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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak terpisah dari Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) berdasarkan Ketetapan MPR RI nomor VI/MPR/2000 telah 

mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural 

organisasi Polri saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan 

kewenangan Polri.  Setelah berpisah dari TNI, Polri sekarang ini memiliki 

kedudukan dan yang lebih mandiri (independent) dimana Polri Polri lagi berada di 

bawah panglima TNI melainkan langsung di bawah Presiden.  

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa  

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Dengan 

kedudukan yang seperti itu, Polri langsung bertanggungjawab kepada Presiden. 

Polri pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan 

yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum.
1
  

Polri sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

tidak melanggar HAM. Melihat kondisi keamanan di Negara Indonesia sekarang 

                                                 
1
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lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi kejahatan yang bersifat 

transnasional mulai merebak di Negara Indonesia ini. Kejahatan seperti kejahatan 

terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering 

terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanyan serangan Bom Bali 1 dan 2, serta 

kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasioanal.
2
 

Adanya tantangan yang semakin berat tersebut, Polri yang sekarang sudah mandiri 

diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut Polri dibekali 

dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk 

menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan 

tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering 

digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan 

kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. 

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh 

aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media 

televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tentang penggunaan 

kewenangan ini.  

Reformasi hukum di Indonesia dalam menerapkan asas praduga tak bersalah 

adalah pada legal guilt bukan pada factual guilt, namun demikian dalam berbagai 

kasus pidana yang menimpa para penyelenggara Negara Indonesia, dengan 

memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah secara 

hakiki,maka logikanya harus dibalik, para penyelenggara negara yang terlibat 

perkara pidana harus mampu memberikan teladan melalui menon-aktifkan diri 
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dari jabatannya sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap.
3
 

Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi 

dari menterjemahkan Undang-undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam 

tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Fungsi lain Polisi adalah di 

bidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang 

tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi 

segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan Polisi sebagai 

pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai 

dengan kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan pada Polisi. 

Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur, tetapi belum 

menjamin pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi 

standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi 

kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. 

Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, 

umpamanya yang bersifat situasional yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi 

tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap 

pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan 

pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak atau sadis dalam 

melakukan kejahatannya.  
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

a. Bagaimanakah pengaturan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia? 

b. Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik 

Indonesia dalam pelaksanaan tembak di tempat ? 

2. Ruang Lingkup  

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum 

pidana yang meliputi pengaturan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangan yang dimiliki oleh 

Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan tembak di tempat. Penelitian 

ini dilaksanakan pada Tahun 2013. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik 

Indonesia dalam pelaksanaan tembak di tempat. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut:  
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a. Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis, peneliti berharap agar hasil dari penelitian dapat mengetahui 

sekaligus menganalisis pengaturan kewenangan tembak di tempat yang 

dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Manfaat Praktis  

Secara Praktis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian berupa skripsi ini 

dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya terutama yang 

berhubungan dengan pengaturan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
4
  

Asas kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 

empat tentang keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata 

urutan peraturan hukum di Indonesia, merupakan peraturan hukum tertinggi yang 

menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum (rechtstaat), dimana negara hukum adalah negara yang 

penyelenggaraan kekuasaann pemerintahannnya didasarkan atas hukum dan 

menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi.  

                                                 
4
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Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Negara hukum yaitu:  

 

“Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat 

perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga 

negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak 

boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam 

hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum 

yang berlaku.” 

