
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian 

1. Pengertian Polisi 

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran 

yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah 

sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan yunani", 

politea",yang berarti seluruh pemerintah negara kota.1 Di negara Belanda pada 

zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van 

VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat ) bagian, yaitu:  

1. Bestur 

2. Politic 

3. Rechtspraak 

4. Regeling 

Politic dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian 

pemerintahan tersendiri2. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ 

pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap 

kewajiban-kewajiban umum. 

 

 

                                                           
1
 Djoko Prakoso,S.H. POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT. BINA AKSARA-Jakarta 1987 hal 34 

2
 Ibid. hal 52 
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Charles Reith dalam bukunya The Blind Eye of History mengemukakan 

Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: 

     "Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for      

improving ordering communal exsistence", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk 

memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Di dalam  

Encyclopaedia and social Science di kemukakan bahwa pengertian Polisi 

meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang di gunakan untuk menjelaskan 

berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum.     

 

 

Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubunganya dengan 

penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua 

bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan 

pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta 

bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.  

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita di kemukakan bahwa 

istilah Polisi mengandung pengertian: 

      1.  Badan pemerintah ( sekelompok pegawai negeri ) yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

                  2.  Pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban         

                       Umum. 

Pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi tugas 

dan sebagai organnya.  
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2. Hukum kepolisian 

Hukum kepolisian setiap negara berbeda, perbedaanya itu terletak pada bahasa, 

dan bentuk sistem pemerintahan di antaranya seperti:  

 1)  Jerman, istilah hukum Kepolisian dengan sebutan Polizei Recht yaitu 

kumpulan-kumpulan hukum yang di khususkan pada kedudukan dan 

wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah perkembangan 

sejarah polisi. 

2) Istilah hukum kepolisian di negara belanda di sebut dengan" Politie   

Recht" yang isinya sama dengan Poliezei Rechr di jerman. 

             3) Inggris, sebutan hukum kepolisian di inggris adalah Policie Law, yang   

dimaksud negara inggris yang di namakan: England, Wales dan 

Scotland.3 

        4) Hukum kepolisian di indonesia, negara republik indonesia adalah bekas 

jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur 

tentang masalah polisi yang di ciptakan oleh belanda.dan hukum 

kepolisian di indonesia masih mengikuti paham Belanda, yaitu Politie 

Recht. 

 

3. Obyek Hukum Kepolisian 

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum 

Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi 

sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana 

                                                           
3 Farouk Muhammad,  Menuju Reformasi Polri, Restu Agung, Jakarta 2003.hal.76 
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organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian 

adalah: 

1.  Tugas Polisi 

Tugas Polisi sebagai obyek, di atur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.  

2.  Hubungan polisi dan tugasnya 

     Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah 

bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan 

antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa "pelaksanaan". Artinya 

hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas 

dan wewenangnya.
4
 

 

4. Wewenang kepolisian 

Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kepolisian negara, maupun UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Undang¬Undang 

Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan 

suatu perkara Pidana. 

a. Wewenang Umum 

     Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas oleh 

pengadilan tertinggi Hooge Raad dalam arresnya pada tanggal 19 maret 1917 

bahwa tindakan polisi dapat di anggap rechmatig (sah ) walaupun tanpa 

"speciale wettelijke machtingin", atau pemberian kekuasaan khusus oleh 

Undang-Undang. 

      Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 

tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabila 
                                                           
4 Ibid hal 93 
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tindakanya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak 

melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum. 

b. Wewenang khusus 

     Seperti di kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini 

merupakan weweriang yang di berikan polri dalam rangka melakukan 

fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana 

dalam pasal 13 Undang-undang Nomor : 13 tahun 1961. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1961 tersebut bahwa: untuk 

kepentingan penyidikan maka Kepolisian Negara berwenang: 

