
 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana 

atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan 

dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai 

peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, 

maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian 

istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan 

istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Mulyatno, 

Van Hamel, WPJ. Pompe, dan Soedarto. Yang dalam urainnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Mulyatno 

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana : 

a. Perbuatan manusia 

b. Memenuhi rumusan undang-undang 

c. Bersifat melawan hukum
7
 

                                                           
7
 Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm.54. 
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2. D. Simons 

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak 

pidana : 

a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan 

itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 

b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya 

kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan 

akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
8
 

3. Van Hamel 

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang 

dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(Staff Waardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana: 

a. Perbuatan Manusia 

b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang 

c. Dilakukan dengan kesalahan 

d. Patut dipidana
8
 

4. W.P.J. Pompe 

Pengertian Strafbaar Feit dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan 

yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : Strafbaar Feit adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

                                                           
8
 Ibid, Mulyatno, hlm.57. 
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dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum 

Positif Strafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan 

perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
9 

5. Soedarto 

Beliau menyebut Staafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-

unsur sebagai berikut : . 

a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang. Bersifat melawan 

hukum. 

b. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan 

c. Kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun 

kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.
10

 

 

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana 

atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Stratbaar Feit". Sedang kan 

dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai 

peristiwa pidana, perbuatan  pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, 

maka pembentuk undang-undang sekarang  sudah konsisten dalam pemakaian 

istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan 

kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: 

1. Pencurian Biasa (Pasa1362 KUHP) 

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam 

pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang 

                                                           
9
 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91. 

10
 Soedarto, Hukum Pidana I Fakultas Undip, Semarang, 1990, hlm.50. 
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sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 

barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana 

selama-lamanya lima tahun.  

 

Unsur dari pencurian pada pasal 362 KUHP ini adalah sebagai berikut : 

a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” 

R. Soesilo mengartikan sebagai berikut : Mengambil untuk dikuasainya 

maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit 

terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya 

dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan 

mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
11

 

b. Yang diambil adalah barang" 

Barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai 

ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai 

ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk 

kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan 

diambil itu tiada nilai ekonomisnya.  

c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain 

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, 

misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan 

maksud untuk dimiliki sendiri. 

 

                                                           
11

 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Polities, Sukabumi, 

1988, hlm.249. 
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d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang 

itu dengan melawan hukum (melawan hukum)  

Maksudnya memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang 

itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah 

bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata 

tergantung kepada kemauannya. 

2. Pencurian Dengan Pemberatan 

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang 

lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 

KUHP maka bunyinya sebagai berikut : (1) "Dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya tujuh tahun": 

Ke-1  :  Pencurian ternak. 

Ke-2  :  Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau 

gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api,  pemberontakan atau bahaya perang. 

Ke-3 :   Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah ' disitu 

setahunya atau tiada kemauannya yang berhak. 

Ke-4 :  Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

Ke-5 :  Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau 

untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan 

membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2) Jika pencurian yang 

diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam 

No.4 dan 5, maka dijatuhkan  pidana penjara selama-lamanya sembilan 

tahun. Pencurian ini adalah pencurian pokok yang ditambah salah 

keadaan yang ada pada pasal 363 KUHP. 

ke-1 :  Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan 

adalah yang disebut pada pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai 

berikut : "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang 

memamah biak". 

  Pencurian hewan  ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangan nya 

adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna 

sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari. 



24 
 

ke-2 :  Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada pasal 363 

KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada 

kedaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-

barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang 

mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau 

malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya 

malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya 

maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam 

mernpergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika 

terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar 

tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini. 

ke-3 :  Yang dimaksud dengan  malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan 

pasal  98 KUHP yang berbunyi : " Malam berarti waktu antara matahari 

terbenam dan matahari terbit". Sedang dimaksud dengan rumah adalah 

tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : "Untuk 

tidur dan sebagainya". 

Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak 

termasuk pengertian  rumah, sedang peran kereta api yang didiami 

siang dan  malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan 

pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak 

berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam  rumah dengan 

menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak 

harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bisa dimasukan 

pengertian pakaian palsu. 

 

3. Pencurian Ringan 

Pencurian ini adalah  pencurian yang dalam bentuk pokok,  hanya saja 

barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting 

diperhatikan pada pencurian  ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari 

dua ratus lima puluh ribu rupiah  namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah  

rumah  atau  pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa 

disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 

KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Perbuatan yang diterangkan dalam  pasal 

363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam  pekarangan 

yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak 

lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana  karena pencurian ringan, 

dengan pidana penjara selama-lamanya 3   ( tiga ) bulan atau sebanyak-banyaknya 

sembilan ratus rupiah". 

