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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (staats fundamental norm), yaitu 

adalah serangkaian norma atau kaidah yang menjadi landasan pembentukan dan 

penyelenggaraan negara yang paling mendasar. Pembukaan Undang-Undang  Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma atau kaidah hukum yang 

bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan 

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Sifat mendasar 

atau fundamental dari norma hukum pokok itu dalam konteks hukum mempunyai 

hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk 

dengan kata lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. 1.  

Keberadaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah 

fundamental negara mengandung prinsip-prinsip yang paling mendasar sistem hukum 

negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 dapat dirumuskan 

sebagai tujuan Negara Indonesia yang dikenal sebagai cita hukum (rechts idee), yang 

berbunyi :  

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
                                                                 
1 Kaelan. 1996. Filasafat Pancasila. Yogayakarta: Paradigma. hal. 69 
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dan keadilan sosial, maka  disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat  
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan  yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang  dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan,  serta dengan mewujudakan 
suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”2 
 

  Oleh karena itu, maka diperlukan sebuah sistem hukum yang mengatur  

mengenai tingkah laku di antara warga negaranya yang termuat dalam hukum  

pidana. Hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua  perbuatan 

yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang  disertai sanksi 

yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta,  tata cara yang harus 

dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam  penegakannya.3 

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat 

bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, 

dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi 

kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan 

standard moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.  

 Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan 

pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualit as (conduct, aims and 

qualities) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang anggota Polri 

adalah otonom, netral dan independen. Dalam kaitannya tentang kedudukan 

organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan eksekutif (yang mencerminkan 
                                                                 
2 Ibid  

3 Ilhami Bisri. 2004. Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada.. hal. 39. 
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kekuasaan partai politik), maka profesionalisme Polri akan berarti dicegahnya campur 

tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas pokoknya secara 

profesional sesuai pasal 13 Undang - Undang Kepolisian Tahun 2002. 

Terkait dengan profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu profesi 

melakukan pekerjaannya. Diskresi ini juga ada pada setiap anggota kepolisian dalam 

melakukan profesinya. Namun harus diingat dan di jaga secara terus menerus, bahwa 

“kewenangan atau kekuasaan profesi” melaksanakan diskresi (terdapat juga pada 

profesi penuntut uumum, profesi hakim dan profesi advokat) selalu mempunyai 

rambu-rambu pembatas. Penggunaan diskresi secara yang tidak disalahgunakan harus 

dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik dan disiplin profesi. Tetapi juga 

harus disediakan mekanisme pengawasan eksternal berupa pertanggungjawaban 

secara hukum yang berlaku bagi semua warga sipil (dimana polisi tidak dikecualikan 

– legal accountability). Penjabaran lebih rinci tentang yang dimaksud oleh pasal 16 

Pasal 16, Undang-undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI juga menegaskan 

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah: a) tidak bertentangan dengan suatu 

aturan hukum, b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan, c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 

jabatanya, d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, e)  

menghormati hak asasi manusia dan pasal 18 (1) Untuk kepentingan umum pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, (2) Pelaksanaan ketentuan 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang 

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan,  serta Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.UU Kepolisian 2002 merupakan pula 

tugas ilmu kepolisian”.  

Dari pernyataan diatas, berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan 

mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Diantaranya karena polisi 

selalu berada di depan, berada di tengah-tengah masyarakat, setiap detik, setiap jam, 

setiap hari. Dengan sendirinya masyarakat lalu lebih banyak bertemu dan berdialog 

dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena 

tugas-tugas yang diembannya. Polisi selain bertugas sebagai penegak hokum (law 

enforcement official) juga bertugas sebagai petugas pemelihara ketertiban (order 

maintenance official).  

Semua lapisan masyarakat senantiasa berurusan dengan polisi. Sehingga polisi 

lebih beresiko dicaci-maki ketimbang dipuji, akibat posisinya sebagai ujung tombak 

pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kemauan dan kemampuan kreatif 

dan inovatif untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Sebaga i 

penegak hukum, tugas Kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang 

berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi 

aparat kepolisian.  
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Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-

tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi. Yang mana 

diskresi tersebut dipandang oleh beberapa pihak akan menimbulkan arogansi dan 

tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan 

memperburuk citra kepolisian.  

