
Catatan Hari TNI 2022
Berlanjutnya Kesewenang-Wenangan di Tengah Kosongnya Pengawasan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-77

I. Pendahuluan

Berangkat dari pemantauan selama satu tahun terakhir periode Oktober 2021 -
September 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
menyoroti kembali peran dan fungsi TNI dalam kinerjanya seiring dengan Hari Ulang
Tahun TNI ke-77. Catatan tahunan terhadap TNI ini lahir sebagai bentuk keterlibatan
masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan atas amanat reformasi perihal
demarkasi yang jelas terhadap peran dan fungsi TNI.

Seluruh data yang kami sampaikan dalam laporan ini didapatkan dari pemantauan
media, informasi berbagai jaringan di daerah serta data advokasi KontraS. Data tersebut
kemudian kami analisis menggunakan perspektif hak asasi manusia yang berlaku secara
universal. Tak lupa, kami juga menjadikan visi-misi Panglima TNI, Jenderal Andika
Perkasa yang dipaparkan pada saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI menjadi salah
satu ukuran. Saat itu, Panglima memiliki visi ‘TNI Adalah Kita” dengan 3 misi turunan
dan 8 poin fokus implementasi. Di sisa masa jabatannya yang tinggal menyisakan 2
bulan lagi, sayangnya kami tidak melihat adanya perbaikan signifikan yang dilakukan
dalam implementasi visi-misi tersebut. Di sisi yang lain, hasil pemantauan kami
menunjukkan makin dalamnya kesewenangan di tengah ketidaktegasan atas kerja-kerja
TNI. Hal itu mengakibatkan TNI seolah memiliki ruang besar untuk pelan-pelan
melebarkan peranannya pada domain sipil.

Merebaknya agenda militerisme yang mana menjadikan instrumen kekuatan militer
sebagai pendukung jalannya kekuasaan tercermin dalam berbagai tindakan. Dalam
kurun setahun ini saja, anggota militer aktif ataupun yang berstatus Purnawirawan tak
malu menunjukan eksistensi untuk duduk di posisi strategis dalam kancah perpolitikan.
Berbagai langkah pun dilakukan, seperti halnya upaya menempatkan TNI di jabatan
Kementerian hingga ditempatkannya TNI pada jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Tak sampai disitu, kami turut menyoroti berbagai langkah yang diambil untuk
menjadikan sipil berwatak militer. Hal tersebut tergambar misalnya dengan pengaktifan
komponen cadangan berdasar Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU
PSDN) dan Resimen Mahasiswa (Menwa) menjadi komponen pertahanan. Situasi ini
tentu semakin memperparah konflik horizontal di tengah masyarakat seperti halnya
dalam demonstrasi ataupun ragam konflik agraria di berbagai wilayah tanah air.

Masalah lainnya yang tak kunjung usai tentu saja budaya kekerasan di tubuh institusi
militer. Dalam konteks ini, angka kekerasan yang melibatkan anggota TNI di lapangan
tetap berjumlah tidak sedikit. Selain itu, impunitas juga masih menjadi problematika
serius - dengan sedikitnya temuan kami perihal kasus-kasus kekerasan oleh anggota
TNI yang diselesaikan secara hukum sampai selesai. Temuan terkait budaya kekerasan
yang terus berlanjut salah satunya juga disebabkan oleh sistem pengawasan/supervisi
yang tidak maksimal dan terkadang hanya bersifat formalistik. Belum lagi, peradilan



militer yang sampai hari ini terbukti menjadi legitimasi impunitas bagi para prajurit
yang melakukan pelanggaran. Proses pengusutan sulit dilakukan secara akuntabel
hingga akhirnya melahirkan putusan yang tidak menjerakan para pelaku.

Kekerasan pun khususnya terus berlanjut di Bumi Cenderawasih. Situasi ini tak lepas
dari pengaruh militeristik yang sangat kental yang pemerintah Indonesia masih
percayai dapat menyelesaikan permasalahan struktural di Papua. Pasukan silih berganti
terus diturunkan menempati pos-pos militer. Pendekatan yang dipilih ini akhirnya
menciptakan terus jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda bagi warga sipil di
Papua. Hal ini memantik trauma berkepanjangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP)
atas parade kekerasan yang terjadi. Nama operasi memang silih berganti, sayangnya
watak aslinya tak kunjung mengalami perbaikan signifikan. Pendekatan yang dibangun
dengan pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya memantik kontak tembak
lanjutan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sipil yang tak bersalah.
Sayangnya, pendekatan yang dipilih tersebut tanpa mekanisme koreksi yang layak.

Atas dasar berbagai temuan tersebut, KontraS mengambil tema utama “Berlanjutnya
Kesewenang-Wenangan di Tengah Kosongnya Pengawasan” sebagai gambaran dari
dua variabel utama permasalahan tubuh militer Indonesia dalam kurun waktu satu
tahun terakhir. Harapannya, berbagai catatan di bawah dapat berkontribusi signifikan
dan konstruktif bagi perbaikan institusi TNI sebagai bagian dari dorongan mewujudkan
reformasi sektor keamanan.

II. Temuan KontraS

Selama setahun terakhir, KontraS melihat peran TNI dalam sejumlah aktivitas sipil
nampak diberi kelonggaran oleh Negara. Pasalnya, keterlibatan tersebut juga tidak
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang - Undang nomor 34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memberi batasan tegas atas
peran-peran militer di ruang sipil.

Dari kelonggaran tersebut mewujud pada pembiaran atas peran militer. Alhasil, pada
beberapa level, keberadaan militer pada ruang tertentu bahkan upaya militerisasi pun
terjadi. Prajurit TNI di lapangan kerap terlibat dalam agenda pengamanan demonstrasi,
upaya menjaga ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga penyaluran bantuan
sosial.1 Ragam keterlibatan TNI dalam peran internal seperti halnya pengamanan suatu
aktivitas tambang bahkan hanya berdasar Memorandum of Understanding (MoU).

Selain itu, militerisme juga diperkuat dengan begitu banyak agenda militerisasi
terhadap warga sipil, seperti halnya dalam wujud komponen cadangan. Semacam
paradoksal bahwa keinginan TNI untuk memperkuat pertahanan dengan merekrut
warga sipil, akan tetapi banyak prajurit justru ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil.

Keberadaan TNI aktif di domain sipil bukan saja melanggar UU TNI dan merusak
profesionalisme prajurit, akan tetapi juga akan menimbulkan ancaman bagi kebebasan

1 CNN Indonesia, "Penyaluran BLT PKL via TNI/Polisi Bukan Solusi,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210910064032-532-692287/penyaluran-blt-pkl-via-tni-polisi-buka
n-solusi.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210910064032-532-692287/penyaluran-blt-pkl-via-tni-polisi-bukan-solusi
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210910064032-532-692287/penyaluran-blt-pkl-via-tni-polisi-bukan-solusi


publik. Sebab, pada dasarnya anggota TNI memang fokus dipersiapkan untuk bekerja di
sektor pertahanan seperti halnya perang, sehingga pendekatan utama yang digunakan
adalah pendekatan pertahanan. Selain itu, TNI merupakan entitas yang diberikan
mandat memegang senjata, sehingga komunikasi dengan masyarakat cenderung sulit
terbangun. Penyelesaian masalah dan resolusi konflik pun akan jauh dari jalur-jalur
yang humanis dan mengedepankan hak asasi manusia.