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian  ringan hukuman  

penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa 

pencurian ringan diancam dengan  hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan 

dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah. 
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4. Pencurian Dengan Kekerasan 

Sesuai dengan pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut . 

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian  yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman  kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : 

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah  

rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di 

jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang 

berjalan. 

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau  

lebih. 

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu  

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 

jabatan palsu. 

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. 

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu 

berakibat ada orang mati.  

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang  

luka atau  mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. l dan 

No.3. 

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi 

"Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi 

pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan kekerasan menurut 

Soesilo mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak 

syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, 

menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah 

mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan 

sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan 

pada barang. 

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun 

jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau 

pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan 

pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara 

masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan 

memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang 

luka berat sesuai dengan pasa190 KUHP yaitu : Luka berat berarti : 

 Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 

sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. 
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 Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencahariaan. 

 Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra. 

 Mendapat cacat besar. . 

 Lumpuh (kelumpuhan). 

 Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. 

 Gugurnya atau  matinya kandungan seseorang perempuan.  

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka 

ancaman diperberat  lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang 

penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. 

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan  jika pencurian  itu mengakibatkan  matinya 

orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih 

bersama-sama atau sesuai dengan pasa188 KUHP yaitu : "Mufakat jahat 

berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan 

kejahatan itu". 

 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan 

perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari 

perbuatan pidana itu sendiri. 

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbutan pidana. Setiap 

sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang 

yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana  sejumlah tiga sifat. 

Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).
12

  

Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat 

melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan 

                                                           
12

  Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1997, hlm. 193. 
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manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar 

(dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld 

(terjadi karena kesalahan).  

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat 

hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup 

rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan 

pidana mengandung unsur Handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam 

rumusan delik, Wederrechtjek (melanggar hukum), dan dapat dicela. 

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno 

menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan 

dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 

keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang 

subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.  

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria 

yang satu atau dua bahkan semua sarjana lenyebutkannya. Pertama, unsur 

melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur  

“perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya 

para sarjana berbeda dalam penyebutannya.
13

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
13

  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 2004, hlm. 88. 
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1. Handeling (perbuatan manusia) 

Mekipun lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah 

satu unsur perbuatan pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui 

perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana.  

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam 

unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya 

suatu tindakan manusia 

Handeling yang dimaksudkan tidak saja een doen (melakukan sesuatu) 

namun juga een nalaten atau niet doen (melalaikan atau tidak berbuat). Juga 

dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.  

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak 

melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara 

kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat 

dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan 

dalam pasal 362 KUHP 

 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.  

Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat diancam karena pencurian 

disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai een 

doen (melakukan sesuatu). 
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Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi 

sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan 

pembunuhan dari pasal 338 KUHP. Ibu tersebut tidak diancam karena 

pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidak berbuatannya. Inilah yang dikenal 

sebagai een nalaten atau niet doen.
14

 

Perlu diingat, bahwasannya ibu tersebut dapat dipidana dikarenakan ia 

memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada pasal 298 

KUHPdt. Masalah ini haruslah di jelaskan demi membatasi cakupan subjek 

perbuatan pidanan.  

Kalau seorang anak mati karena tidak diberi makan, maka dapat dikatakan 

bahwa semua orang yang tidak mencegah kelaparannya, merapas nyawa anak itu. 

Dengan demikian lingkuangan pembuat tidak dibatasi. Yang dapat dipidana hanya 

tidak adanya perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.  

  

2. Wederrechtjek (melanggar hukum) 

 Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-

beda yang masing-masing dinamakan sama.  Maka haruslah dijelaskan ke-empat-

nya. 

a. Sifat melawan hukum formal 

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang 

telah terpenuhi. Seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Maka 

rumusannya adalah: 

 

                                                           
14

  Ibid, Andi Hamzah, hlm. 115. 
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1) Mengambil barang orang lain 

2) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum 

 

b. Sifat melawan hukum materil 

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan 

hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Kepentingan yang hendak 

dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”. 

Seperti dipidananya pembunuhan itu demi melindungi kepentingan hukum 

berupa nyawa manusia. Pencurian diancam pidana karena melindungi 

kepentingan hukum yaitu kepemilikan. 

