laut, dan Angkatan Udara. Dalam hal  kedudukannya  didepan  

hukum  Tentara  Nasional  Indonesia  mempunyai  kedudukan  yang  sama  

dengan  warga negara  yang  lain, artinya  sama-sama  tunduk pada  ketentuan  

hukum  yang  berlaku  dinegara  baik  hukum  perdata, hukum acara  perdata, 

hukum  pidana, dan  hukum  acara  pidana. Akan tetapi  pada Tentara  Nasional  

Indonesia  dalam  pengaturan  hukum pidana  dan  hukum acara pidana 

mempunyai  aturan  hukum serta alat perlengkapan hukum  tersendiri. Dengan 

demikian  anggota Tentara Nasional  Indonesia  sebagai  warga  negara 

Indonsia  selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum 

dalam  kitab  Undang-undang  hukum  pidana  militer, (KUHPM) juga tindak 

pidana hukum disiplin militer. 

Dalam   Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Militer (KUHPM) diatur  

mengenai  hukum pidana  militer  yang  dalam  pengertiannya  adalah  bagian  

dari  hukum positif  yang  berlaku  bagi  yustisiabel peradilan  militer.  yang  

menentukan  dasar-dasar dan peraturan-peraturan  tentang tindakan-tindakan 

yang merupakan  larangan  dan keharusan  serta  terhadap  pelanggarnya  

diancam  dengan  pidana, yang menentukan hal apa dan  bilamana 

                                                 
4Moch. Faisal Salam, Hukum  Pidana  Militer di Indonesia, Cet. I, Mabdar Maju,  Bandung,  

2006, h. 21. 
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pelanggarnya  dapat di pertanggung jawabkan atas tindakanya dan menentukan 

juga cara penuntutan penjahtuan  pidana, dan pelaksanaan pidana  demi  

tercapainya  keadilan dan ketertiban  hukum.Sedangkan  mengenai  kekuasaan  

kehakiman  TNI  berada di pengadilan militer.5 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI yaitu menegakan 

kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 

Negara Rebublik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan negara.6 Maka TNI di samping tunduk pada hukum pidana militer 

juga aturan-aturan hukum tentang disiplin militer yaitu UU No. 26 Tahun 1997 

tentang hukum disiplin prajurit ABRI sebagai pengganti wetboek van kijgstucht 

voor nederlands indie (staatsblad 1934 Nomor 168). Pelaksanaan penjatuhan 

hukuman disiplin di jajaran TNI ternyata menjadi masalah yang menarik untuk 

dilakukan penelitian sehingga kami memiliki judul Pelaksanaan Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Militer Menurut Undang-undang No.26 Tahun 1997 

Tentang hukum Disiplin Prajurit  ABRI (Studi Kasus Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Di Direktorat Zeni Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat). 

 

2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka 

permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a) Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin militer di TNI 

AD ? 

                                                 
5Eni  Purwanti. “Proses Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Militer  Yang  Tidak 

Mentaati  Perintah  Dinas,Universitas Islam Indonesia” , Skripsi, Progeram pascasarjana Ilmu 

Hukum, Unifersitas Islam Indonesia, Yokyakarta,  2010,  h. 2. 
6Indonesia, Undang-undang Nomor  34  Tahun  2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia, 

LN No.127 Tahun 2004, TLN No.4439, Bagian  Ketiga Tugas  Pasal 7.  
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b) Apakah hambatan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer di 

Derektorat Zeni TNI AD? 

 

3. Ruang Lingkup  Penulisan 

Ruang lingkup penulisan dalam skripsi adalah pembahasan tentang 

pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin militer di TNI AD dan hamatan 

dalam penjahtuan hukuman disiplin militer di TNI AD. Karena hanya ingin 

membahas mengenai pelaksanaan hukum disiplin dikarenakan agar 

pembahasan skeripsi ini tidak melebar dan tetap pada jalur permasalahan 

masalah.  

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin milter 

di TNI. 

2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan  penjatuhan 

hukuman disiplin milter di TNI. 

 

b) Manfaat Penulisan: 

1) Secara teoritis, diharapkan dapat  menjadi  sumbangan pemikiran 

dalam  pengajian ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang 

terkait dengan hukuman disiplin militer. 

2) Memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak 

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), Penegak Hukum 

dalam Lingkungan Peradilan Militer dan masyarakat yang 

membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan hukum disiplin 

militer dalam perkarahukum disiplin militer. 

3) Untuk menyampaikan bahwa peraturan yang mengatur tentang 

pelaksanaan  hukum disiplin militer dalam perkara disiplin militer. 

4) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pelaksanaan  hukum disiplin militer dalam perkara 

pelangran disiplin militer. 
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5. Kerangka  Teori dan  kerangka  konseptual 

a) Kerangka Teori 

  Di dalam organisasi militer hukum disiplin militer sebagai terlihat pada 

pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin 

Prajurit ABRI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap 

prajurit ABRI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga 

dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit ABRI. Di 

UU hukum disiplin militer menentukan pada dua jenis pelanggaran disiplin. 

Pertama pada pasal 5 ayat 2 yang dalam pelajaran dan praktek dikenal dengan 

sebutan pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaaran disiplin yang 

sebenarnya (zuiver krijgstuchtelijke vergrijpen atau eigenlijke krijgstuchtelijke 

veergrijpen). Kedua adalah sebagai yang tertera pada pasal 5 ayat 3 yang biasa 

disebut pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya (oneigenlijke 

krijgstuchtelijke vergrijpen). 

Dimaksud dengan pelanggaaraan disiplin yang murni adalah semua 

perbuatan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan pidana, yang 

bertentangan dengan suatu perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau 

yang tidak layak terjadi di dalam disiplin atau tata tertib militer (pasal 5 ayat 2 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit 

ABRI).7 

Pada pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang 

Hukum Disiplin Prajurit ABRI ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 

pelanggaran disiplin yang tidak murni adalah peraturan-peraturan yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum 

Disiplin Prajurit ABRI yang menjelaskaan tentang setiap perbuatan yang 

merupkan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat 

diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.8 Dalam kewenagan untuk 

                                                 
7Ameruddin Sjarif, Hukum disiplin Militer Indonesia, Cet I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,   

h 9.  
8Indonesia, Undang-undang Nomor  26 Tahun 1997, Tentang  Hukum  Disiplin Prajurit 

ABRI, LN No.74 Tahun 1997, TLN No. 3703, Pelanggaran Hukum disiplin Prajurit Pasal 5.  
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menyelesaikan pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni secara hukum 

disiplin ada pada komandan yang bertindak sebagai Papera (Perwira penyerah 

perkara) setelah mendapat pendapat hukum dari Oditur militer. prajurit yang 

melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi berupa 

tindakan disiplin dan hukum disiplin. Pemberi sanksi dilakukan oleh Ankum 

(Atasan yang berhak menghukum) sanksi tindakan disiplin yang dijatuhkan 

Ankum berupa teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegaah 

terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit. Selanjutnya pada pasal 8 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin prajurit ABRI 

menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijahtukan Ankum berupa: 

1) Teguran 

2) Penahanan ringan, paling lama 14 hari 

3) Penahanan berat, paling lama 21 hari 

Apabilah Ankum menerima penyerahan perkara dari pengadilan di 

lingkungan perdilan militer yang ditetapkan penyelesaiannya sebagai 

pelanggaran hukum disiplin sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI Ankum 

menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum disiplin prajurit.9 Semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tau berhubungan dengan 

disiplin prajurit yang sudah pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap 

berlaku, sepanjang bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan 

Undang-undang ini.10 

Di dalam kehidupan militer hal itu perlu ditentukan, hukum disiplin adalah 

merupakan kehidupan militer  karena suatu pertimbangan tertentu dan atau 

karena sifatnya ringan masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan 

perkara tersebut secara hukum disiplin militer tanpa meniadakan hak 

penuntutannya secara hukum pidana apabila dipandang perlu dalam praktek 

penjatuhan hukuman disiplin, secra hukum disiplin oleh para  Ankum.11 

                                                 
9Ibid,  Pasal 31. 
10Ibid , Pasal 36. 
11S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cet III, Badan Pembinaan Hukum 

Tentara Nasional Indonesia,  Jakarta, h 257. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



8 
 

 

Di dalam ketentuan hukum disiplin militer menjelaskan tentang bagaimana 

proses penjatuhan hukuman disiplin militer menurut Undang-undang Nomor 

26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit  ABRI yang berisitentang 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Ankum, perwira atau bintara yang 

mendapatkan perintah dari Ankum atau pejabat lain yang berwenang.12Dalam 

hal hukuman disiplin berupa penahanan ringan terhukum disiplin dapat 

diperkerjakan di luar tempat penjalanan hukuman. Disamping itu di dalam 

pelaksanaan hukuman berupa penahanan berat, terhukum disiplin tidak dapat 

diperkerjakan di luar tempat menjalanihukuman. Setaip prajurit yang dijatuhi 

hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau 

seluruh perumusan hukuman, jenis, dan berat ringanya hukuman disiplin yang 

dijatuhkan.  