2.1 Persetujuan TNI aktif sebagai Kepala Daerah Menunjukan
Ketidakprofesionalan

Dalam periode 2022 - 2024, terjadi peralihan kepala daerah mulai dari tingkat
kabupaten/kota sampai dengan provinsi menjelang pemilihan umum tahun 2024.
Kekosongan jabatan pada kepala daerah ditentukan kembali oleh Menteri Dalam Negeri,
selaku pemegang otoritas yang berwenang menunjuk Penjabat (Pj).

Hingga Oktober 2022, terdapat dua kepala daerah yang berangkat dari unsur TNI, yakni
Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Kepala Daerah Bupati Seram bagian
Barat dan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Langkah
menunjuk Pj Kepala Daerah dari kalangan TNI tentu sangat problematis, sebab
kontraproduktif dengan semangat reformasi yang menghendaki adanya penghapusan
dwifungsi ABRI. Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan jabatan sipil, sehingga
pengisian jabatan tersebut oleh TNI-Polri merupakan pelanggaran terhadap agenda
supremasi sipil. Selain itu, TNI-Polri yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar
1945 untuk menjaga pertahanan-keamanan akan semakin tidak profesional jika
diberikan mandat politik untuk menjadi Kepala Daerah. Belum selesai menuntaskan
agenda reformasi sektor keamanan, kedua institusi baik TNI maupun Polri kembali
ditarik untuk mengerjakan tugas yang bukan tupoksinya.2

Penempatan ini juga berpotensi menambah permasalahan karena institusi TNI belum
sepenuhnya berhasil lepas dari kultur kekerasan, pelanggaran HAM, penggunaan
kekuatan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power). Begitupun dalam penunjukan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai
Pj Gubernur Aceh. Walaupun telah berstatus pensiunan, penunjukan ini tidak
mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Sebagaimana telah diketahui, Aceh
memiliki histori yang panjang terkait konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah
korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan.3

Adapun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilanggar dari
penempatan TNI di jabatan Pj Kepala Daerah. Jika merujuk pada Pasal 201 Ayat (10)
dan (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) disebutkan bahwa yang
berhak menjadi Pj kepala daerah adalah pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan
gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/wali kota. Akan

3 Selengkapnya
https://kontras.org/2022/07/05/penunjukan-penjabat-gubernur-provinsi-aceh-melukai-hati-rakyat-aceh/

2 KontraS telah membuat catatan lengkap mengenai permasalahan ini pada Rilis Menolak Ketidakprofesionalan
dan Pembangkangan Hukum dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah, Lihat
https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-p
enjabat-kepala-daerah/

https://kontras.org/2022/07/05/penunjukan-penjabat-gubernur-provinsi-aceh-melukai-hati-rakyat-aceh/
https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah/
https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah/


tetapi, khusus dari kalangan TNI/Polri, perlu melihat kembali kepada tiga UU lainnya
yakni Pasal 109 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Pasal 47 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2
Tahun 2002 Polri.4

UU ASN sangat jelas menyebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh
prajurit TNI/Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan
kompetitif. Selain itu, UU TNI juga menyebutkan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki
jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.5

Tidak ada satupun norma kebolehan pada UU TNI yang memperkenankan TNI aktif
duduk pada posisi kepala daerah.

Persetujuan Panglima TNI dalam membiarkan TNI aktif memimpin kepala daerah juga
perlu menjadi sorotan sebab secara tidak langsung Panglima TNI melakukan tindakan
sewenang-wenang. Bila merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih
secara demokratis dan Putusan MK No. 67/PUU- XIX/2021, MK mengingatkan
pentingnya klausul secara demokratis tersebut dijalankan. Namun, hal tersebut belum
mewujud hingga laporan ini diterbitkan.

2.2 Masifnya Wacana dan Langkah Pengembalian Militer ke Domain Sipil

Wacana pengembalian militer ke domain sipil kerap kali digaungkan oleh pejabat
publik–yang juga purnawirawan TNI–seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mewacanakan adanya revisi UU TNI agar
dapat mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian/lembaga.6 Tak
berawal dari situ, wacana revisi UU TNI khusus mengubah ketentuan pasal 47 juga
pernah dicetuskan mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto pada 2019.7 Saat itu
problematikanya pun sama, langkah ini harus dilakukan dengan dalih mengatasi
banyaknya perwira yang menganggur. Hal ini merupakan kegagalan manajerial dalam
mengidentifikasi masalah di tubuh institusi. Selama bertahun-tahun TNI terjebak dalam
wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil. Hal tersebut terus dilakukan
sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan berbagai masalah institusi seperti halnya
menumpuknya jumlah perwira non-job. Alih-alih melakukan evaluasi mendalam dan
menyasar pada akar masalah, wacana untuk membuka keran dwifungsi TNI terus
diproduksi.8

8 Sikap KontraS terhadap wacana ini selengkapnya ada pada rilis Wacana Penempatan TNI di Kementerian:
Merusak Profesionalisme Institusi dan Pengangkangan Agenda Reformasi, dapat diakses pada tautan
https://kontras.org/2022/08/08/wacana-penempatan-tni-di-kementerian-merusak-profesionalisme-institusi-da
n-pengangkangan-agenda-reformasi/

7 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya

6 Kompas.com, Luhut Usul Perwira Aktif TNI Bisa Menjabat di Kementerian/Lembaga,
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/06/14125021/luhut-usul-perwira-aktif-tni-bisa-menjabat-di-keme
nterian-lembaga.

5 Indonesia, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, Ps. 47 ayat (1).

4

https://nasional.sindonews.com/read/775521/12/pj-kepala-daerah-boleh-tni-polri-pakar-hukum-harus-mengu
ndurkan-diri-atau-pensiun-1653113154

https://kontras.org/2022/08/08/wacana-penempatan-tni-di-kementerian-merusak-profesionalisme-institusi-dan-pengangkangan-agenda-reformasi/
https://kontras.org/2022/08/08/wacana-penempatan-tni-di-kementerian-merusak-profesionalisme-institusi-dan-pengangkangan-agenda-reformasi/
https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya
https://nasional.sindonews.com/read/775521/12/pj-kepala-daerah-boleh-tni-polri-pakar-hukum-harus-mengundurkan-diri-atau-pensiun-1653113154
https://nasional.sindonews.com/read/775521/12/pj-kepala-daerah-boleh-tni-polri-pakar-hukum-harus-mengundurkan-diri-atau-pensiun-1653113154


Diperkenankannya TNI untuk menempati jabatan di birokrasi seperti halnya
kementerian/lembaga negara akan menciptakan ketidakprofesionalan khususnya dalam
penentuan jabatan. Sebagai entitas yang memiliki jaringan dan solidaritas yang kuat,
prajurit akan ditempatkan hanya berdasarkan koneksi dan bagi-bagi jabatan belaka.
Terlebih, beberapa Purnawirawan masih memegang posisi yang amat kuat dalam
kancah perpolitikan. Terbukti, beberapa menteri yang menghuni kabinet Presiden Joko
Widodo memiliki latar belakang militer, sehingga akan berpotensi besar melahirkan
konflik kepentingan.