 

c. Sifat melawan hukum umum 

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih 

menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum 

yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan. 

 

d. Sifat melawan hukum khusus 

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis 

terkait melawan hukum. Seperti pada rumusan delik pencurian “...dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum..”. Meskipun pada rumusan perbuatan 

pidana lainnya tidak ditemukan adanya pernytaan tersebut. Dicontohkan dengan 

pasal 338 KUHP 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
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 Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan 

saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri 

bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila 

seorang mahasiswa mengambil buku mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti 

bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini tergantung dari apakah ia telah mendapat 

izin dari si pemilik atau tidak. 

 Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi 

menjadi dua. Pertama,  unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk 

kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal ini digambarkan 

pada pasal 164 ayat 1 KUHP 

 (1)   Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau 

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada 

di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya 

tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

 Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari si 

pelaku. Yaitu tidak dizinkan atau dalam istilah di atas “dan atas permintaan yang 

berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau 

melawan hukum yang objektif. 

Kedua, unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau 

peanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan pencurian yang 

mencantumkan maksud pengambilan untuk memiliki barang secara melawan 

hukum. 
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Selain kedua rumusan yang disepakati oleh banyak sarjana diatas. Masih 

ada begitu banyak rumusan lain yang muncul dari setiap sarjana. pada 

pembahasan selanjutnya kami akan mencoba menjabarkan beberapa unsur-unsur 

atau rumusan-rumusan tersebut. 

 Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan 

bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan 

untuk memperingan hukuman. Asas “setiap orang dianggap tahu isi undang-

undang” menekankan pentingnya mengetahui hukum. Sehingga seseorang tidak 

dengan mudah mengelak dari pelanggaran hukum dengan alasan tidak paham 

hukum. 

Dengan berdasarkan asas tersebut, maka seorang dunilai berbuat kesalahan 

ketika melanggar hukum. Sedangkan secara mendasar dalam kesalahan ada dua 

pembagian, yaitu Pertama, opzet (kesengajaan) dan kedua, Culpa (kurang berhati-

hati atau kelalaian).  

Cansil-christine membagi kesalahan kedalam empat kategori. Pertama, 

Doluis(kesengajaan) yang sama artinya dengan opzet. Kedua, Culpa (alpa, lalai). 

Ketiga, dolus generalis (kesengajaan tak tentu). Keempat, Aberratio Ictus (salah 

kena). Berikut akan kami paparkan satu persatu secara singkat. 

a. Dolus 

Seperti dikemukakan diatas, dolus memiliki arti yang sama dengan opzet 

yaitu kesengajaan. Perlu diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana 

tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan.  
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Dalam hal ini pasangan cansil merumuskan bahwa kesengajaan merupakan 

suatu niat atau i’tikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan 

dalam sikap tindak.  

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam. Pertama, 

kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Kedua, 

kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan keinsyafan suatu 

akibat pasti akan terjadi. Ketiga, kesengajaan disertai dengan keinsyafan akan 

adanya kemungkinan.  

  

b. Culpa 

Culpa atau ketidak sengajaan ialah berarti kesalahan pada umumnya. Maka 

seorang hakim tidak bisa mengukur ketidak sengajaan atau kelalaian berdasar 

pada dirinya sendiri, melainkan melihat bagaimana hal umumnya pada 

masyarakat. 

Ketidak sengajaan dibedakan antara ketidak sengajaan yang disadari dan 

yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari bermakna menimbulkan delik tau 

perbuatan pidana secara sadar dan telah berusaha untuk menghalangi, akan tetapi 

terjadi juga. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari bermakna orang melakukan 

suatu delik tanpa membayangkan akibat yang terjadi atau tidak mengetahuinya. 

  

c. Dolus generalis 

Hal yang mebedakan antara dolus generalis dan dolus atau opzet ialah dari 

tujuannya. Bila dolus dan opzet memiliki satu tujuan yang pasti, maka dolus 

generalis tak memiliki tujuan yang pasti. 
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Digambarkan dengan seseorang yang meracuni pusat air minum dengan 

maksud agar semua orang yang meminum air tersebut akan terbunuh. Tidak 

melihat siapa yang terbunuh. 

 

d. Aberratio Ictus 

Seperti makna katanya, salah kena berarti akibat tidak sesuai dengan tujuan. 

Contoh sederhana seseorang yang akan menembak burung meleset dan mengenai 

manusia. 

