
 

                                                          UU NOMOR 31 TAHUN 1997  

Tentang PERADILAN MILITER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

 
a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, 
aman, tenteram, dan tertib; 

 
b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan 
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman 
kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam 
pembangunan; 

 
c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian 
hukum tersebut adalah melalui peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara 
itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan 
Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan 
bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan 
mempunyai wewenang penyerahan perkara; 

 
d. bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang 
selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan 
semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 
serta perkembangan hukum nasional; 

 
e. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia, pengadilan militer juga berwenang memerik-sa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata; 

 

f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan pengaturan kembali susunan dan kekuasaan 

pengadilan dan oditurat di lingkungan peradilan militer, hukum acara pidana militer, dan hukum 

acara tata usaha militer dalam satu undang-undang; 

 
Mengingat : 

 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 

 
2. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="70uu014">14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- 
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951); 

 
3. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="82uu020">20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- 
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 



 

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 

 
4. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="85uu014">14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 

 
5. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="86uu005">5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3344); 

 
6. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="88uu002">2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3369); 

 
Dengan Persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan 
militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan 
Pengadilan Militer Pertempuran. 

2. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di 
lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan 
negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia. 

 
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di 
lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan 
serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan 
pertahanan keamanan negara. 

 
4. Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim 
adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. 

 
5. Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan. 

 



 

6. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan. 

 
7. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang 
diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau 
penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang- 
undang ini. 

 
8. Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur 
Jenderal adalah penuntut umum ter-tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan 
penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Oditurat. 

 
9. Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini. 

 
10. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini 
mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya 
diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 

 
11. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah 
Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. 

 
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang 
berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di 
kesatuannya. 

 

13. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat 
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau 
membantu melakukan tindak pidana itu. 

 
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau 
kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 

 
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. 

 
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 
17. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
18. Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang 



 

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 

 
19. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini. 

 
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. 

 
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira 
Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dengan keputusan/penetapannya 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
22. Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara 
pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
23. Penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan 
perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum berdasarkan pertimbangan demi kepentingan hukum atau 
kepentingan militer dan/atau kepentingan umum. 

 

24. Penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan 
perkara pidana ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam 
ingkungan peradilan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya 
ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang ini. 

 
25. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana. 

 
26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan 

dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 

 
27. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan ia alami sendiri. 

 
28. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

 
29. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. 

 
30. Penasihat hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang 
diatur dalam Undang-undang ini. 

 
31. Rehabilitasi adalah hak Terdakwa untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, 



 

kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam hal Terdakwa diputus oleh Pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang putusannya 
bukan pemidanaan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

 
33. Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata adalah administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang 
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara. 

 
34. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi 
tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas 
dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang 
atau badan hukum perdata. 

 

35. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan 

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia. 

 
36. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk 
mendapatkan putusan. 

 
37. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menggugat Tergugat. 

 
38. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang 
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 

 
39. Penetapan adalah Keputusan Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer, baik di dalam maupun di luar sidang, mengenai perkara pidana atau perkara 
Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bukan merupakan putusan akhir. 

 
40. Ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau 
tidak langsung mendapat kerugian, untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa 
imbalan sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
41. Upaya hukum adalah: 

 
a. dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan 
pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau 
tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli 
warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan 
yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini; 

 
b. dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima 
putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa 



 

banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 
42. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah 
warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam 
usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan 
serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. 

 
43. Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

 
44. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. 

 
45. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata menurut Undang- 
undang ini: 

a. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang merupakan perbuatan hukum perdata; 

 
b. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan dalam bidang operasi militer; 

 
c. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan di bidang keuangan dan 
perbendaharaan; 

 
d. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan 

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
e. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan 
hukum disiplin prajurit; 

 
f. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 

 
g. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang masih memerlukan persetujuan. 

 
Pasal 3 

 
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak mengeluarkan keputusan, 
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata. 

 
(2) Apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak mengeluarkan 
keputusan yang dimohon, sedangkan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah lewat, Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata tersebut dianggap sudah menolak mengeluarkan keputusan yang 
dimaksud. 

 
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-sangkutan tidak menentukan 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesudah lewat tenggang waktu 4 (empat) 
bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang 
bersangkutan dianggap sudah mengeluarkan keputusan penolakan. 

 
Pasal 4 



 

 
Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu 
dikeluarkan: 

 
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang 

membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 5 

 
(1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan 
Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan 
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 

 
(2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan 
dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, 
dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 

 
Bagian Ketiga 

Pembinaan 

Pasal 6 

Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah 

Agung. 

 
Pasal 7 

 
(1) Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan dan 
Oditurat dilakukan oleh Panglima. 

 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim 
dalam memeriksa dan memutus perkara. 