Selain dalam konteks penempatan di kementerian dan lembaga, sel-sel militerisme juga
menguat pada kaitannya dengan dunia pendidikan. Pada April 2022 lalu, MoU antara
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan TNI AD diteken. Adapun kerjasama yang
dimuat melingkupi Penguatan kompetensi pedagogik melalui Bimbingan Teknis kepada
Personel TNI AD yang akan bertugas di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan.9 Kerja
sama ini diharapkan guna menyelesaikan masalah keterbatasan guru khususnya di
wilayah perbatasan NKRI. Hal ini juga sekaligus untuk memberdayakan prajurit TNI AD
yang sedang ditugaskan menjaga batas teritorial negara.10

Langkah ini terkesan sangat baik, tetapi jika ditinjau ulang, menjadikan TNI sebagai
tenaga pengajar khususnya di daerah 3T merupakan langkah serampangan dan tak
memikirkan dampak selanjutnya. Secara gamblang disebutkan bahwa salah satu
masalah yang disasar adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri
dari NKRI. Permasalahan semacam ini seharusnya didekati dengan pendekatan
kebudayaan dan kesejahteraan. Setiap daerah juga telah memiliki perangkat wilayahnya
masing-masing hingga level desa. Menghadirkan TNI untuk mengajar anak-anak
bukanlah solusi yang tepat, bahkan justru menciptakan ketakutan. Belum lagi,
baru-baru ini TNI juga telah meneken MoU dengan Perpustakaan Nasional. Salah satu
tujuannya yakni agar TNI dapat mendukung tersedianya sumber informasi terbaru,
terpercaya dan terkini untuk masyarakat hingga pelosok.11 Hal yang muncul kemudian
tentu saja indoktrinasi sebagaimana yang terjadi pada zaman orde baru. Pendidikan
yang ditanamkan hanya akan berfokus pada cinta tanah air dan terjebak pada narasi
tunggal negara. Sementara mereka yang mempertanyakan dan berpikir secara kritis
untuk menguji suatu doktrin tertentu akan mudah diredam.

2.3 Komponen Cadangan dan Militerisasi Sipil

Di tengah masifnya daya TNI untuk mencampuri ranah sipil, sejumlah langkah justru
dilakukan untuk ‘memiliterkan’ warga sipil. Wujud dari langkah tersebut adalah dengan
pengaktifan Komponen Cadangan (Komcad) yang dilakukan Kementerian Pertahanan.
Bahkan, pada 8 September 2022 lalu, sebanyak 2.974 orang dilantik menjadi anggota

11 Faustinus Nua, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan TNI Perluas Fungsi Transfer Pengetahuan,
https://mediaindonesia.com/humaniora/513520/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-tni-perluas-fungsi-transfe
r-pengetahuan

10 Ibid.

9 Direktorat Guru dan Pendidikan Dasar, Perjanjian Kerjasama [MoU] Ditjen GTK dengan TNI-AD Tahun 2022,
https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/perjanjian-kerjasama-%5Bmou%5D-ditjen-gtk-dengan-tni-ad-tahun-
2022

https://mediaindonesia.com/humaniora/513520/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-tni-perluas-fungsi-transfer-pengetahuan
https://mediaindonesia.com/humaniora/513520/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-tni-perluas-fungsi-transfer-pengetahuan
https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/perjanjian-kerjasama-%5Bmou%5D-ditjen-gtk-dengan-tni-ad-tahun-2022
https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/perjanjian-kerjasama-%5Bmou%5D-ditjen-gtk-dengan-tni-ad-tahun-2022


Komcad oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan.12 Sebelumnya, Presiden Jokowi
juga telah melantik sebanyak 3.103 orang sebagai Komcad pada Oktober 2021 lalu di
Pusdiklat Kopassus Batujajar, Jawa Barat.13

Walaupun mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan proses uji materi di
Mahkamah Konstitusi (MK) sedang berjalan, pelantikan ribuan warga sipil menjadi
anggota Komcad tetap berlangsung. Pelantikan yang dilakukan saat uji materi sedang
berjalan menunjukan ketergesa-gesaan pemerintah. Padahal MK bisa saja membatalkan
produk hukum tersebut sehingga berimplikasi juga pada batalnya Komcad. Di tengah
berbagai macam pengalaman masyarakat Indonesia atas peristiwa kekerasan yang
melibatkan milisi sipil di masa silam, upaya memiliterisasi warga sipil justru membuat
kondisinya terus dipertahankan pada situasi “siaga” yang berkonsekuensi pada
bertambahnya tingkat kemungkinan terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Selain itu, substansi penting dalam UU PSDN sebagai landasan dari hadirnya Komcad
juga mengandung berbagai persoalan. Salah satunya adalah penegakan hukum militer
bagi sipil. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 46 UU PSDN yang menyebutkan bagi
Komcad selama masa aktif diberlakukan hukum militer. Ketentuan ini berpotensi
menciptakan konflik norma antara hukum pidana dan pidana militer. Belum lagi,
potensi pelanggaran HAM terjadi karena mengabaikan prinsip peradilan bebas, cepat
dan tidak memihak. Lagipula pidana militer yang berjalan selama ini juga belum dapat
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, utamanya saat proses dijalankan pada
prajurit yang melakukan pelanggaran di lapangan.

Tidak hanya Komcad, Panglima TNI pada Agustus 2022 lalu sempat mendukung wacana
untuk menjadikan Resimen Mahasiswa (Menwa) menjadi Komponen Pertahanan.14 Hal
ini memperkuat anggapan bahwa upaya militerisasi sipil semakin kuat bahkan sejak
pelajar masih mengenyam studi di kampus. Kami mengkhawatirkan bahwa ke depan
bukan saja Menwa, melainkan upaya militerisasi menjangkau seluruh mahasiswa dan
dijadikan sebagai SKS wajib dalam pembelajaran. Kekhawatiran ini tentu saja tidak
berlebihan, mengingat pengkajian wajib militer sebagai mata kuliah sudah dilakukan
sejak 2020.15

Berbagai langkah seperti halnya dilantiknya Komcad, menjadikan Menwa sebagai
komponen pertahanan dan wacana wajib militer merupakan bentuk militerisasi yang
akan mengarah pada militerisme. Secara teoritis, fenomena ini pernah dijelaskan bahwa
titik temu keduanya baik militerisasi dan militerisme terletak pada aspek pemujaan
terhadap peperangan dan persiapan perang. Kemudian, aktivitas sosial dalam

15 Lihat
https://www.suara.com/news/2020/08/17/115013/mahasiswa-bersiaplah-pemerintah-kaji-mata-kuliah-wajib-
pendidikan-militer

14 Tempo.co, Panglima TNI Andika Perkasa Dukung Menwa Jadi Komponen Pertahanan,
https://nasional.tempo.co/read/1627332/panglima-tni-andika-perkasa-dukung-menwa-jadi-komponen-pertah
anan

13 Rifki Arsilan, Sah, 3103 Warga Sipil Resmi Dilantik Jokowi Jadi Komcad TNI,
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1411570-sah-3103-warga-sipil-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kom
cad-tni

12 CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908092958-20-844909/maruf-amin-dan-prabowo-lantik-2974-
komcad-di-bandung-barat

https://www.suara.com/news/2020/08/17/115013/mahasiswa-bersiaplah-pemerintah-kaji-mata-kuliah-wajib-pendidikan-militer
https://www.suara.com/news/2020/08/17/115013/mahasiswa-bersiaplah-pemerintah-kaji-mata-kuliah-wajib-pendidikan-militer
https://nasional.tempo.co/read/1627332/panglima-tni-andika-perkasa-dukung-menwa-jadi-komponen-pertahanan
https://nasional.tempo.co/read/1627332/panglima-tni-andika-perkasa-dukung-menwa-jadi-komponen-pertahanan
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1411570-sah-3103-warga-sipil-resmi-dilantik-jokowi-jadi-komcad-tni
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1411570-sah-3103-warga-sipil-resmi-dilantik-jokowi-jadi-komcad-tni
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908092958-20-844909/maruf-amin-dan-prabowo-lantik-2974-komcad-di-bandung-barat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908092958-20-844909/maruf-amin-dan-prabowo-lantik-2974-komcad-di-bandung-barat


masyarakat akan dirancang dan mengarah menuju pada peperangan. Dengan demikian,
militerisme akan terbentuk merasuk ke dalam organisasi, nilai, ide, dan struktur sosial
akibat dari militerisasi.16