 

C. Tugas dan Wewenang Polri 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak azasi manusia. 

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara  Polri meruapakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam negeri. agar 

dalam melaksanakan fungsi dan perannya  diseluruh wilayah negera Republik 
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Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut 

dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara Republik 

Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas 

Kepolisian Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam 

Peaturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat 

pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya 

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang 

Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat 

Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang 

dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di 

tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang 

dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di 

tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek 

dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan 

di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang 

Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. 

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan 

pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden, Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non 

Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dlam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, antara lain UU No  2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
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jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan 

menetapkan: 

1. Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan 

tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan 

2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik 

Indonesia. 

 

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian  

dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjeng mulai dari tingkat 

pusat sampai tingkat daerah yang trendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab 

atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat 

paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri 

mempertangungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini 

mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  dengan 

persetujuan DPR-RI 

1. Tugas Polri 

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakan hukum, dan 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan: 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk 

pengamanan swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

8. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas 

kepolisian; 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
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11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkungan tugas kepolisian; serta 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2. Wewenang Polri 

Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat 

berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan 

dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh 

Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara 

lain; 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 
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10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat; 

13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu. 

 

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang 

sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah 

mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu 

juga telah memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan perundangan yang mengaturnya ttresbut antara lain; 

1. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

6. Memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 
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8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

9. Melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

10. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

11. Melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

 

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri 

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam 

rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan 

perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan 

kewenangan sebagai berikut; 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
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7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan 

tindak pidana; 

11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut; 

 Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

 Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

 Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

 Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

 Menghormati hak azasi manusia. 
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D. Kebijakan Polri Sebagai Penegak Hukum 

 

Sebelum konsep Community Policing diluncurkan terutama di negara-

negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara 

konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang 

otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara 

sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai 

pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani 

dan melindungi" (to serve and to protect) ditekankan, pendekatan-pendekatan 

yang birokratis, dan sentralistik,. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi 

untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' 

masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap 

yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan ekslusif dari anggota 

masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya 

legitimasi Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya 

dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi 

pada sisi lain. 

 

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebihlebih 

ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit 

ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku 

bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai 

antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang 
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bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman 

masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih 

mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak 

kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar 

Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas 

yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. 

Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai 

obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang 

mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang 

dihadapi masyarakat. 

 

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal 

terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan 

cara-cara 'lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, 

general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat 

kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan 

yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku 

pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama 

yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme 

informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal 

yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam 

pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya. 
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Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai 

perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal 

masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang 

birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban 

tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji 

cobakan, seperti Team Policing, Problem Oriented Policing, Neighborhood 

Watch, Citizen Oriented Police Enforcement (COP), Community Oriented 

Policing dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem 

kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 

sehingga lebih efektif dalam menjalankan  misinya sebagai penegak hukum dan 

pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun 

kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasahalan tersebut pada 

akhirnya populer dengan nama model Community Policing (CP). 

 

Community policing sudah diterapkan dibanyak negara dengan berbagai 

karakteristiknya. Model community policing yang diterapkan di satu negara tidak 

sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain. Perbedaan-perbedaan 

tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi 

serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu 

maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan 

lainnya. 

 

Konsep Community Policing sesungguhnya bukan merupakan konsep baru 

bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis community policing telah 
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lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. 

Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-

bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai community policing. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model 

Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara 

konsep community policing yang diterapkan di beberapa negara luar dengan 

konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat 

Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep 

tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model 

community policing khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. 

 

1 Konsep Umum Polmas 

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. 

Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "policing" 

berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam 

konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) 

fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh 

mulai dari tataran  manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk 

pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya. 

 

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (public service) dan 

dipertanggung jawabkan (public accountability) mengandung pengertian yang 

luas (society) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status 
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kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus yang menupakan 

terjemahan dari kata "Community" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti: 

a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil 

yang jelas batas-batasnya (geographic-community). Batas wilayah 

komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan 

karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama 

keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut 

dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat 

belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta 

api dan lain-lain. 

b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalarn pendekatan Polmas 

diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu 

wilayah yang lebih luas seperti kecarnatan bahkan kabupaten/ kota, 

sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh 

kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok 

berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama 

komunitas berdasar kepentingan (community of interest). 

 

Polmas merupakan model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang 

menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai perwujudan 

dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang 

setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Falsafah Polmas perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri sehingga 
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dapat terwujud dalam sikap dan perilaku dalam upaya menarik simpatik dan 

dukungan masyarakat. 