 

b) Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang 

berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian 

yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi 

ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan 

dijabarkan dalam uraian dibawah ini: 

1) Militer  berasal dari Bahasa Yunani “Miles”  yang berarti seseorang 

yang dipersenjatai dan siap untuk  melakukan  pertempuran-

pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan 

keamanan.13Sedangkan pengertian militer secara formil adalah 

mereka  yang  berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang  

yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang 

waktu dinas tersebut.14 

2) Disiplin adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, 

menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit 

                                                 
12Ibid , Pasal 14. 
13Moch Faisal Salam , Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cet I, Mandar Maju,  Bandung,  

2009, h 13. 
14Ibid. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



9 
 

 

Angkatan Bersenjata Reublik Indonesia agar setiap tugas dan 

kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna. (Pasal 1 Angka 1 UU 

Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia).15 

3) Pelanggaran disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang  bukan 

tidak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau  

perbuatan  yang  tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.16 

4) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan 

yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya 

sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.17 

5) Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk 

penjatuhan hukuman disiplin kepada setiap prajurit  Tentara Nasional 

Indonesia yang berada dibawah wewenag komadonya menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.18 

 

6. Metode Penelitian 

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data 

akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif 

yaitu suatu penelitian  yang  diarahkan untuk memberikan suatu keadaan dari 

data yang diperoleh dari materi-materi yang ada pada perundang-undangan 

yang dianalisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan. 

 

 

 

                                                 
15http://penelitihukum.org/tag/definisi-hukum-disiplin-prajurit-angkatan-bersenjata-

republik-indonesia/, diakses tanggal 30 Maret 2013.  
16Indonesia, Undang-undang  nomor 26  Tahun 1997,  Tentang Hukum Disiplin Prajurit  

Angkatan  bersenjata  Republik Indonesia, LN No. 74 Tahun 1997, TLN No. 3703, Bagian  Kedua  

Pelanggaran Disiplin Prajurit Pasal  5 ayat  2.   
17Ibid, Pasal 5 ayat 3. 
18Keputusan Panglima TNI  nomor  Kep 22/VIII/2005, Peraturan Disiplin Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia,  Bab I Ketentuan Umum  Pasal 1.  
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a. Teknik Penulisan 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode hukum yang bersifat  

yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian 

dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian  yang  diambil dalam rangka penulisan skripsi ini 

adalah Derektorat Zeni TNI AD Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representative dalam 

menjawab permasalahan yang akan diteliti 

 

c. Pengumpulan Data 

Mengenai sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

1) Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat pertamakalinya .Dalam hal ini penulis mengadakan 

penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di 

atas (field research). Kemudian, mengadakan penggalian data 

kepada informan yang dilakukan dengan cara wawancara 

mendalam. 

2) Data sekunder 

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil 

studi pustaka  (library research).  Dalam hal data-data diperoleh 

dari literatur, majalah, kamus hukum, peraturan perundang-

undangan dan Putusan Pengadilan Militer yang berhubungan 

dengan permasalahan di atas, sertapenggalian data melalui internet. 

 

d. Pengolahan Data 

Pengelolaan Data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen 

atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian  ini  dilakukan.  

Selain  itu, juga mempelajari teori-teori dari beberapa literatur serta  artikel-
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artikel  dari masa  media yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis 

teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga 

diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa 

permasalahan dari penulisan skripsi ini. 

 

c) Analisa Data 

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan 

atau dihimpun  dalam penelitian,  maka data-data dianalisa secara diskriptif 

kualitatif.  Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis 

maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. 

Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan  metode deskriptif 

yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan 

menggambarkan fakta-faktatentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya 

serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang 

aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada 

sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung 

jawabkan.19 

 

7. Sistematika Penuliasan  

Sistematika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan 

penting, karenadengan adanya sistimatika pembahasan tersebut akan 

memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini 

terdiri dari lima  bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari: 

 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan 

                                                 
19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cet I, Universitas Indonesia,  

Jakarta, 1986, hal. 28. 
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Manfaat penulisan, Kerangka teori dan Konseptual, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DISIPLIN 

MILITER  

Berisi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan 

hukum disiplin militer,pelaksanaan hukuman disiplin 

militer,serta sanksi terhadap yang melakukan pelangaran 

disiplin. 

BAB III:    PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER 

Dalam bab III ini penulisan akan menguraikan serta mengkaji 

pokok permasalahan yang ada yaitu, subjek dan objek dalam 

pelaksanaan hukuman disiplin militer dan analisis terhadap 

pelaksanaan hukuman disiplin militer. 

BAB IV: ANALISA ATAS PELAKSANAAN PENJATUHAN   

HUKUMAN DISIPLIN MILITER 

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai pelaksanaan 

hukuman disiplin militer di Derektorat Zeni TNI AD. 

BAB V:     PENUTUP 

Pada bab lima ini berisi kesimpulan dari serta saran – saran 

yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam pengaturan 

hukum disiplin Indonesia. 
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