2.4 Keterlibatan Militer di Konflik Agraria dan Lahan

Masalah lainnya yang tak kunjung berhenti mengemuka adalah prajurit TNI yang
terlibat dalam konflik agraria dan lahan. Setiap tahunnya, kasus yang melibatkan militer
hampir pasti disertai dengan intimidasi dan kekerasan terhadap warga setempat.
Selama Oktober 2021 - September 2022, kami menemukan sebanyak 7 peristiwa konflik
agraria dan lahan yang melibatkan anggota TNI. Berbagai peristiwa tersebut meliputi
okupasi lahan adat, intimidasi, hingga penggusuran paksa. Hal ini menunjukan
identiknya TNI dengan kekerasan dan pelanggaran HAM ketika menghadapi sengketa
tanah dengan masyarakat.

Salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan TNI terjadi di Desa
Marafenfen, Kepulauan Aru, Maluku. TNI AL datang ke lahan adat Marafenfen dan
bangun bandara dengan berbagai fasilitas.17 Lahan yang hendak dijadikan area
pembangunan bandara dan berbagai fasilitas lainnya tersebut, merupakan bagian dari
wilayah adat Masyarakat Adat Marafenfen. Adapun kawasan tersebut memiliki peran
penting sebagai habitat berbagai satwa yang sebagian endemik hanya ada di Aru, seperti
babi, rusa, walet, kakatua jambul kuning, dan cendrawasih.18

18 Lihat https://www.aman.or.id/news/read/di-balik-sengketa-lahan-masyarakat-adat-marafenfen

17 Christ Belseran, Masyarakat Adat Marafenfen Terusik Kehadiran TNI-AL,
https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/masyarakat-adat-marafenfen-terusik-kehadiran-tni-al/

16 Andrew Ross, Dimensions of Militarization in The Third World, Armed Forces and Society, Vol. 13, dikutip via
Arie Sujito, Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi, Peta Masalah dan Pemanfaatan Ruang, Jurnal Ilmu
Sosial Politik Vol. 1 No. 6, hlm. 126

https://www.aman.or.id/news/read/di-balik-sengketa-lahan-masyarakat-adat-marafenfen
https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/masyarakat-adat-marafenfen-terusik-kehadiran-tni-al/


Tidak sampai disitu, pada saat masyarakat adat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Dobo, intimidasi terhadap masyarakat adat pun dilakukan oleh anggota TNI AL.
Salah satunya yang dilakukan oleh dua anggota yang menodongkan pistol ke warga adat.
Beruntungnya, korban dapat melarikan diri ke tengah hutan. Berbagai intimidasi dan
kekerasan yang terjadi diduga kuat ada kaitannya dengan proses persidangan yang
tengah berlangsung.19 Hal ini memperlihatkan kecenderungan TNI untuk membangun
ketakutan di tengah masyarakat saat konflik agraria sedang berlangsung.

Begitupun dalam konflik lahan di Wadas, Jawa Tengah. Pada Februari 2022 lalu, aparat
gabungan TNI-Polri dikerahkan menuju Desa Wadas dalam rangka pengamanan Tim
BPN dalam melakukan pengukuran tanah.20 Pengerahan aparat tersebut pun dilakukan
dengan skala besar dengan dilengkapi senjata lengkap. Selain ilegal, penurunan aparat
termasuk dari unsur TNI merupakan bentuk intimidasi fisik dan psikis terhadap warga
Wadas yang menolak tambang batu andesit.

Kami juga menemukan pola yang terus berulang disaat institusi TNI terlibat dalam

20 Lihat
https://semarang.bisnis.com/read/20220208/535/1498168/ini-alasan-ratusan-personel-gabungan-tni-polri-dit
erjunkan-ke-wadas-purworejo

19 CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211117170922-12-722562/warga-adat-aru-klaim-oknum-tni-al-tod
ongkan-pistol-lantamal-cek-info

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211117170922-12-722562/warga-adat-aru-klaim-oknum-tni-al-todongkan-pistol-lantamal-cek-info
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211117170922-12-722562/warga-adat-aru-klaim-oknum-tni-al-todongkan-pistol-lantamal-cek-info


konflik agraria. Seringkali anggota di lapangan mematok tanah dengan memasang plang
secara sewenang-wenang. Padahal, landasan kepemilikan hak atas tanah tersebut belum
jelas dan bahkan sengketanya masih berlangsung di pengadilan. Klaim sepihak
semacam ini misalnya terjadi pada kasus sengketa lahan antara TNI dan Petani Deli
Serdang, Sumatera Utara atas lahan seluas 62 Hektare. Lahan tersebut sebenarnya telah
dikuasai warga sejak 1952, akan tetapi Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan tiba-tiba
mengklaim lahan itu. Keributan pun terjadi diawali Puskopkar A Kodam I/Bukit Barisan
memasang plang di atas lahan itu. Namun, dalam plang itu meminta agar warga
mengosongkan lahan. Padahal lahan itu masih bersengketa di Pengadilan Negeri
Lubukpakam.21

Maraknya TNI yang terlibat pada konflik agraria diperparah dengan penunjukan
Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Institusi
ini memiliki kewenangan yang begitu besar terlebih soal pertanahan sesuai dengan
mandat Perpres No. 48 Tahun 2020. Kami mengkhawatirkan akan terjadi conflict of
interest ketika terdapat sengketa antara TNI dengan masyarakat.

Kerentanan TNI untuk menggunakan cara-cara intimidatif dan arogan terhadap warga
yang bersengketa dengannya merupakan catatan yang harus dievaluasi secara serius.
Padahal, konflik agraria dan lahan merupakan masalah sosial yang tidak seharusnya
disikapi dengan pendekatan keamanan, melainkan wajib diserahkan untuk diselesaikan
menggunakan kelembagaan serta mekanisme sipil yang ada. Hal tersebut sesuai dengan
Guidance Note on The United Nations and Land and Conflict sebagaimana telah
diterbitkan PBB pada 2019 guna mencegah konflik dan membangun perdamaian dalam
permasalahan tanah.22

2.2 Kultur Kekerasan di Tubuh Institusi

2.2.1 Situasi Umum

Berdasarkan pemantauan KontraS selama periode Oktober 2021 - September 2022,
kami menemukan sebanyak 61 peristiwa kekerasan melibatkan anggota TNI. Perlu
dicatat bahwa angka kekerasan tersebut tidak menggambarkan peristiwa keseluruhan -
yang kami percayai lebih besar. Tidak jarang kasus-kasus kekerasan yang melibatkan
aparat TNI diselesaikan lewat jalur damai dan tidak terliput oleh media nasional
maupun lokal. Angka yang kami catat tahun ini juga meningkat dari laporan tahunan
sebelumnya yang menunjukan terdapat 54 peristiwa. Adapun gambaran bentuk
kekerasan yang dilakukan anggota tersebut sebagai berikut:

22 Guidance Note on "The United Nations and Land and Conflict", https://www.ohchr.org/en/land

21 CNN Indonesia, Petani Deliserdang Akui Tak Diberitahu Kodam soal Pemasangan Plang,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220106171955-20-743515/petani-deliserdang-akui-tak-diberitahu-
kodam-soal-pemasangan-plang

https://www.ohchr.org/en/land
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220106171955-20-743515/petani-deliserdang-akui-tak-diberitahu-kodam-soal-pemasangan-plang
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Penganiayaan masih menjadi tindakan dominan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit
militer dengan 32 kasus, diikuti dengan intimidasi (9 kasus), okupasi lahan (7 kasus),
penembakan (6 kasus), dan penyiksaan (5 kasus), intimidasi dan tindakan tidak
manusiawi masing-masing 4 kasus, kejahatan seksual (3 kasus) serta penculikan, bisnis
keamanan dan pembiaran masing-masing 1 kasus.23 Berbagai tindakan kekerasan dan
pelanggaran HAM ini utamanya menyasar warga sipil yang memiliki interaksi dengan
anggota di lapangan. Kami juga menemukan anggota Polisi Pamong Praja, Lurah,
jurnalis hingga anggota Kepolisian tak luput menjadi korban dari arogansi serta unjuk
kekuatan anggota TNI di lapangan. Adapun banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi
telah menimbulkan sebanyak 59 korban luka-luka dan 24 lainnya tewas.

Kentalnya kekerasan dalam tubuh institusi militer salah satunya disebabkan oleh
ketimpangan relasi kuasa antara anggota di lapangan dengan en1titas lainnya. Selain itu,
TNI yang notabene merupakan alat pertahanan terlalu mudah untuk berelasi dengan
masyarakat dan terlibat dalam urusan yang tidak perlu, utamanya bisnis. Hasilnya,
anggota TNI yang diberikan kewenangan senjata api tak jarang menyalahgunakan
otoritasnya demi kepentingan pribadi.

Hal tersebut didukung dari motif tindakan kekerasan yang kami temukan. Dari 61 total
keseluruhan, kami mengklasifikasikan 41 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh
anggota di lapangan bermotif penggunaan kekuatan. Anggota TNI yang merasa memiliki
status sosial yang lebih tinggi begitu mudah menggunakan kekerasan sebagai opsi
untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut misalnya tercermin dari kasus salah satu

23 Satu kasus dapat memuat lebih dari satu tindakan



anggota TNI AL yang memukul seorang pengemudi Ojek Online.24 Anggota yang
berpangkat Mayor tersebut bahkan memukul anak korban hingga keduanya mengalami
luka yang cukup serius. Padahal permasalahannya sangat sepele, korban yang pulang
sehabis mengantar makanan, hanya menyalip mobil milik pelaku. Tidak terima disalip,
pelaku langsung mengejar dan menghentikan sepeda motor korban, kemudian langsung
memukulnya.25

Begitupun pada kasus kekerasan TNI yang terjadi di Salatiga, Jawa Tengah pada 1
September 2022. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pendamping hukum
korban, kejadian bermula karena kaca spion mobil dan motor antara korban dengan
prajurit TNI terjadi hingga mengakibatkan cekcok. Setelah dipisahkan warga, para
korban melanjutkan perjalanan ke lokasi kerja. Setibanya disana, para korban dihampiri
oleh sejumlah prajurit TNI dan melakukan tindakan kekerasan. Tak sampai disitu, para
korban diangkut secara paksa menuju Asrama Yonif 411 Kostrad Salatiga. Para korban
pun dianiaya menggunakan selang, dipukul, hingga ditendang menggunakan sepatu PDL
TNI.

Selain kekerasan karena masalah sepele, sikap kesatria pun tak nampak dalam prajurit
di lapangan. Hal tersebut misalnya tercermin pada kasus pembunuhan terhadap dua
orang pasca kecelakaan di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung. Tiga pelaku yakni
Kolonel Inf P, Kopda DA, dan Kopda A memilih untuk membuang korban yang dalam
kondisi kritis ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk
menghilangkan bukti dan lepas dari tanggung jawab pasca kecelakaan yang melibatkan
para pelaku.26

Belum lagi ragam intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kerap kali
merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materiil. Tindakan intimidasi dan
kekerasan salah satunya dilakukan anggota TNI terhadap warga sipil di Intan Jaya,
Papua. Anggota TNI tersebut mengintimidasi, menyiksa dan memaksa untuk menempati
rumah korban.27 Proses semacam ini begitu rentan menyasar warga sipil di Papua
sebagai dampak dari pendekatan militeristik. Anggota TNI tak jarang melakukan
kesewenang-wenangan dalam menanggapi isu Papua, yang mengorbankan baik
masyarakat sipil maupun kombatan pro kemerdekaan Papua.

Tak sampai disitu, penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota militer yang
melakukan pelanggaran juga tak dilakukan secara maksimal sehingga tak memberikan
efek jera. Peristiwa kekerasan pun berulang, dinormalisasi, bahkan membudaya di
tubuh institusi.

27 Lihat
https://suarapapua.com/2022/02/07/seorang-warga-sipil-di-intan-jaya-disiksa-dan-rumahnya-dihuni-tni/

26 Warta Ekonomi, Terungkap! Ini Dia Motif Tiga TNI Buang Jasad Pasangan di Nagreg,
https://wartaekonomi.co.id/read385423/terungkap-ini-dia-motif-tiga-tni-buang-jasad-pasangan-di-nagreg?pag
e=1

25 Kompas Tv, Diduga Tak Terima Disalip, Oknum Anggota TNI AL Pukul Driver Ojek Online dan Anaknya,
https://www.kompas.tv/article/249909/diduga-tak-terima-disalip-oknum-anggota-tni-al-pukul-driver-ojek-onli
ne-dan-anaknya

24 CNN Indonesia, Anggota TNI AL Ditahan Usai Memukul Driver Ojol di Tangsel,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111082522-12-745024/anggota-tni-al-ditahan-usai-pukul-drive
r-ojol-di-tangsel
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Sebagai salah satu cara meminta akuntabilitas institusi, KontraS mengirimkan surat
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Mabes TNI, Kantor TNI AD, AL dan AU.
Adapun kami menanyakan beberapa pertanyaan seperti jumlah kasus kekerasan dalam
kurun waktu setahun terakhir, kategori kasus kekerasan, persebaran kasus, proses dan
tindak lanjut kekerasan tersebut, serta jumlah korban kekerasan. Sayangnya kami hanya
mendapat jawaban dari Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad). Sementara Mabes TNI
dan matra lainnya belum merespon permintaan informasi tersebut. Dalam surat
jawaban No. B/1924/IX/2022 dari Puspomad, disebutkan terdapat 30 kasus selama
2021 - september 2022. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain seperti
penganiayaan, penculikan, penembakan, dan pencurian dengan kekerasan. Kasus-kasus
tersebut terjadi di daerah Salatiga, Nagrek, Jawa Barat, Ambon dan Jayapura. Sayangnya
di surat yang kami terima, Puspomad tidak menyebutkan secara terperinci kasus per
kasus. Jawaban hanya bersifat umum seperti halnya dijelaskan bahwa seluruh kasus
sudah diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan institusi TNI
masih jauh dari transparan khususnya dalam kinerja di sektor HAM.