 

 

Suatu perbuatan dalam sistem hukum Indonesia, merupakan tindak pidana atau 

perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada 

menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan 

dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP: 

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan 

pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”
5
 

Pasal 1 ayat (1) KUHP ditegaskan oleh Pasal 28-I ayat (1) Undang-undang Dasar 

1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan secara konstitusional. Pasal 28-I 

ayat (1) menyatakan:  

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun.”
6
 

Salah satu tugas Polisi adalah menegakkan hukum yang di dalam banyak 

digunakan penerapkan hukum atau Undang-Undang. Dalam kenyataannya banyak 

ketentuan Undang-undang yang didalam penerapannya di lapangan membutuhkan 

diskresi kepolisian, hal ini disebabkan karena situasi dan keadaan yang dihadapi 

                                                 
5
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 

2004, hlm. 74 
6
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27 
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oleh Polisi di lapangan sangat berbeda. Misalnya Pasal 5 ayat (1.a) butir ke-4 

KUHAP yang menyatakan bahwa karena kewajibannya (setiap anggota polisi) 

mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab.
7
 

Arti dari Pasal 5 ayat (1.a) butir ke-4 KUHAP amat luas dan tidak mudah 

diterapkan dalam tindakan Kepolisian, karena seorang Polisi harus memiliki 

kemampuan untuk menafsirkan Undang-undang, walaupun sudah ada 

penjelasannya pada KUHAP Pasal 5 ayat (1.a) butir ke-4. Adapun batasan dari 

Pasal 5 ayat (1) tentang tindakan lain, yaitu: 

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum. 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan. 

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya. 

d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 

e. Menghormati Hak Asasi Manusia. 

 

 

Polisi dalam melaksanakan tugasnya, dapat menggunakan kekerasan asal dalam 

batasan-batasan yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan. Jadi 

disatu sisi hukum mencegah kekerasan yang semena-mena, namun disisi lain 

hukum boleh menggunakan kekerasan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 

menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. 

                                                 
7
 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers Cetakan 

kedua, Jakarta, 2007, hlm. 26. 
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Anggota polisi dalam bertugas di lapangan dituntut dapat menerapkan Pasal 

Undang-undang yang kadang-kadang belum diatur jelas ketentuannya, untuk itu 

penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari Polisi dan perlu dipahami model-

model permasalahan apa yang dapat didiskresi. Penggunaan senjata api dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut bukanlah hal yang mustahil, 

penggunaan senjata api secara formal diatur dengan ketat, misalnya saat 

menghadapi bentuk-bentuk ancaman/perlawanan, ancaman terhadap anggota 

Polri, ancaman terhadap masyarakat dan ancaman terhadap diri tersangka itu 

sendiri. Juga ada asas-asas penggunaan senjata api yang berpatokan pada asas 

legalitas (setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan pada peraturan yang 

berlaku) dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi (penggunaan senjata api 

harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingannya serta harus ditujukan 

untuk terwujudnya kepastian hukum dan menjamin kepentingan umum).
8
 

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum meningkat pada taraf penggunaan 

senjata api lebih dulu dilakukan pengawasan Polisi dimana dilakukan untuk 

melihat pada sasaran sampai sejauh mana pelanggaran hukum telah dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok, kemudian Polisi memberikan peringatan dan 

anjuran dimana diberikan kepada seseorang atau sekelompok apabila diketahui 

akan terjadi suatu pelanggaran hukum. 

Penggunaan kekerasan dengan senjata api dalam tugas Polisi merupakan tindakan 

paling terakhir, apabila penggunaan kekerasan dengan suara keras dan 

penggunaan kekerasan dengan tenaga jasmani tidak berhasil untuk mengatasi 

                                                 
8
 Arman Pasaribu. Penyimpangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Sebuah 

Penyimpangan Arti Keadilan, Wordpress.com, 19 Juni, 2009 
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ancaman yang dapat menyerang anggota Polisi tersebut dan Masyarakat 

Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polisi harus terlebih 

dahulu memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

a. Asas Legalitas 

Asas legalitas dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des 

Lois, sebagai suatu asas yang bertujuan untuk melindungi manusia dari 

tindakan kesewenang-wenangan.
9
 Asas legalitas adalah setiap tindakan polisi 

harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan (Asas legalitas ini 

berlaku pula terhadap ketentuan penggunaan senjata api oleh Polisi dimana 

penggunaannya harus berdasarkan undang-undang). Rumusan mengenai 

kepastian hokum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) dikenal 

sebagai asas legalitas.  

