
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, 

aman dan sejahtera merupakan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut harus dilakukan 

dengan ketentuan serta kerja keras dari seluruh bangsa dan lapisan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang antara lain bidang 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertahanan keamanan dan lain-lain. 

Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri secara tegas tercantum 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(yang untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) pada alinea ke IV, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi dan 

untuk mewujudkan ketertiban umam, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Di samping itu, sebagaimana yang diamanatkan 

oleh UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana 

segala tingkah laku manusia baik yang melakukan perbuatan hukum atau tidak 

melakukan perbuatan harus menuruti segala peraturan yang berlaku. Tiap-tiap 

warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan 

dan keamanan negara. 



Untuk mewujudkan stabilitas nasional maka aparat keamanan Negara 

harus dikondisikan dan diposisikan sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-

masing. Yang dimaksud aparat keamanan Negara disini yaitu TNI (Tentara 

Nasional Indonesia) yang terdiri atas Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI 

AD), Tentara Nasional1 Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).  

TNI AD dalam peranya di bidang keamanan Negara mempunyai  

sebagai berikut : 

a. Pokok. Sebagai bagian dari TNI,  pokok TNI AD adalah 
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 
bangsa dan negara. 

b. Melaksanakan  TNI matra darat dibidang pertahanan, yaitu dengan 
melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi 
Militer Selain Perang (OMSP). 

c. Melaksanakan  TN1 dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan 
darat dengan negara lain: yaitu dengan melakukan segala upaya, 
upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di 
wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan di pulau-pulau 
terluar/terpencil dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran. 

d. Melaksanakan  TNI dalam pembangunan dan pengembangan 
kekuatan matra darat, yaitu dengan melakukan segala upaya, 
pekerjaan, dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan postur TNI 
AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar 
kekuatan TNI AD serta tersusunnya komponen cadangan dan 
komponen pendukung pertahanan negara matra darat. 
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e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan 
menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan 
pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan 
negara di darat sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta 
(Sishanta) melalui pembinaan teritorial yaitu dengan : 

f. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi 
kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini, 
yang Meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan 
pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang, 
yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan negara sesuai 
dengan Sishanta. 

g. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran 
secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

h. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan 
pendukung. 

 

Sesuai UU TNI Pasa17 ayat (1),  pokok TNI adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 45 serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.2 

Anggota TNI AD kadang disebut juga oleh masyarakat Indonesia 

sebagai anggota militer, Militer mempunyai pengertian sendiri yaitu orang 

yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi 

mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus 

tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan 

yang pelaksanaanya diawasi dengan ketat. Sikap dan perilaku Tni terikat pada 

Kode Etik Profesi Tni yang merupakan pedoman perilaku dan sekaligus 

pedoman moral bagi anggota Tni sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 
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tindakan yang bisa mengakibatkan pelanggar kode etik ataupun pelanggaran 

hukum. Kode Etik Profesi Tni sifatnya mengikat bagi anggota Tni, sehingga 

setiap anggota Tni dituntut untuk memahami, menaati dan mematuhi nilai etis 

yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud dan mampu menjaga setiap 

perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi 

perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, 

karena perbuatan itu bertentangan dengan norma etika atau norma moral. 

Kode Etik Profesi Tni telah diatur dalam UU TNI pasal 2, jati diri Tentara 

Nasional Indonesia adalah: 

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara 
Indonesia. 

2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam 
melaksanakan dan menyelesaikannya. 

3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi 
kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, 
agama3 

4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi 
secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin 
kesejahteraanya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut 
prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum 
nasional. 
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Kode etik alias Jati Diri TNI terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 

8 Wajib TNI 

SAPTA MARGA 

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan 
Pancasila. 

2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang 
bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 

3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 

4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan 
bangsa Indonesia. 

5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh 
dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan 
prajurit. 

6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di 
dalam melaksanakan  serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara 
dan bangsa. 