“Tindakan lain” inilah yang salah satu betuk pengejawantahannya adalah 

kekerasan terhadap orang yang dicurigai atau tersangka. Pasal tersebut memiliki 

implikasi bahwa sebuah tindakan (kekerasan) yang dilakukan terhadap tersangka bisa 

dianggap sah pada satu situasi, namun bisa pula dianggap sebagai tindak pelanggaran 

hukum pada situasi yang lain. Dan di sini penilaian atas sah atau tidaknya tindak 

kekerasan yang dilakukan baru bisa dilakukan post-factum. Tindak kekerasan yang 

excessive ataupun mematikan yang dilakukan polisi terjadi salah satunya dikarenakan 

adanya keterbatasan kemampuan untuk melakukan pendekatan non-represif.4 

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-

undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :  

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.  

                                                                 
4 H.Warsito Hadi Utomo, SH,  Mhum 2005.Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka. 

hal 106.  
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(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dlam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 

ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang 

bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (plichtmatigheids beginsel) taitu 

suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak 

atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya 

menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang 

keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya  untuk tugas kewajiban 

(PFLICHTMASSIGES ERMESSEN). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang 

Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang 

baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh 

karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus 

dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1,  

pasal 32, dan pasal 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya 

jaminan bahwa petugas Kepolisisan Negara Republik Indonesia akan mampu 

mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya.  
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Pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB telah terjadi pencurian 1 

(satu) unit Honda Supra X 125 bertempat di halaman SMU 1 Probolinggo Jl. Sukarno 

Hatta Kota Probolinggo, yang diduga dilakukan oleh tersangka TALI bin MARKASI 

dengan cara tersangka mengambil motor milik MAKMUM EEFENDY FIRDAUS 

dengan menggunakan kunci palsu untuk membuka paksa kunci motor dan setelah 

berhasil tersangka membawa lari sepeda motor tersebut dan pada tanggal 18 Juli 2010 

sekitar pukul 11.00 WIB tersangka terbukti menguasai barang hasil kejahatan sepeda 

motor tersebut seanjutnya dilakukan penangkapan oleh petuga s aparat kepolisian 

Polres Probolinggo.  

Pada tanggal 18 Juli 2010 salah satu Sat Reskrim melakukan penyamaran 

ketempat tersangka, salah satu aparat kepolisian tersebut berpura – pura sebagai 

pemilik asli motor tersebut, setelah beberapa jam kemudian selesainya proses 

negoisasi yang telah disepakati, lalu aparat kepolisian yang menyamar tersebut 

melakukan penangkapan penangkapan dengan mengeluarkan senjata api sambil 

meneriakkan “ Polisi saudara kami tangkap silahkan menyerahkan”, mendengarkan 

teriakan tersebut tersangka jusru berlari sambil mau mengambil sebuah benda dari 

dalam saku celananya, akhirnya aparat kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan 

namun tetap berlari, dan aparat kepolisian mengarahkan tembakan ke arah kaki untuk 

melumpuhkannya, dan akhirnya tersangka jauh dan selanjutnya tersangka ditangkap 

oleh aparat kepolisian yang ada disekitar lokasi.   
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Dari kasus di atas profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan 

tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan 

semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak 

profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya 

polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum 

(law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated 

criminal justice system. Di tangan Polisilah terlebih dahulu mampu mengurai 

gelapnya kasus kejahatan.  

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan 

menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari 

dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan 

pelakunya. 

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan 

“diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan 

diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta 

kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga Negara yang bertugas untuk 

mengawasi dan menilai, sejauh mana tugas yang diemban oleh Kepolisian sudah 
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dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping diperlukan 

juga peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik membangun 

tentang kinerja Kepolisian. Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat 

terhadap Kepolisian dapat terwujud dan sebaliknya polisi dapat menunjukan hasil 

kerjanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara ketertiban.  

Tak terelakkan lagi, proses penangkapan oleh polisi ini dapat menjadi pokok 

uji materiil. Ketika pengadilan menyatakan bahwa polisi telah melanggar prosedur 

penangkapan, polisi tidak hanya merasa kompetensi profesional mereka 

dipertanyakan, tetapi juga merasa dilumpuhkan karena  seiring peraturan yang 

mengatur kerja polisi senantiasa berubah, polisi terus menguji batas kewenangan 

penangkapan mereka dalam upaya sehari-hari untuk mengendalikan kejahatan.  

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengkaji dan menuliskannya dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dalam 

menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan judul “DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP 

TINDAK PIDANA  PENCURIAN MOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAT 

RESKRIM POLRES PROBOLINGGO KOTA)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan 

oleh aparat kepolisian ? 