 

Sejalan dengan itu, model Polmas juga perlu dikembangkan secara 

terprogram dalam kehidupan masyarakat lokal (komunitas) sehingga merupakan 

sebuah pranata sosial yang dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah/desa 

dan masyara,kat setempat dalam upaya menanggulangi gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban. Polmas sesuai Skep Kapolri Nomor 737 tahun 2005 

dalam perwujudannya dapat diimplementasikan sebagai strategi dan juga sebagai 

falsafah. 

 

2 Polmas Sebagai Filosofi 

Polmas sebagai filosofi mengandung makna model perpolisian yang 

menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nila sosial dan menampilkan 

sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam 

rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi 

kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai sebuah falsafah, 

Polmas menjiwai sikap dan perilaku seluruh anggota polisi dalam pelaksanaan 

tugas, peran dan fungsi masing-masing. Nilai-nilai moral, etika, sosial dan 

kemanusian mendasari sikap dan perilaku petugan dalam memberikan pelayanan 

atau berinteraksi dengan masyarakat. Penerapan model Polmas sebagai filosofi 

terlihat dari sikap dan perilaku seluruh anggota kepolisian yang sopan dan santun, 

transparan, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, hukum dan keadilan dalam 

melayani kepentingan dan berinteraksi dengan warga masyarakat. 
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3 Polmas Sebagai Strategi 

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan 

kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan 

mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan 

tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan 

serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, 

masyarakat diberdaya kan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam 

penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan 

dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang amah dan tertib bagi 

ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi 

oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. 

Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat 

setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan 

ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-

kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat 

nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan 

kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. 

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

konsep Siskamswakarsa, yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan ke-

kini-an penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani masa kini. 

Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan atau 

adopsi penuh dari konsep community policing secara umum. 
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4 Unsur Utama Polmas 

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. 

Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 

2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. 

Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan 

Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga 

masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau 

dioperasionalisasikan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM (Forum 

Kemitraan Polisi Masyarakat). 

 

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam 

pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan 

Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. 

Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai 

wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan dalam masyarakat atau 

mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. 

 

5 Landasan Polri Dalam Kewenangannya Berdasarkan UU No. 2 Tahun 

2002 

 

Pelaksanaan tugas Polri selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 khususnya di Polres Tulang Bawang, penulis akan menjelaskan hal-

hal sebagai berikut, bahwa azas Plichtmatigheid/ azas Kewajiban ialah azas yang 

memberikan keabsyahan bagi tindakan Polisi yang bersumber kepada kekuasaan 

atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan 

umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan azas Plichtmatigheid/azas 
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Kewajiban, dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan, namun 

demikian polisi juga dapat bertindak menurut penilainnya sendiri asalkan untuk 

memelihara ketertiban dan keamanan umum. 

 

Penjelasan mengenai wewenang Kepolisian yang berdasarkan kepada azas 

kewajiban, dikemukakan beberapa yurisprudensi Belanda, pendapat para sarjana 

dan dari Undang-Undang, Arrest Hoge Raad Tangal 25 Januari 1892 dan tanggal 

11 Maret 1914, menyatakan bahwa "untuk syahnya segala tindakan-tindakan 

Kepolisian (rechtrnatig) tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan (wettelijk voorschrift) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut :  

a. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-

undangan. 

b. Bahwa Tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (ieders recht). 

c. Bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan Ketertiban, Ketentraman 

dan keamanan umum.
15

 

 

Arrest Hoge Raad, menyatakan bahwa Suatu Tindakan dapat dianggap 

Rechtmatig (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara 

khusus oleh Undang-undang, asalkan berdasarkan kewajibannya untuk bertindak". 

Haartman berpendapat sebagai yang menyatakan suatu tindakan sah menurut 

hukurn apabila kewenangan umum si petugas yang bertindak karena berdasarkan 

kewajibannya untk bertindak, selanjutnya Preussisches Polozeiverwaltungs gesetz 
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 Markas Besar Kepolisian Negara RI, Seperempat Abad  Kepolisian RI, Jakarta, 1970, 

hlm.42. 
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dari Jerman Menentukan bahwa" Para anggota
 

kepolisian harus mengambil 

tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya dalam batas--

batas Undang-undang yang berlaku, guna menolak secara umum maupun secara 

tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum.
16 

 

Tindakan yang dilakukan memerlukan azas kewajiban harus dapat menilai 

sendiri secara pribadi. Penilaian pribadi ini bukan merupakan secara bebas 

melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya, agar tindakannya masih dalam 

lingkungannya, untuk dapat menentukan batas-batas kewajibannya dan untuk 

membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan empat azas yang 

semuanya merupakan sub asas dari Asas Plichtmatigheidlazas Kewajiban, 

keempat azas tesebut antara lain : 

 

a. Azas Keperluan/ notwending 

Azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang 

diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya 

suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, maka 

gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan 

terjadi. 