1. Menerima pengaduan 

2. Memeriksa tanda pengenal 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang  

4. Menangkap orang 

5. Menggeledah badan 

6. Menahan orang sementara 

7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa 

8. Mendatangkan ahli 

9. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara 

10. Mengambil barang untuk di jadikan bukti 

11. Mengambil tindakan-tindakan lain 

Semua yang di paparkan di atas adalah wewenang dari penyidik kepolisian yang 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan mengenai 

Undang-undang No 8/1981 tentang KUHAP adalah sama dengan kewenangan 

yang ada di Undang-undang No 13/1961. 
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B. Diskresi Kepolisian 

1. Pengertian Diskresi 

Pengertian diskresi menurut H. Warsito Hadi Utomo adalah Kebijaksanaan, 

keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau 

mempertimbangkan bagi diri sendiri.5Pengertian diskresi menurut kamus Y.C.T. 

Simorangkir Dkk adalah, sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap 

situasi yang di hadapi menurut pendapatnya sendiri. 

 

Apabila pengertian diskresi di gabungkan dengan kata kepahitan, maka istilah 

diskresi kepolisian dapat di artikan suatu kebijakan berdasarkan keluasanya untuk 

melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.    

Uraian di atas menyimpulkan bahwa dirinya itu di lakukan bukan lepas dari 

ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. 

Diskresi kepolisian menurut. Ade Rahmad Idnal, adalah wewenang pejabat 

Kepolisian untuk memilih bertindak atau tidak bertindak baik secara legal maupun 

secara ilegal dalam menjalankan tugasnya.  

 

 

2. Dasar hukum tindakan diskresi 

Dasar hukum kepolisian bagi petugas kepolisian negara republik indonesia (Polri ) 

dalam melaksanakan tugasnya dapat di lihat pada Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 

huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik 

indonesia, KUHAP juga memuat dasar hukum tentang diskresi dalam Pasal 7 ayat 

                                                           
5  Warsito Hadi Utomo,Hukum kepolisian di indonesia,Prestasi pustaka publisher.2005.hal119 
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1 huruf J KUHAP, yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai 

wewenang  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab”.Dan juga Pasal 5 Ayat I Huruf a angka 4 KUHAP. 

 

3. Kewenangan Diskresi kepolisian dan pertanggung jawabanya secara 

hukum 

 

 "Integritas profesional yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi 

suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, 

dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya di landasi oleh persepsi dan motivasi 

kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan 

standard moralitas polisi sebagai berlaku secara universal. Pada makalah yang di 

sampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dengan judul " Ilmu Kepolisian dan 

Propesional Polri. 

 

Bahwa profesional polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan 

pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, aims 

and qualities) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang 

anggota polri adalah otonom, netral, dan independen6. Dalam kaitan dengan 

kedudukan organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan Eksekutif (yang 

mencerminkan kekuasaan partai), maka Profesional Polri akan beard di cegah 

campur tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas 

pokonya secara propesional sesuai Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

tentang kepolisian. 

 

                                                           
6 makalah yang di sampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dengan judul " Ilmu Kepolisian dan . Propesional Polri 

(seperti yang di kutip oleh Ade Rahmat Idnal) 
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Terkait dengan profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu propesi 

melakukan suatu pekerjaanya. Diskresi ini juga ada pada setiap anggota kepolisian 

dalam melakukan propesinya. Namun harus di ingat dan di jaga secara terus 

menerus, bahwa " kewenangan atau kekuasaan profesi malaksanakan diskresi ( 

terdapat juga profesi penuntut umum profesi hakim, dan advokat ) selalu 

mempunyai rambu-rambu pembatas. Penggunaan diskresi secara yang tidak di 

salah gunakan harus dapat di kendalikan secara internal melalui kode etik dan di 

siplin profesi. Tetapi juga harus di sediakan mekanisme pengawasan eksternal 

berupa pertanggung jawaban secara hukum yang accountability. Penjabaran lebih 

rinci tentang yang di maksud oleh Pasal 16 (2) dan Pasal 18 (1) Undang-undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ,merupakan tugas ilmu kepolisian. 

 

 

 

 

 

 

 
 


