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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  sebagai 

berikut:  

  

1. Pengaturan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia terdiri dari: 

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang 

menyebutkan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas di 

lapangan dalam situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, dapat 

melaksanakan penggunaan kekuatan beurupa tindakan tembak di tempat, 

tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan denga aturan 

hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/ 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pengendalian Masa, yang menyebutkan bahwa 

dalam pengendalian massa diatur tindakan-tindakan kepolisian yang 

dianggap perlu dalam melaksanakan tugas di lapangan terutama pada 

situasi dan kondisi yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan 
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penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu melaksanakan 

kewenangan tembak di tempat.  

c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Protap/1/X/ 2010 Tentang Penanggulangan Anarki, yang menyebutkan 

bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tindak di tempat harus 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kapolri, 

anggota tidak boleh melakukan tindakan di luar prosedur yang telah 

ditetapkan dan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.   

 

2. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam 

pelaksanaan tembak di tempat merupakan tindakan terakhir yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api  setelah 

memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh 

tersangka dengan tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan. Kewenangan 

ini dibatasi oleh asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas agar tidak 

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai pembatasan agar tidak 

terjadi penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat. 

 

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan dan pendataan terhadap anggota 

Polri yang memegang senjata api, sehingga dapat diantisipasi dan ditempuh 

langkah-langkah kongkrit pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh 

anggota kepolisian. Selain itu perlu diberikan tindakan dan hukuman tegas 

kepada anggota polri yang terbukti menyalahgunakan senjata api, hal ini akan 
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memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota polri lainnya agar 

tidak menyalahgunakan senjata api.        

2. Perlu ditingkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur penggunaan 

senjata api ketika melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu anggota 

kepolisian yang memegang senjata api hendaknya mampu memisahkan 

kepentingan dinas dan permasalahan pribadi atau keluarga secara 

proporsional, sehingga tidak berpengaruh negatif pada pelaksanaan tugas-

tugas kepolisian, terutama yang dapat berpotensi penyalahgunaan senjata api.      

 


