
                         

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan Polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, kita tidak bisa 

membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan 

masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana dan bisa jadi hukum tidak 

dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal 

yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan Dalam sistem peradilan pidana, polisi 

merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan 

ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, 

pencegahan dan peneyelidikan kejahatan. 

Pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Untuk 

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat 

disebut sebagai diskresi. 
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 Diskresi dalam polisi dimulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem 

peradilan pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus 

bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan diluar itu berarti illegal. Definisi 

diskresi menurut K.C.Davis, adalah membuat pilihan atau putusan dari sejumlah 

kemungkinan yang akan ada atau bisa terjadi. 

Diskresi didalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat 

keterbatasan-keterbasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan 

prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini 

merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (total 

enforcement) dan penegakan hukum secara penuh (full enforcement) tidak 

mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual (actual 

enforcement) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang 

menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik 

dan sistematis1. 

Setiap penerapan diskresi oleh polisi perlu dijauhkan dari kecenderungan tindakan 

represif dan militeristik, apalagi sampai sewenang-wenang bahkan anarki. Kultur-

kultur kekerasan itu sangat mudah memperangkap diskresi polisi ke dalam 

bingkai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kultur polisi, terutama yang secara 

langsung atau tidak langsung memberikan kesempatan untuk penerapan diskresi 

polisi, semestinya mampu memposisikan kultur itu untuk senantiasa berlandaskan 

HAM. Bukan sebaliknya, kultur polisi bahkan menjadi pemicu pelanggaran 

HAM. Hal ini mutlak dibutuhkan, terutama buat polisi di Indonesia, yang telah 

menyatakan diri sebagai polisi sipil. 

                                                           
1
 Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana1995 hal 84 
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Sehingga reformasi kultur Polri merupakan syarat utama guna menghilangkan 

stigmanisasi oleh masyarakat atas kewenangan/kekuasaan yang berlebihan. Sebab, 

jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan membuat semakin 

berkembangnya stigmanisasi tersebut berupa superbody-nya Polri. Kesan 

demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri sebenarnya punya batas 

kewenangan ditengah luasnya wewenang yang dimiliki polisi, sebagaimana diatur 

Undang Undang No:2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 

Reformasi Polri yang sesungguhnya  mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan 

dapat terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap 

anggota boleh dan tidak boleh berbuat, sehingga diharapkan hal ini menjadi 

wacana bagi setiap orang yang menyandang status polisi atas boleh tidaknya 

pribadi yang bersangkutan melakukan pengaturan sikap serta perilaku seseorang 

atau sejumlah orang lain dalam situasi konflik. Tertutama jika situasi konflik 

tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain di sekitarnya. 

 Seorang petugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-

tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan 

penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap keteriban dan keamanan 

umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam 

keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih 

dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan  sendiri 

tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan “diskresi” yaitu : 

1. Tindakan yang harus “benar-banar dilakukan “noodzakelijk, notwending” 

atau azas keperluan. 
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2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian 

“Zakelijk, sachlich). 

3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu 

gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam 

hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan  

4. Azas keseimbangan (evenredoig) dalam mengambil tindakan, harus 

senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau 

sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau 

berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.2 

Selanjutnya didalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang 

paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas 

kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang penting “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan 

dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, 

Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan 

bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil 

tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang tentang Kepolisian”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Setelah memaparkan sejarah dan latar belakang dari penelitian yang membahas 

tentang tindakan serta kebijakan kepolisian di dalam menghadapi segala perkara-

                                                           

2Kombes Pol Drs. DBM. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam rangka Penaganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, 

disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. 
Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003 
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perkara tindak pidana, penulis mencoba merumuskan masalah dari penelitian yang 

akan di lakukan: 

1.   Apakah segala bentuk penyampingan perkara tindak pidana yang di lakukan  

oleh pihak kepolisian merupakan suatu tindakan diskresi ? 

          2.  Apakah tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya 

mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang diskresi kepolisian, hanya 

memberikan ruang lingkup yang khusus mengenai hal-hal menyangkut tentang 

penanganan perkara-perkara oleh pihak-pihak kepolisian yang hanya mengacu 

pada penyampingan perkara atau perkara tindak pidana yang tidak berlanjut, dan 

aturan-aturan pokok kepolisian yang mengatur tentang Diskresi, Ruang lingkup 

ilmu yaitu Hukum Pidana.  

 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini 

1. Tujuannya 
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a. Untuk mengetahui segala bentuk penyampingan perkara tindak pidana yang di 

lakukan oleh pihak kepolisian yang merupakan suatu tindak diskresi. 

b. Untuk mengetahui tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

hanya mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

wawasan peneliti dalam kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan 

dengan penyampingan perkara yang dilakukan pihak kepolisian yang 

merupakan suatu tindakan diskresi dan aturan-aturan pokok kepolisian 

mengenai diskresi.  

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, 

khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal 

penyampingan perkara. Hal ini dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 



7 
 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan.3 

Kerangka toeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kebijakan 

kriminal (criminal policy), yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal pada 

dasarnya terdiri dari:  

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevetion without punishment) 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime 

and punishment/mass media)4 

  

Kebijakan kepolisian tidak meneruskan tersangka ke penuntut umum atau 

dikesampingkan perkaranya  tidak terlepas dari kebijakan legislatif sebagai badan 

pembentuk undang-undang. Hal ini penting agar kepolisian dalam mengambil 

kebijakan mempunyai landasan yuridis sebagai pedoman bertindak5.  

Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang 

dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Mengingat kekuasaan diskresi yang 

menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-

persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu 

perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan 

mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan 

subyektif pada diri polisi sendiri.  

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih 

berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara 

                                                           
3 Soerjono Soekanto (1986: 125) 
4
 Barda Nawawi Arief, 1996: 48 

5
 ibid(1996: 52), 
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pidana yang ditanganinya. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau 

arogansi polisi, maka tindakan diskresi dibatasi oleh: asas keperluan, yaitu 

diskresi harus benar-benar diperlukan untuk kepentingan tugas kepolisian; asas 

tujuan, yaitu tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau 

tidak terjadinya kekhawatiran pada akibat yang lebih besar; dan asas 

keseimbangan, yaitu tindakan yang diambil harus keseimbangan antara sifat 

tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat 

ringannya obyek yang harus ditindak.6 

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada 

hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi 

ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi,  tetapi suatu tatanan 

dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan 

suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal 

dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak 

dapat dicapai7.  

Berdasarkan pendapat Chambliss dan Seidman maka dapat dikatakan 

bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis 

besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan 

memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada 

waktu itu pula kehidupan masyarakat akan macet. Maka dari itu sesungguhnya 

diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan 

                                                           
6  (Kelana, 1981: 31). 
7  opcit hal 88  
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memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada 

dimasyarakat. 

Kewenangan kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki 

kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana 

keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan 

atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Samuel Walker bahwa: ”Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian 

atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau 

wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus 

sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri” 8 

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, 

namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum 

kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum 

yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Hal 

ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto bahwa: Diskresi 

tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan 

bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut.Namun, diskresi bisa 

dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis 

serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan 

menuntut tindakan diskresi. Persoalannya,keputusan-keputusan tidak terprogram 

sering muncul dan membuka pintu lebar lebar bagi pengambilan diskresi
9
  

                                                           
8  Susanto,upaya dalam penegakan hukum di indonesia 2004: 97 

9 Susanto, kepolisian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia 2004: 98. 



10 
 

Menurut Thomas Becker dan David L. Carter dalam Anthon F. Susanto 

bahwa: Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. 

Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering 

membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun 

masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar 

sehingga mengijinkan lebih banyak pengambilan diskresi 10 

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil 

keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan 

oleh polisi. Menurut Skolnick adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu 

disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau 

berbuat sekehendak hati polisi  

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick bahwa: 

Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan 

yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan,sebagai berikut: 

a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada 

seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. 

b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin 

apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa 

tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum  

                                                                                                                                                               
 
10 ibid hal 112 

 



11 
 

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, 

maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh 

petugas,terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan 

atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai 

contoh didalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan 

didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini 

merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi 

apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin 

atau yang akan diteliti11 

Untuk menghindari kericuan dalam memahami penulisan skripsi ini , penulis 

memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman. Adapun istilah-

istilah yang digunakan adalah : 

a. Tinjauan yuridis adalah meninjau atau mengkaji secara rinci suatu 

permasalahan dan peristiwa dari sisi Hukum nya.12 

b. Diskresi menurut H. Warsito Hadi Utomo adalah Kebijaksanaan, 

keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau 

mempertimbangkan bagi diri sendiri. 

                                                           
11  Soerjono Soekanto,faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 1986:132 

 
12  ibid hal 154 
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c. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 

Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia). 

d. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. 

e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut.13 

            E.        Sistematika Penulisan 

 

 Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan ,maka telah 

disusun Sistematika  penulisan sebagai berikut : 

  

 

             I        PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dalam penulisan 

skripsi , sehingga dapat dirumuskan permasalahan serta ruang lingkup 

selain itu bab ini juga membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian , 

kerangka teoritis dan konseptual , serta sistematika penulisan.  

 

                  II       TINJAUAN PUSTAKA 

               Bab ini menguraikan tentang pengertian polisi ,  Pengertian Polisi ,     

Hukum     kepolisian ,Obyek Hukum Kepolisian , Wewenang kepolisian , 

                                                           
13  Moeljatno,asas-asas hukum pidana,1987,hal 54 
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Diskresi Kepolisian ,Dasar hukum tindakan diskresi , Kewenangan 

Diskresi kepolisian dan pertanggung jawabanya secara hukum ,  Alasan 

Pembenar, Alasan Pemaaf dan alasan Pengahapus penuntutan. 

 

III     METODE PENELITIAN 

        Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang dilakukan guna 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. adapun langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut : Jenis penelitian ,metode 

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data , analisis 

data. 

 

 

IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

          Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil   

penelitian mengenai pelaksanaan Diskresi yang dilakukan pihak kepolisian 

berdasarkan Undang-undang tentang kepolisian. Dan juga akan diuraikan 

karakteristik responden yang terkait didalam nya. 

 

V       PENUTUP 

           Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan diakhiri 

dengan memberikan saran sebagai masukan bagi instansi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 