2.2.2 Sebaran Peristiwa

Dalam kurun waktu Oktober 2021 - September 2022, kami mencatat 61 peristiwa
kekerasan yang melibatkan anggota TNI tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Sama
seperti tahun sebelumnya, Papua masih menempati lokasi dengan angka kekerasan
militer tertinggi di Indonesia dengan 11 kasus, diikuti Maluku dengan 8 kasus dan
Sumatera Utara dengan 7 kasus. Berbagai peristiwa yang tersebar di 22 provinsi ini juga



tidak bisa ditempatkan sebagai permasalahan case by case, melainkan problematika
struktural TNI. Institusi harus berhenti berdalih di belakang kata ‘oknum’ dalam setiap
pelanggaran yang terjadi. Tanggung jawab kolektif institusi harus dikedepankan
sembari membangun sistem pengawasan/supervisi yang optimal guna mencegah
terjadinya keberulangan peristiwa.

2.2.3 Satuan Dominan

Dilihat dari satuan tugasnya, selama bertahun-tahun Angkatan Darat selalu menempati
peringkat teratas dalam melakukan tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM oleh
TNI. Kami mencatat dari 61 peristiwa dalam setahun TNI AD terlibat dalam 51 peristiwa
(83%). Sementara itu TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing dengan 8
dan 2 kasus.

2.2.4 Perlawanan atas Supremasi Sipil

Masih berkaitan dengan kultur kekerasan yang ada pada tubuh TNI, saat lembaga
pengawas eksternal memberikan masukan, TNI AD cenderung resisten terhadap kritik
dan justru memobilisasi anggota untuk menyerang balik. Hal tersebut tercermin pada
saat KSAD Dudung memerintahkan prajurit TNI untuk merespon anggota Komisi I DPR
RI Effendi Simbolon. Terlihat bahwa ada jalur komando yang dilakukan oleh Jenderal
Dudung terhadap sejumlah anggota TNI di daerah untuk menggalang kekuatan atas
kritik dari DPR. Hal ini tentu saja berlebihan, mengingat kritik tersebut disampaikan
dalam forum resmi dalam rangka pengawasan sipil terhadap instrumen pertahanan.
Ketimbang menyerang balik dengan memobilisasi prajurit untuk menyerang pribadi



Effendi Simbolon, TNI seharusnya berbenah dan memperbaiki kinerja di lapangan.
Selain itu, dalam kerangka negara demokratis, militer harus tunduk pada kebijakan dan
pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil.28 Cara-cara semacam itu berpotensi
merusak demokrasi dan kontraproduktif terhadap semangat reformasi TNI.

III. Perubahan Pendekatan Tak Menghilangkan Kekerasan di Papua

Selama setahun terakhir, peristiwa kekerasan, penembakan, dan extra-judicial killing
terhadap Orang Asli Papua (OAP) terus berlanjut. Aktor utamanya pun dari kalangan
militer. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Papua menjadi provinsi dengan
angka kekerasan militer tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia
yakni dengan 11 kasus. Adapun tindakan dominan yang dilakukan adalah penembakan
dan penganiayaan. Rantai kekerasan yang tak kunjung putus di Papua merupakan buah
dari pendekatan militeristik yang sangat kental. Pendekatan ini masih dijadikan opsi
utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Bumi Cenderawasih. Padahal,
tak ada satupun bukti konkret yang menunjukkan keberhasilan metode ini. Pendekatan
yang dibangun dengan pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya memantik
kontak tembak lanjutan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sipil yang tak
bersalah.

Di akhir tahun 2021, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengenalkan pendekatan
pengamanan Teritorial-Sosial.29 Sayangnya, langkah ini juga tidak kunjung membawa
kabar berhentinya kekerasan dan penurunan kontak senjata di Papua. Aktivitas militer
yang dijalankan di Tanah Papua akhirnya menciptakan trauma berkepanjangan.
Alih-alih melakukan koreksi serta evaluasi, penurunan aparat terus saja dilakukan
dengan motif yang bermacam-macam seperti keperluan pengamanan perbatasan,
penempatan di pos keamanan, hingga penumpasan terhadap KKB. Selama Oktober 2021
- September 2022, kami mencatat sebanyak 14 kali penurunan aparat TNI maupun
gabungan dengan Polri telah dilakukan.

Keberadaan militer di Papua terbukti menciptakan kontak senjata yang mengorbankan
warga sipil hingga anak-anak. Pada Februari 2022 lalu, 7 anak dibawah umur di
Kabupaten Puncak disiksa oleh anggota militer karena dituduh melakukan pencurian
senjata.30 Begitupun satu Mama bernama Agustina Ondou (21) di Intan Jaya
mendapatkan tembakan di perut setelah kontak senjata TNI dan TPNPB.31 Selain warga
sipil yang menjadi korban utama, konflik yang berkepanjangan di Papua pada akhirnya
menciptakan pengungsi internal (Internally Displaced People) yang terusir dari tempat
tinggalnya.

31

https://kontras.org/2021/11/10/satu-mama-tertembak-di-intan-jaya-bukti-negara-gagal-melindungi-hak-atas-r
asa-aman-perempuan-di-papua/

30 Lihat
https://kontras.org/2022/03/01/penganiayaan-dan-penyiksaan-anak-di-puncak-papua-bukti-negara-tidak-seriu
s-lindungi-anak-di-papua/

29 Wilpret Siagian, Panglima TNI: Pengamanan Papua Diubah Pakai Pendekatan Teritorial-Sosial,
https://news.detik.com/berita/d-5835430/panglima-tni-pengamanan-papua-diubah-pakai-pendekatan-teritori
al-sosial

28 Samuel P.Huntington, The Soldier and The State, The Theory and Politics of Civil–Military Relations,
1959.Cambridge, Massachusetts : the Belknap Press, of Harvard University Press, hlm. 80.
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Terbaru, kekerasan yang menambah panjang luka masyarakat Papua kembali dilakukan
oleh anggota TNI. Empat orang warga sipil yang merupakan OAP harus meregang nyawa
karena dibunuh oleh sekelompok orang - 6 merupakan anggota militer aktif. Tak sampai
di situ, pelaku memutilasi korban menjadi beberapa bagian guna menghilangkan jejak.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 di Timika, Kabupaten Mimika,
Papua. Dalam peristiwa ini kami juga menemukan pola yang kerap kali dilakukan ketika
kekerasan dilakukan terhadap OAP seperti halnya stigmatisasi KKB. Hal ini dilakukan
untuk memberikan legitimasi pembunuhan terhadap warga sipil tanpa pernah
dibuktikan di pengadilan. Selain itu, upaya stigmatisasi dengan mengaitkan korban
terafiliasi KKB yang dibangun aparat negara digunakan untuk menyembunyikan fakta
peristiwa yang terjadi. Akibatnya, fakta peristiwa yang sebenarnya kerap tidak
terungkap ke hadapan publik sehingga menyebabkan adanya informasi yang tidak
berimbang.32

Ke depan, kami melihat bahwa kekerasan di Papua juga tak akan berhenti. Selain
pendekatan yang tak kunjung diubah dan pengerahan pasukan terus dilanjutkan,
pemberlakuan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua kami yakini akan memperkuat
pendekatan sekuritisasi selama ini. Penambahan wilayah administrasi tersebut tentu
juga akan berimplikasi pada penambahan satuan-satuan keamanan baik Kepolisian atau
kemiliteran. Komando Daerah Militer untuk tiga provinsi baru tersebut kemungkinan
besar akan dibentuk. Hal ini otomatis pula akan menambah Komando Resor Militer
(Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) bahkan
hingga posko-posko militer baru di Papua. Untuk mengisi posko-posko tersebut
penambahan aparat dengan skala besar tentu akan segera dilakukan.