 

b. Asas Plichtmigheid (asas kewajiban) 

Menurut Oemar Seno Adji asas kewajiban adalah: 

“Setiap tindakan Polisi harus berdasarkan pada kewenangan hukum yang 

diberikan kepada Polisi yang bersangkutan, dan didasarkan kepada 

kewajiban Polisi untuk bertindak mengatasi gangguan Kamtibnas yang 

sedang terjadi, berdasarkan penilaian dari Anggota Polisi yang 

bersangkutan, dengan Asas ini memperkenankan Polisi mengambil langkah 

dan tindakan dalam keadaan terpaksa, untuk mengatasi gangguan atau 

keamanan dan ketertiban umum.”
10

 

 

c. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan adalah ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang 

dibela dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Harus diingat ketika 

                                                 
9
 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 

37. 
10

 Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, CV Wanthy, Jakarta. 2000. hlm 93 
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seseorang dicurigai dan akan ditangkap, orang tersebut tidak saja kehilangan 

kebebasannya tetapi harga dirinya juga hancur.
 11

 Oleh sebab itu, ada baiknya 

seorang Polisi menyimak beberapa hal berikut ini: 

a) Jangan gunakan kekerasan lebih dari seperlunya pada saat melakukan 

penangkapan. 

b) Menghukum orang yang melanggar hukum bukanlah tugas polisi, itu 

adalah tugas dan fungsi pengadilan. 

c) Jelaskan kepada orang yang dicurigai atau tersangka pelanggaran apa yang 

telah dilakukan. 

d) Hargai hak asasi manusia dari yang menjadi tersangka.
12

 

 

Melakukan kekerasan fisik secara etis dalam perpolisian didasarkan pada satu 

prinsip, yaitu proporsionalitas. Meurut prinsip ini, pertama-tama petugas 

kepolisian harus bertanya kepada dirinya sendiri, tujuan apa yang ingin ia 

capai dalam sebuah situasi dan metode apa yang ingin digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut, dimana Polisi hanya boleh menggunakan kekuatan 

secukupnya saja.
13

 

Pelaku kejahatan sering berkeliaran dan bercampur baur dengan masyarakat. 

Pelaku kejahatan ini kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan warga 

masyarakat biasa, karena mereka berpura-pura taat pada hukum, tetapi apabila 

ada kesempatan mereka dengan cepat melakukan kejahatan. Para pelaku 

kejahatan dewasa ini dalam melakukan kejahatannya cenderung menggunakan 

kekerasan fisik.  

                                                 
11

 Ibid, hlm 97 
12

 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Organisasi Internasional Untuk Migrasi, 

Perpolisian Masyarakat, Jakarta 2006, hlm. 43 
13

 Ibid, hlm. 68 
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Alasan-alasan mengapa para penjahat cenderung untuk melakukan kekerasan, 

karena mereka beranggapan: 

a. Penjahat tersebut mempunyai anggapan bahwa kejahatan itu hanya akan 

berhasil kalau dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik (senjata 

api, pisau dan golok). 

b. Untuk membuktikan keberaniannya, para penjahat tersebut sengaja 

melakukan kekerasan fisik agar ia disegani dalam kelompoknya. 

c. Adanya kelainan jiwa dalam diri sipenjahat tersebut. 

d. Kekerasan fisik yang dilakukannya itu dengan tujuan agar ia tidak 

tertangkap Polisi.
14

 

 

Achmad Ali berpendapat bahwa:  

 

“Asas praduga tak bersalah berdasarkan arti sebenarnya seharusnya 

digunakan hanya di dalam sidang pengadilan, menurut anggota Komnas 

HAM itu, jika dalam setiap kasus diterapkan prinsip praduga tak bersalah, 

maka kapan polisi akan bisa menangkap pelaku kejahatan atau tersangka. Ia 

mengatakan polisi berdasarkan bukti yang cukup dapat menangkap 

tersangka, karena menduga orang tersebut bersalah telah melakukan 

tindakan yang dilarang oleh hukum dan peraturan.”
15

 

 

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan 

pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya 

juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, 

karena hak ini tidak termasuk non-derogable rights seperti halnya hak untuk 

hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-

retroaktif). Kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 

4 Tahun 2004, dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah:  

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. 