 
BAB II 

 
SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN 

 
Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 8 

 
(1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan 
kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. 

 



 

(2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

 
Pasal 9 

 
Pengadilan dalam 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. 

 
Pasal 10 

 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh 

mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang: 

 
a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau 

 
b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. 

Pasal 11 

Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat 
yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara 
tersebut. 

Bagian Kedua 

Susunan Pengadilan 

Pasal 12 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari: 

 
a. Pengadilan Militer; 

 
b. Pengadilan Militer Tinggi; 

 
c. Pengadilan Militer Utama; dan 

 



 

d. Pengadilan Militer Pertempuran. 

Pasal 13 

Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 

 
Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum 

Pasal 14 

(1) Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia 
yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

 
(2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan 

Keputusan Panglima. 

 
(3) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat 
kedudukannya. 

 
(4) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah 

hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. 

 
Bagian Keempat 

Susunan Persidangan 

Pasal 15 

(1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus 
perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang 
Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 
(satu) orang Panitera. 

 
(2) Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata 
Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 
(dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

 
(3) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan 
memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) 
orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

 
(4) Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata 
Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 
(dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

 
Pasal 16 

 
(1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, 
sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. 

 
(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, 

sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. 

 
(3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir 



 

Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah 
berpangkat Kolonel. 

(4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim 
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi 
dari pada pangkat Terdakwa yang diadili. 

 
(5) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan 
dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling rendah ber-pangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa. 

 
(6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan: 

 
a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi 
berpangkat Kapten; 

 
b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat 

Mayor; 

 
c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat 
Kolonel. 

 
Pasal 17 

 
(1) Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara 
pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang 
keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer 
Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

 
(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat 

Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor. 

 
(3) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang 
diadili. 

 
(4) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim 
Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat 
dengan pangkat Terdakwa yang diadili. 

 
Bagian Kelima 

Ketentuan bagi Pejabat 

Pasal 18 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

 
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

 
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 



 

d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum; 

 
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 

 
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Pasal 19 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

 
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

 
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 

 
d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum; 

 
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 

 
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Pasal 20 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

 
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

 
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 

 
d. paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum; 

 
e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan 

 
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Pasal 21 

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan 
Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 22 

Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya sebagai berikut: 



 

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". 

 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
sesuatu janji atau pemberian". 

 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 

 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi 
seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang ber-budi baik dan jujur 
dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

 
Pasal 23 

 
Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai: 

 
a. pelaksana putusan pengadilan; 

 
b. penasihat hukum; 

 
c. pengusaha; atau 

 
d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Panglima. 

 
Pasal 24 

 
(1) Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 

 
a. alih jabatan; 

 
b. permintaan sendiri; 

 
c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 

 
d. menjalani masa pensiun; atau 

 
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

 
(2) Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya. 

 
Pasal 25 

 
(1) Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena: 



 

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

 
b. melakukan perbuatan tercela; 

 
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya; 

 
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau 

 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 

 
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi 
kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. 

 
(3) Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan 
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar 
pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama. 

 
Pasal 26 

 
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. 

 
Pasal 27 

 
Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, 

dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. 

 
Pasal 28 

 
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, 
dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 29 

 
Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. 

Pasal 30 

Sebelum memangku jabatannya, Panitera wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya sebagai berikut: 

 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". 

 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
sesuatu janji atau pemberian". 



 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 

 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan 
jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi 
seorang Panitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

 
Pasal 31 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang Prajurit harus 

memenuhi syarat: 

 
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dan Pasal 
18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f; 

 
b. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; dan 

 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan. 

Pasal 32 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Prajurit harus 
memenuhi syarat: 

 
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b dan Pasal 
19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f; 

 
b. berijazah paling rendah Sarjana Hukum; dan 

 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer. 

Pasal 33 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Utama, seorang Prajurit harus 
memenuhi syarat: 

 
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c dan Pasal 
20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f; 

 
b. berijazah Sarjana Hukum; dan 

 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer 

Tinggi. 

 
Pasal 34 

 
Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai: 

 
a. pelaksana putusan pengadilan; 



 

b. penasihat hukum; 

 
c. pengusaha; atau 

 
d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Panglima. 

 
Pasal 35 

 
(1) Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 

 
a. alih jabatan; 

 
b. permintaan sendiri; 

 
c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 

 
d. menjalani masa pensiun; atau 

 
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

 
(2) Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya. 

 
Pasal 36 

 
Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena: 

 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

 
b. melakukan perbuatan tercela; 

 
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya; 

 
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau 

 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

Pasal 37 

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 
36 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima. 

 
Pasal 38 

 
(1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan 

mengikuti serta mencatat jalannya sidang. 

 
(2) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. 



 

(3) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku 
daftar, surat-surat berh 