7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta 
Sumpah Prajurit4. 

 

SUMPAH PRAJURIT 

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.  
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada 

tentara dan Negara Republik Indonesia. 
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.  

 
8 WAJIB TNI 

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.  
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. 
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.  
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.  
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 
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8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan 
rakyat sekelilingnya. 

 

Namun dalam kenyataanya yang terjadi selama ini masih saja terjadi 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tni, karena sebenarnya anggota TNI 

juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan 

yang baik di sengaja maupun tidak disengaja. Salah satu bentuk pelanggaran 

hukum dan disiplin yang sewaktu-waktu bisa terjadi di lingkungan TNI 

berakibat menurunya disiplin dan ketaatan hukum terhadap etika profesi TNI 

di jajaran POLISI MILITER MALANG. Adapun realita pelanggaran kode etik 

profesi TNI yang di lakukan oleh anggota TNI 

Agus (35) anggota TNI-AD babinsa ramil, melakukan tindakan 
mangkir dari dinas atau disebut juga dengan desersi, diman selama 5 hari agus 
melarikan diri dari  dinasnya sehingga agus melakukan tindakan pelanggaran 
disiplin desersi, yang pada akhirnya agus termasuk dalam daftar pencarian 
orang yang dicari-cari oleh Polisi Militer Malang, Agus tertangkap pada saat 
berada di wilayah tretes Pandaan sehingga agus segera dibawah kesel tahanan 
Polisi Muter malang untuk diproses selanjutnya5. 

 
Pelanggaran-pelanggaran disiplin anggota militer yang ada di 

kesatuanya dan dalam penanganan keamanannya dilakukan oleh provost 

Denpom V/3 atau provost di lingkungan militer lainya. Penyelesaian 

pelanggaran disiplin murni yang dilakukan oleh anggota militer di kesatuan 

TNI penanganannya menjadi kewenangan atasan yang berhak menghukum 

dan yang akan menyelesaikan disiplin tersebut6. 

 

                                                        
5Pudi Rahardi, 2007, Hukum militer (profesionalisme dan Reformasi polri), Laksbang Mediatama, 
Surabaya, hlm. 1. 
6 Wawancara dengan Kapten Edy Purwanto dan dikembangkan oleh penulis 



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam penulisan skripsi ini 

penulis dalam penelitian ini memilih judul “Analisis Yuridis Sosiologis 

Implementasi Kode Etik Profesi TNI AD” Studi di Polisi Militer V/3 

Brawijaya Malang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dikemukakan permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1. Apa jenis pelanggaran kode etik profesi TNI AD di wilayah Polisi Militer 

Malang? 

2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik 

profesi T'NI AD di wilayah Polisi Militer Malang ? 

3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota TNI yang terjadi di wilayah Polisi Militer Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran kode etik TNI AD di wilayah 

Polisi Militer Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran 

kode etik profesi TNI AD di wilayah Polisi Militer Malang. 

3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan 

oleh anggota TNI yang terjadi di wilayah Polisi Militer Malang. 



D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya 

mengenai implementasi Kode Etik Profesi TNT AD di jajaran wilayah 

Polisi Militer Malang, sehingga dapat menambah wawasan dan juga 

pengembangan teori di jajaran Kepolisian maupun di bidang hukum 

pidana. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang bermanfaat bagi: 

a. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di lapangan serta 

menambah wacana ilmu hukum pidana tentang Implementasi Kode 

Etik Profesi TNI di jajaran Polresta Malang sekaligus memenuhi 

kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

studi Ilmu Hukum jenjang S-1 (strata 1) untuk mendapatkan gelar 

“Sarjana Hukum” (SH). 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum : khususnya bagi seluruh anggota TNI, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan tentang 

Implementasi Kode Etik Profesi TNI sehingga dengan demikian dapat 

lebih meningkatkan profesionalisme kinerja para anggotanya. 



c. Bagi Masyarakat : hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang jenis pelanggaran kode etik profesi TNI, faktor-

faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi TNI dan 

implementasi terhadap pelanggaran kode etik profesi TNI Sehingga 

dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui lebih pasti bagaimana 

Implementasi Kode Etik Profesi TNI di jajaran wilayal: Polisi militer 

Malang. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah usaha untuk menghimpun, menganalisa, 

serta mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten guna untuk menemukan fakta-fakta yang diamatinya. 