IV. Upaya Mengebalkan Militer, Gagalnya Reformasi Peradilan dan
Pengangkatan Orang Bermasalah

Kami juga menyoroti beberapa langkah Panglima dalam setahun terakhir yang justru
menambah panjang rentetan permasalahan pada institusi TNI. Salah satunya adalah
diterbitkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur
pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.33 Setidaknya terdapat 4 poin
yang tercantum dalam Surat Telegram tersebut yang membuat anggota TNI kebal
hukum.34 Hal ini merupakan bentuk pengangkangan terhadap asas equality before the

34 Isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh
aparat penegak hukum:
1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka
untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.
2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.
3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat
dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.
4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat
dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

33

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/13231101/telegram-panglima-pemeriksaan-prajurit-tni-di-kpk-
polri-kejaksaan-harus-izin

32 Lihat Temuan KontraS terkait dengan pembunuhan di luar hukum dan mutilasi terhadap 4 warga sipil di
Papua di Timika, Papua selengkapnya pada tautan berikut
https://kontras.org/2022/09/23/temuan-atas-investigasi-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-empat-warga-sipil-d
i-mimika-papua/

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/13231101/telegram-panglima-pemeriksaan-prajurit-tni-di-kpk-polri-kejaksaan-harus-izin
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/13231101/telegram-panglima-pemeriksaan-prajurit-tni-di-kpk-polri-kejaksaan-harus-izin
https://kontras.org/2022/09/23/temuan-atas-investigasi-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-empat-warga-sipil-di-mimika-papua/
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law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan semua
warga negara tanpa terkecuali sama kedudukannya di muka hukum.

Muatan dalam surat ini tentu saja memberikan pengistimewaan (privilege) bagi anggota
TNI yang diduga melakukan suatu pelanggaran hukum. Selama ini saja, proses yang
dilangsungkan terhadap prajurit masih jauh dari transparansi dan standar akuntabilitas.
Sebagai contoh dalam sidang perkara pelanggaran HAM Paniai yang diselenggarakan di
Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kejahatan yang terjadi di tanggal 7-8 Desember
2014 tersebut, telah terpenuhinya unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of
crimes adanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan lewat serangan yang bersifat
sistematis atau meluas yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-POLRI. Mustahil
rasanya hanya mengkambinghitamkan satu orang militer pada kejahatan tersebut.35

Hadirnya regulasi unakan menambah pelik sistem hukum yang ada karena terdapat
upaya perlindungan dari kesatuan terhadap anggotanya - yang akhirnya menciptakan
ruang impunitas baru. Lebih jauh, mekanisme yang ditentukan dalam surat telegram ini
akan membangun mental prajurit TNI merasa sangat superior sehingga dengan mudah
melakukan berbagai pelanggaran - yang ada kelindannya dengan tindak pidana.36

Terbitnya Surat Telegram tersebut juga tidak dibarengi dengan dilanjutkannya agenda
reformasi peradilan militer. Langkah semacam ini justru kontraproduktif terhadap
harapan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 yang selama ini menyisakan begitu
banyak persoalan dalam penegakan hukum dalam tubuh institusi TNI. Produk hukum
berupa Surat Telegram tersebut kian memperkuat disparitas status hukum antara
prajurit dengan warga sipil. Padahal, jika merujuk Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR
VII/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 tentang TNI, prajurit TNI harus tunduk
pada kekuasaan peradilan umum apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.37

Kami mencatat bahwa telah terselenggara 65 peradilan militer dalam kurun waktu
Oktober 2021 - September 2022. Adapun proses tersebut telah menghadirkan terdakwa
sebanyak 152 orang. Tindakan dominan yang disidangkan dalam peradilan militer
dalam kurun waktu setahun terakhir yakni penganiayaan. Sayangnya, hukuman
dominan yang dijatuhkan terhadap para pelaku sangat ringan, mayoritas hanya penjara
dengan hitungan bulan.

Sebagai contoh, kasus penganiayaan yang dilakukan salah satu anggota TNI Sertu
Yohanis Jordan Laipeny terhadap warga sipil di Pulau Moa. Kejadian yang terjadi pada
19 Januari 2022 telah mengakibatkan luka robek pada kening kanan dan bengkak pada
mata kanan korban. Sayangnya, lewat putusan Pengadilan Militer No. 17-K/PM
III-18/AD/II/2022, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya 4 bulan penjara

37 Koalisi Security Sector Reform, Surat Terbuka Koalisi SSR kepada Panglima TNI,
https://kontras.org/2022/01/10/surat-terbuka-koalisi-ssr-kepada-panglima-tni/

36 KontraS, Surat Telegram TNI dan Keterlibatan dalam Penangkalan Radikalisme: Menambah Rentetan Masalah
Institusi TNI,
https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalisme-menamb
ah-rentetan-masalah-institusi-tni/

35

https://kontras.org/2022/09/20/potret-suram-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-paniai-mampukah-pengad
ilan-menghadirkan-keadilan/

https://kontras.org/2022/01/10/surat-terbuka-koalisi-ssr-kepada-panglima-tni/
https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalisme-menambah-rentetan-masalah-institusi-tni/
https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalisme-menambah-rentetan-masalah-institusi-tni/
https://kontras.org/2022/09/20/potret-suram-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-paniai-mampukah-pengadilan-menghadirkan-keadilan/
https://kontras.org/2022/09/20/potret-suram-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-paniai-mampukah-pengadilan-menghadirkan-keadilan/


saja. Hal ini begitu jauh dari hukuman maksimal delik penganiayaan sebagaimana pada
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tak hanya kasus-kasus kontemporer, gagalnya reformasi peradilan di tubuh institusi TNI
juga akhirnya mengakibatkan orang-orang bermasalah duduk pada posisi strategis.
Fenomena ini terjadi pada pengangkatan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya oleh
Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa pada 6 Januari 2022. Mayjen Untung Budiharto
merupakan anggota Tim Mawar, unit bentukan Kopassus yang menjadi pelaku
penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998 berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi
II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 dan Putusan Mahkamah Militer Agung
24 Oktober 2000.38 Langkah ini bukan hanya problematis dalam sudut pandang HAM,
melainkan juga melukai hati keluarga korban kejahatan penghilangan paksa yang terjadi
pada tahun 1997-1998.

Selain itu, pengangkatan orang-orang bermasalah pada institusi kemiliteran
menunjukkan bahwa tiadanya vetting mechanism sebelum penempatan dilakukan. Track
record belum dijadikan sebagai acuan utama dalam pengangkatan pejabat, khususnya
pada posisi-posisi yang strategis. Guidance Note of the UN Secretary-General terkait
Pendekatan PBB untuk Keadilan Transisi menyatakan bahwa institusi publik yang
membantu melanggengkan konflik atau aturan yang represif pada masa lalu harus
ditransformasi menjadi institusi yang menopang perdamaian, melindungi HAM, dan
menumbuhkan budaya menghormati aturan hukum. Adanya mekanisme vetting pada
perekrutan pelayan publik, khususnya di sektor keamanan dan peradilan, sangat
penting untuk memfasilitasi transformasi ini, dengan memecat dari jabatannya atau
tidak merekrut pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran
berat HAM.39

Merespon pengangkatan Untung Budiharto tersebut, masyarakat sipil pun mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM) dan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Sayangnya dalam putusan dismissalnya, Ketua PTUN Jakarta memutus gugatan
tidak dapat diterima dengan alasan bukan menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili
berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 1986. Selain itu, gugatan lain yang masuk ke
PTUM juga ditolak dengan alasan belum tersedianya perangkat dan hukum acara.
Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara praktik, keputusan tata usaha militer
tidak dapat diuji oleh mekanisme hukum apapun.40

Begitupun pada pengangkatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, kami menilai
terdapat berbagai permasalahan pada proses tersebut. Selain tidak mematuhi UU TNI
yang menyatakan bahwa Panglima diisi secara bergantian antar satuan matra,41 uji
kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan di Komisi 1 DPR RI

41 Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan bahwa Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat
sebagai Kepala Staf Angkatan.