 

b. Azas Masalah sebagai patokan/Sachlich 

Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan 

masalah yang perlu ditangani. Ini berarti bahwa ' tindakan kepolisian harus 

memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mempunyai 
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 Soebroto Brotodiredjo, Asas-asas Wewenang Kepolisian, Jakarta, Majalah Bhayangkara, 

No.60 PTIK, 1983, hlm.5. 
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motif pribadi. Petugas Polisi tidak boleh bertindak terhadap seseorang hanya 

karena benci atau karena persoalan pribadi, rasa simpati atau antipati tidak boleh 

mempengaruhi pengambilan pengambilan tindakan yang diperlukan, dan yang 

pasti tindakan yang membawa keuntungan penindak atau teman-temannya 

bertentangan dengan azas ini. 

 

c. Azas Tujuan sebagai ukuran/Zweckmassig 

Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk 

mencapai tujuan sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya 

suatu gangguan. Ini berarti bahwa sarana yang dipergunakan dalam tindakan itu 

harus betul tepat sesuai tujuan sasaran. Sebuah pengeras suara belum tentu cukup 

efektif untuk membubarkan segerombolan anak nakal yang melakukan demo, dan 

dalam hal ini perlu
,
 dipergunakan alat-alat atau sarana yang lebih tepat, misalnya 

semprotan air/gas , sebaliknya apabila suatu tindakan ringan seperti perintah lisan 

sudah cukup untuk meniadakan sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak 

bijaksana dipergunakan tindakan yang keras. 

 

d. Azas Keseimbangan/veredig 

Azas ini menghendaki bahwa dalam tindakan kepolisian harus dipelihara 

suatu keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana yang 

dipergunakan pada satu fihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat 

ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.Suatu gangguan 

ketertiban yang kecil tidak perlu ditindak atau dicegah dengan larangan-larangan 

yang mengurangi kebebasan bergerak bagi orang-orang disekitar tempat gangguan 
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itu, demikianlah empat azas yang merupakan sub azas dari azas kewajiban yang 

dipergunakan Polri dalam melakukan tindakan represif terhadap gangguan 

ketertiban masyarakat dan tindakan preventif terhadap bahaya gangguan 

keamanan atau ketertiban masyarakat pada umumnya. 

 

Pasal 18 (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan" Untuk kepentingan umum 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".
17

 Pelaksanaan pasal 

18 ayat (1)  No. 2 tahun Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 TH 

2002), misalnya berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan untuk 

satuan fungsi Reskrim kemudian tindakan Kepolisian untuk pengaturan dijalan 

raya, penindakan di jalan raya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan 

lantas dan penindakan tipiring, penanggulangan huru-hara yang merupakan tugas 

dan tanggung jawab utama dari satuan fungsi Samapta. 

 

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kaitannya pelaksanaan pasal 18 

UU No. 2 Tahun 2002 adalah tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Lantas Tindakan-tindakan Kepolisian 

yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 yang 

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan fungsi Lalu 

Lintas, dapat terlihat pada tindakan-tindakan sebagai berikut : 

i. Melakukan Pengaturan Lalu Lintas jalan raya dalam keadaan 

darurat/urgent, misalnya penutupan badan jalan, menerobos larangan  
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara ( UU No.2 Tahun 2002 ), 

Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm.11. 
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rambu-rambu jalan maksudnya adalah ketika dalam pengaturan jalan 

raya terjadi hal-hal yang lebih mengutamakan kepentingan umum seperti 

Pengamanan Alur Lalu lintas pada waktu lebaran, natal dan tahun baru 

dll, dalam melakukan tindakan kepolisian khususnya satuan fungsi lalu 

lintas dapat melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori 

implementasi dari pasal 18 UU No 2 Tahun 2002, sebagai mana contoh 

tersebut diatas. 

ii. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di jalan raya atau dalam 

menangani pelanggaran kecelakaan lalu lintas, misalnya ketika anggota 

Polisi lalu lintas mengadakan razia kendaraan bermotor kemudian ada 

pelanggaran yang melarikan diri dan menerobos traffic light, dalam 

pengejaran seorang polisi dapat juga menerobos traffic light tersebut 

sekalipun dalam keadaan lampu merah yang berarti berhenti, kemudian 

dalam hal menangani pelanggaran kecelakaan, seorang polisi dapat 

langsung menahan surat-surat dan kendaraan yang berkaitan dengan 

kecelakaan tersebut tanpa harus menunggu pemeriksaan lanjutan, dll 

yang terangkum dalam data-data pelanggaran lalu lintas khususnya di 

Polres Tulang Bawang. 

2) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Reskrim Tindakan-tindakan 

Kepolisian  yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. 2 tahun 

2002 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan 

fungsi Reskrim, dapat terlihat pada tindakan-tindakan sebagai berikut : 
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a. Dalam tindakan-tindakan razia yang akhir-akhir ini sering di laksanakan 

berkaitan dengan razia para pelaku teroris bekerja sama dengan satuan 

fungsi Lantas, fungsi Reskrim dapat melakukan tindakan kepolisian 

yang merupakan implementasi pasal 18 UU No.2 Tahun  2002 yaitu 

memeriksa orangl pengemudi, barang/body mobil dan termasuk juga 

memeriksa hal-hal yang dapat mencurigakan. 

b. Dalam hal menangkap, menahan dan memeriksa Polisi khususnya satuan 

fungsi Reskrim dapat melakukan penangkapan, penahanan dan 

pemeriksaan terhadap hal-hal yang diduga dengan cukup bukti sebagai 

sebagai sauatu tindak pidana, dll yang terakum dalam daftar gangguan 

kamtibmas di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. 

3) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Samapta Tindakan-tindakan 

Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. 2 tahun 

2002 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan 

fungsi Samapta, dapat terlihat pada tindakan tindakan sebagai berikut : 

b) Dalam hal tindakan kepolisian khususnya dalam melakukan kegiatan 

Patroli yang kemudian menemukan pelanggaran-pelanggaran yang 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan/Tipiring misal 

melakukan razia-razia yang berkaitan dengan perbuatan 

asusila/pelacuran dsb, dengan tanpa membawa surat membawa 

tersangka, seorang anggota Polisi khususnya satuan Samapta dapat 

membawa tersangka dan melakukan pemeriksaan langsung di Mapolres 

untuk dilakukan proses peradilan. 
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c) Dalam melakukan tindakan pengamanan huru-hara misalnya, seorang 

anggota polisi khususnya satuan Samapta, apabila melihat dan 

mengetahui adanya provokator yang dapat membuat keributan, tanpa 

harus menunggu surat perintah penangkapan, dapat menangkap dan 

membawa orang patut dicurigai sebagai provokator untuk ditindak 

lanjuti proses hukum selanjutnya, sebagaimana terangkum dalam 

kalender kamtibmas Polres Tulang Bawang. 

 

Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan 

implementasi dari Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002, namun demikian mereka hanya 

menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung 

jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan 

satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga 

tanpa disadari mereka telah mengimplementasikan tindakan-tindakan mereka 

sesuai dengan Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002. 

 

Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-

sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis 

pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma-norma yang didalamnya 

mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukurn 

positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum 

yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang 

terdapat dalam masyarakat.  
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Hans Kelsen mengemukakan dalam stufen theorienya bahwa dasar 

berlakunya suatu kaidah atau norma terletak dalam kaidah atau norma yang lebih 

tinggi
 
Hans Kelsen menetapkan hirarki dari kaidah-kaidah hukum, sebagaimana 

halnya dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum lainnya.
 18

 Di Indonesia 

untuk organisasi Kepolisian telah mempunyai azas/ prinsip yang tertuang dalam 

"Tri Brata" yang mana tidak saja merupakan patokan-patokan atau kaidah-kaidah 

bagi Kepolisian untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, tetapi juga 

merupakan pedoman hidup setiap anggota Kepolisian Indonesia tentunya selain 

Pancasila, prinsip-prinsip atau azas-azas yang terkandung dalam Tri Brata adalah 

sebagai berikut :  

a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan Penuh ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 

b. Menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan dan Kemanusian dalam menegakkan 

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang dasar. 

c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan 

keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Berpijak dari 

pedoman Kepolisian yaitu "Tri Brata" maka dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya Kepolisian negara Republik Indonesia juga mempedomani 

azas-azas sebagai berikut : 

1) Azas Legalitas yaitu azas dimana setiap tindakan kepolisian harus 

didasarkan kepada Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan, jika 
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 Satjipta Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.125. 
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tindakan kepolisian tidak didasarkan pada perundangan-undangan maka 

dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum onrechtmatih. 