Sementara itu C.F.G Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa 

metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau 

penyelidikan yang menggunakan cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau 

penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-

analisis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu 

ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu.7 Rangkaian dari kegiatan semua itu 

adalah untuk melakukan pengujian kebenaran (atau mengadakan verifikasi) 

suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, 

peristiwa sosial atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum 

tertentu. 
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a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di 

Detasemen Polisi Militer Malang, karena instansis tersebut terdapat 

pelanggaran yang cukup banyak sehingga sangat mendukung untuk 

memperoleh data-data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan  

akhir ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah  

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya 

jawab secara langsung terhadap anggota TNI AD yang bertugas di 

Polisi Militer malang untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran 

yang terjadi di area tersebut, wawancara dengan Kapten Edy 

Purwanto (Pasi Lidkrim Pamfik) Serma Hari Mulyono (Penyidik 

Provos).Mayor Didik (Kaur Tuud). 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan 

data yang ada di instansi yang bersangkutan berupa dokumen-

dokumen resmi, laporan, peraturan, maupun arsip yang ada untuk 

memperoleh informasi yang menunjang secara teoritis terhadap 

topik penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang ada 

di Polisi Militer Malang berupa tabel tabulasi kasus tentang 

pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi TNI dari tahun 2006-



2011, Mekanisme Penyelesaian Perkara Disiplin Anggota TNI, 

Mekanisme Penyelesaian Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan 

Tindak Pidana, serta Mekanisme dan Prosedur Sidang Kode Etik 

Profesi anggota TNI. 

c. Teknik Analisa Data 

Penulisan penelitian dilakukan dengan metode Analisis 

Kualitatif artinya menggambarkan secara jelas dan sistematis seluruh 

data yang telah diperoleh dan kemudian akan dianalisis terhadap jenis 

pelanggaran kode etik profesi TNI AD, faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran kode etik profesi TNI AD dan implementasi terhadap 

pelanggaran kode etik profesi TNI AD di jajaran Polres Malang, yang 

bertujuan agar dapat mendeskriptifkan segala fenomena yang ada dalam 

praktek pelaksanaannya. 

  

  



F. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dansecara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang kemunculan gagasan yang terangkai dengan 

rumusan permasalahan. Untuk memperkuat gagasan dan makna 

pentingnya penelitian ini, selain itu juga menyertakan tujuan 

dilakukannya penelitian, sehingga dalam proses pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian yang dimaksud. Sementara untuk 

memenuhi tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yang digunakan dengan ragam pendekatan, disertai dengan deskripsi 

data-data maupun bahan hukum yang menjadi acuan dasar hukum 

dalam menganalisa, serta sistematika penulisan dengan harapan 

dapat mempermudah mempelajari hasil penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Umum mengenai Kode 

Etik Profesi, Tinjauan Umum Mengenai Tentara Republik Indonesia 

(TNI), Tinjauan Umum mengenai Peraturan Disiplin Tni, Kewajiban 

dan larangan bagi anggota Tni serta Penanganan Tindak Pidana yang 

Dilakukan Oleh Anggota TNI Berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

 



BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu, mengenai jenis-jenis 

pelanggaran kode etik TNI AD yang terjadi di jajaran Polisi militer 

Malang dan mengenai proses penyelesaiannya. Sekaligus analisa 

peneliti terhadap data atau bahan - bahan 'hukum sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. 

BABIV  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenal 

ha-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa 

yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran 

berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai 

dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

  

  



 