40 Koalisi Masyarakat Sipil, PTUN dan Peradilan Militer Menolak Gugatan Atas Pengangkatan Penculik Jadi
PANGDAM JAYA: Bukti TNI Kebal Hukum,
https://kontras.org/2022/04/20/ptun-dan-peradilan-militer-menolak-gugatan-atas-pengangkatan-penculik-jadi
-pangdam-jaya-bukti-tni-kebal-hukum/

39 Ibid.

38Lihat
https://kontras.org/2022/01/14/surat-terbuka-desakan-pembatalan-untung-budiharto-menjadi-pangdam/
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pun hanya formalitas tanpa diiringi seleksi yang memadai.42 Sebab, proses pendalaman
dan tanya jawab berlangsung tertutup sehingga publik tidak dapat mengetahui secara
pasti bagaimana uji kepatutan dan kelayakan berjalan. Hal ini tentu bertentangan
dengan salah satu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni keterbukaan
yang menghendaki masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan.43

Terlebih lagi, sebelumnya Komisi I mengatakan tidak akan membahas persoalan HAM di
Papua yang diduga melibatkan Andika dan perihal harta kekayaannya yang mencapai
lebih kurang 170 miliar rupiah.44 Lebih jauh, mayoritas anggota Komisi 1 terlihat begitu
akrab dengan Jenderal Andika Perkasa, bahkan menunjukan dukungannya dengan
menunjukkan gimmicking menggunakan pakaian dengan “warna militer”.

gambar:  alinea.id

Kami juga melihat bahwa pengangkatan orang-orang yang memiliki rekam jejak
bermasalah dan langgengnya permasalahan pada institusi militer utamanya disebabkan
minimnya mekanisme pengawasan eksternal dalam hal ini yang dilakukan Komisi 1 DPR
RI. Masukan kritis dan konstruktif jarang ditemukan dalam rapat dengar pendapat
khususnya untuk perbaikan kinerja TNI di sektor HAM.

44 Lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105014112-32-716869/dpr-tak-akan-bahas-dugaan-kasus-ham
-andika-perkasa-di-papua

43 Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, Ps. 10 huruf f beserta
penjelasannya.

42 KontraS, Uji Kepatutan dan Kelayakan Panglima Hanya Agenda Formalitas dan Tak Menjawab Permasalahan
Institusi TNI,
https://kontras.org/2021/11/09/uji-kepatutan-dan-kelayakan-panglima-hanya-agenda-formalitas-dan-tak-menj
awab-permasalahan-institusi-tni/
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejumlah langkah dan wacana yang ada dalam kurun waktu setahun terakhir
mengindikasikan Indonesia kembali ke jurang militerisme. Menguatnya peran militer
untuk mengokupasi ruang sipil menjadi salah satu penandanya. Hal ini harus dijadikan
sebagai masalah serius institusi khususnya dalam hal profesionalitas TNI dalam
kerangka negara demokrasi. Begitupun dalam konteks militerisasi sipil, berbagai
metode yang tak relevan harus dihentikan karena justru kontraproduktif terhadap
agenda penguatan pertahanan.

Selain itu, setiap tahunnya TNI selalu menorehkan angka yang tidak sedikit dalam hal
tingkat kekerasan. Utamanya yang terjadi di Papua, pendekatan militeristik tanpa
disertai mekanisme koreksi yang memadai pada akhirnya hanya memperkeruh situasi
kemanusiaan saja. Tingginya angka kekerasan oleh TNI juga menandakan adanya
urgensi yang besar untuk menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum
terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum secara transparan,
akuntabel, dan independen. Mekanisme tersebut penting mengingat peradilan militer
selama ini tak menjawab permasalahan khususnya dalam hal menjerakan pelaku.
Berbagai permasalahan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI walaupun masa jabatan hanya menyisakan
sekitar 2 bulan lagi.

Atas dasar uraian di atas, dalam momentum hari TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2022,
KontraS mendesak berbagai pihak:

Pertama, Presiden RI beserta jajarannya untuk melakukan moratorium kebijakan dan
mengevaluasi secara serius permasalahan yang ada pada tubuh kemiliteran. TNI harus
dituntut untuk profesional menyelesaikan tugas-tugas pokoknya yakni dalam sektor
pertahanan sesuai amanat UU TNI. Presiden juga harus menegur bawahannya yang
terus berupaya untuk menyeret kembali TNI masuk ke ranah sipil.

Kedua, Menteri Pertahanan RI untuk menghentikan segala aktivitas yang dilakukan
oleh Komcad karena proses uji materi terhadap UU PSDN masih berjalan di Mahkamah
Konstitusi. Selain itu, Komcad juga berpotensi menghadirkan konflik di tengah-tengah
masyarakat. Segala bentuk untuk memiliterkan warga sipil juga harus dihentikan.
Ketimbang memiliterisasi sipil, lebih baik TNI memperkuat kelembagaan dan
melakukan modernisasi alutsista.

Ketiga, Panglima TNI untuk menyusun strategi guna memutus rantai kekerasan yang
dilakukan oleh prajurit TNI terhadap masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh
atasan antar satuan tingkatan harus ketat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Adapun para pelaku kekerasan harus bertanggung jawab lewat mekanisme hukum yang
transparan dan akuntabel agar memantik efek jera. Panglima TNI juga harus
mengarusutamakan hak asasi manusia dalam regulasi atau kebijakan yang diterbitkan
agar nilai tersebut terinternalisasi secara baik terhadap para prajurit.

Keempat, Pemerintah bersama DPR untuk menghentikan segala bentuk pendekatan
militeristik dan sekuritisasi di Papua. Metode penerjunan aparat dan pendirian posko
militer harus dievaluasi karena terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan situasi



kemanusiaan di Papua. Pendekatan atau operasi harus mengedepankan cara-cara
persuasif dan tidak mengedepankan kontak senjata utamanya dalam menghadapi
kelompok yang ingin memisahkan diri. Sebab pendekatan dengan senjata juga akan
berimplikasi pada jatuhnya korban sipil.

Kelima, lembaga pengawas eksternal harus secara kritis mengawasi kinerja TNI
khususnya dalam sektor hak asasi manusia. Komisi 1 DPR selaku lembaga yang juga
memiliki fungsi regulasi harus mendorong revisi terhadap UU Peradilan Militer karena
sejauh ini terbukti sebagai sarang impunitas prajurit dan bertentangan dengan asas
equality before the law. Komnas HAM dan Ombudsman RI harus bertindak proaktif saat
terjadi pelanggaran yang melibatkan institusi militer sesuai dengan lingkup kerjanya
masing-masing. Begitupun LPSK, harus bertindak segera untuk memberikan reparasi
dan perlindungan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum/HAM yang melibatkan
TNI.
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