2) Azas Pliecmatigheid/diskresi yaitu azas yang menyatakan bahwa Tindakan 

Kepolisian dianggap tidak menyalahi atau melanggar perundang-undangan 

apabila tindakan tersebut diambil berdasarkan tugas dan kewenangannya 

untuk kepentingan umum atau khalayak ramai, pengaturan dari tindakan 

tersebut telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002. 

3) Azas Subsidaritas yaitu merupakan azas yang mewajibkan setiap pejabat 

kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian yang diperlukan 

sebelum pejabat yang berwewenang hadir, misal Anggota Polisi yang 

bertugas di Perairan yang memeriksa seseorang berkaitan dengan 

Kewarganegaraan yang seharusnya diperiksa oleh Instansi Imigrasi. 

 

E. Penanggulangan Kejahatan dan Ruang Lingkup Wewenang Polri 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini telah  membawa 

perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional  ke arah pola 

yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai 

subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke 

pola-pola kejahatan yang dinamis modern.  

1. Penanggulangan kejahatan oleh POLRI. 

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana 

"Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di 

dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras (Pencurian Dengan 
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Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan "Penal" yang 

berarti  kegiatan yang bersifat Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain 

melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan 

penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai 

pelimpahan ke JPU. Pendekatan "Non Penal" yang berarti kegiatan yang bersifat 

Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu 

sendiri yang mempunyai sasaran untuk pencegahan terjadinya curras 

 

2. Ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara RI 

Kepolisian Negara Republik indonesia dalam melaksanakan  wewenangnya 

bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut 

penjelasan UUD 1945 dirumuskan "Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Guna 

terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan 

wewenang yang  pada  hakekatnya berupa "kekuasaan negara di bidang kepolisian 

untuk bertindak atau untuk tidak bertindak" baik dalam bentuk upaya preventif 

mapun upaya represif, namun demikian lingkup wewenang kepolisian tersebut 

dibatasai oleh lingkungan kuasa hukum, dimana lingkungan kuasa hukum itu juga 

didasarkan pada lingkungan-lingkungan sebgai berikut : 

a. Lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebeid) dimana hal ini termasuk dalam 

kategori kopetensi hukum publik. 

b. Lingkungan kuasa orang (persen gebeid) yaitu lingkungan yang terjangkau 

oleh peraturan perundang- undangan dimana lingkup ' pengaturannya adalah 

mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan  kepolisian. 
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c. Lingkungan kuasa temparuang (Ruimte gebeid) maksudnya adalah lingkungan 

yang dalam pengaturan nya didasarkan pada berlakunya Hukum Nasional 

Publik dan Hukum Internasional Publik, serta hukum adat disuatu 

daerah/wilayah atau lokasi tertentu. 

d. Lingkungan Kuasa waktu (tijdsgebeid) yaitu lingkungan yang dalam 

pengaturannya mencakup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan undang-

undang tentang kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kadaluwarsa 

masalah tertentu. 

 

3. Bentuk bentuk wewenang Kepolisian Negara RI 

Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat 

dikelompokan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif 

baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan 

represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas 

Kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di 

bidang penyidikan. 
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4. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Polri 

Untuk pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Kepolisian Negara 

Republik Indonesia maka agar memudahkan pemahaman akan penulis jelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai berikut :  

b. Kedudukan pejabat Kepolisian RI dalam Hukum. 

Berdasarkan pasal 27 (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa 

segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. 

Dengan demikian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan 

warga negara lainnya 

c. Bentuk pertanggungjawaban hukum 

Tindakan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 

rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar 

atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai 

wewenang hukum untuk bertindak se wenang-wenang dan tidak wajar, harus 

dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus 

dipertanggung jawabkan ' secara hukum, sebagai berikut : 

2) Pertanggungjawaban secara hukum disiplin 

3) Pertanggungjawaban secara hukum pidana 

4) Pertanggungjawaban secara hukum perdata 

5) Pertanggungjawaban secara hukum Tata Negara/Hukum Kepolisian 
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6) Pertanggungjawaban secara hukum Etika Profesi melalui sidang komisi 

kode etik. 

 

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas untuk memberikan kepastian hukum 

dan keadilan sehingga dalam pengertian pertanggungjawaban hukum tersebut 

harus termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia perlu pula dilengkapi dengan pertanggungjawaban 

etika profesi sehingga setiap tindakan, sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan, 

senantiasa memperhatikan etika profesi yang menggambarkan moralitas profesi 

kepolisian. 

 

 

 

 

 