 

                                                 
14

 Sitompul, Op.Cit, hlm. 46. 
15

Achmad Ali, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Sudah Kebablasan, 

www.republika.co.id, Juni, 2009 
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Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan berdasarkan sistem hukum Common 

Law sering ditegaskan dengan kalimat, ”proven guilty beyond reasonable doubt” 

yang berarti” (dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau 

tidak dapat diragukan sama sekali.
16

 

Setiap anggota Polisi harus memperlakukan setiap orang yang dihadapinya tidak 

bersalah secara sopan, hormat dan profesional. Selain itu setiap anggota Polisi 

tidak boleh sama sekali menggunakan alat-alat yang penggunaannya dibatasi 

untuk menghukum tersangka, dimana alat-alat tersebut hanya dapat digunakan 

jika memang diperlukan, seperti untuk mencegah tersangka melarikan diri atau 

tindakan tersangka yang dapat membahayakan petugas.  

Berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa Bangsa tentang 

penggunaan kekerasan dan senjata api oleh Petugas Kepolisian, terdapat beberapa 

tahapan yang harus ditempuh oleh Polisi dalam menggunakan senjata api yaitu: 

a. Cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu. 

b. Kekerasan dipakai hanya bila sangat diperlukan. 

c. Kekerasan dipakai hanya untuk tujuan penegakkan hukum yang sah 

d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk 

menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum. 

e. Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan tujuannya (yang 

sesuai dengan hukum). 

f. Harus ada pembatasan dalam penggunaan kekerasan. 

g. Kerusakan dan luka-luka harus dikurangi. 

h. Harus tersedia berbagai jenis alat yang dipakai dalam penggunaan 

kekerasan yang beragam. 

i. Semua petugas harus dilatih dalam menggunakan berbagai peralatan yang 

dipakai dalam berbagai penggunaan kekerasan yang beragam. 

j. Semua petugas harus dilatih tentang menggunakan cara-cara tanpa 

kekerasan.
17

 

 

                                                 
16

 Romli Atmasasmita, Hukum Asas Paduga Tak Bersalah Reaksi Atas Paradigma, 

wordpress,com, 15 November, .2012. 
17

 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia 

Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006, hlm. 105. 
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2. Konseptual  

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konnsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.
18

 

a. Kewenangan tembak di tempat adalah kekuasaan atau tindakan khusus yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada anggota kepolisian 

untuk menembak para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berpotensi 

kuat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa petugas atau orang 

lain di sekitarnya, serta bertujuan untuk melumpuhkan pelaku, bukan untuk 

mematikan.
19

 

b. Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

c. Tembak di tempat adalah adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh 

pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu 

tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat 

didalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan 

tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat 

diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan, Tembak 

adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam), Di adalah kata 

depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat, Tempat adalah tempat 

                                                 
18

 Ibid, hlm. 132 
19

 http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01/kewenangan-dan-legitimasi.html, diakses 

tanggal 29 November 2012. 

http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01/kewenangan-dan-legitimasi.html
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adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat, dan 

Di tempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi.
20

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan 

hubungannya yaitu sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, selanjutnya merumuskan masalah 

dalam menentukan Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Konseptual 

dan Sistematika Penulisan.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau 

teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari kewenangan yang dimiliki oleh 

Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan tembak di tempat . 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian 

meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Data Jenis, Pengumpulan Data dan 

Pengolahan Data serta Analisa Data. 

 

 

                                                 
20

 Baharudin Djavar, Tembak Di Tempat, www.harianglobal.com, Diakses tanggal 29 

November 2012 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang yaitu pengaturan kewenangan tembak di tempat yang 

dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui 

kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan 

tembak di tempat. 

V. PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil 

penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian 

permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang. 

 