2. Apakah  pertimbangan - pertimbangan yang menjadi dasar Polisi 

melakukan  penembakan pada proses penangkapan ? 

3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam 

penyidikan di Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan - pertimbangan yang menjadi dasar Polisi 

melakukan  penembakan pada proses penangkapan. 

3. Untuk mengetahui facktor - faktor apa yang mendorong dan menghambat 

diskresi dalam penyidikan di Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat serta kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana  

ketentuan yuridis yang menjadi dasar Polisi dibenarkan menembak 

tersangka pada proses penangkapan.  

2. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan masukan yang informatif dan dapat digunakan 

sebagai masukan dalam uji materil Undang -  Undang Kepolisian yang 
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akan dilakukan nantinya. 

3. Bagi Peneliti 

Merupakan salah satu persyaratan tahap akhir untuk memperoleh gelar 

sarjana (strata satu) S1 bidang hukum di Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan prefensi, menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

pembuatan penelitian selanjutnya.  

1.5 Metode Penelitian 

Untuk menganalisa permasalahan di atas, maka peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat dengan ditinjau dari Prosedur Tetap Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No 1 /X/2010 Tentang penanggulangan Anarki 

dan Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia.  

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan sebagai penelitian 

ini adalah di Kantor Sat Reskrim Polres Probolinggo  Kota Jl. Dr. Saleh 

No. 34 Probolinggo karena Instansi ini berhubungan dengan 



12 

permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti yaitu tentang tersangka 

yang ditembak Polisi pada saat proses penangkapan. Dalam penelitian 

ini peneliti atau penulis hanya menjelaskan 1 (satu) contoh kasus atau 

sempel tentang pelaksanaan diskresi yakni tentang penembakan 

terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor. 

3. Jenis Data 

a) Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang 

pertama dalam melakukan penelitian yang berasal dari BAP ( 

berkas acara perkara ) nomor B/177/VI/2010 dan berbagai 

macam responden, Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian, document, dan buku pedoman Kepolisian 

yang ada di Kantor Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota. 

Penelitian akan dilakukan dengan kurung waktu dari bulan 

Agustus – November 2010. 

b) Data Skunder 

Adalah sebagai penunjang dan pengembangan dari data primer 

yang berasal dari artikel atau website, hasil penelitian yang 

berupa laporan, buku – buku, dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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a) Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan wawancara atau bekomunikasi 

terhadap sumber penelitian yang dimaksudkan untuk mencari 

data yang dapat mendukung proses penelitian. Wawancara 

akan dilakukan oleh Ipda Sumi Andana selaku Kepala 

Pembinaan dan Operasi (KBO) Reskrim Polres Probolinggo 

Kota. 

b) Studi Kepustakaan 

Studi ini dilakukan dengan cara mencari buku – buku dan 

literature  yang dapat menunjang penelitian.  

c) Studi Dokumentasi  

Studi ini dilakukan untuk bukti – bukti kejadian yang ada di 

lapangan dengan BAP ( berkas acara perkara ) nomor 

B/177/VI/2010 yang ada, dengan tujuan agar data yang didapat 

bisa nyata diperoleh dari lapangan penelitian dan sesuai dengan 

pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia  nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Analisis Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

data secara analisis deskriptif kualiatif karena penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan sebagai cara 
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untuk menjawab permasalahan dengan menganalisis  masalah yang 

dirumuskan dan dengan peraturan perundang – undangan yang ada.  

 
1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk menghasilkan satu keteraturan dan memudahkan untuk 

memahami, penulis menyajikan penulisan hasil penelitian kedalam 4 bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Membahas pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang permasalahan yang di angkat, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II :  Membahas tinjauan teoritis, yang memaparkan teori 

– teori yang berhubungan dengan judul dari penelitian 

ini.  

BAB III : Penulis akan memaparkan data hasil penelitian 

berikut pembahasan yang diidapat dari lokasi 

penelitian dan analisa sesuai permasalahan yang 

dipaparkan dalam rumusan masalah dengan mengacu 

pada Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian. 

- Jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian. 
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- Pertimbangan - pertimbangan yang menjadi dasar 

Polisi melakukan  penembakan pada proses 

penangkapan. 

- Faktor - faktor apa yang mendorong dan menghambat 

diskresi dalam penyidikan di Sat Reskrim Polres 

Probolinggo Kota  

BAB IV : Sebagai penutup dari penulis akan megemukakan 

beberapa kesimpulan dan saran – saran berdasarkan 

pada pembahasan bab – bab sebelumnya. 

 

 

 


