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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk kekerasan yang terjadi saat proses penyidikan terhadap 

penyalahguna narkoba 

 

Pada tingkat Penyidikan ini, titik berat tekanannya adalah diletakkan pada 

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana menjadi terang 

guna menemukan atau menentukan pelaku tindak pidana tersebut. Antara 

penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara 

keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat menyelesaikan pemeriksaa 

suatu tindak pidana. Dalam mengungkap seorang tersangka biasanya seorang 

penyidik tidak sedikit yang melakukan suatu tindakan kekerasan, kekarasan yang 

dilakukan bermacam-macam mulai dari membentak, berkata kasar, menghina 

sampai melakukan tindak kekerasan seperti pemukulan pada anggota tubuh seperti 

ditendang menggunakan sepatu, dipukul menggunakan rotan dan benda tumpul, 

sampai ada yang melakukan penembakan pada bagian kaki tersangka pelaku tindak 

pidana guna mengungkap suatu peristiwa sebagai seorang tersangka, ketika 

melakukan kekerasan seorang penyidik biasanya menyerang daerah perut jika 

bentuk kekerasannya itu adalah ditendang.  

Pada kenyataannya seorang Polisi sebagai penyidik tidak memperhatikan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai 

tindakan yang menyimpang. Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan 

pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pada pasal 
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tersebut menyebutkan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak 

menyimpang daripada sebenarnya, maka tersangka atau terdakwah harus dijauhkan 

dari rasa takut dan merasa terancam.Oleh karena itu wajib dicegah adanhya paksaan 

atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Selanjutnya pada Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: 

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari 

siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”Dalam dua contoh peraturang yang 

mengatur diatas bahwa keterangan tersangka yang diberikan harus bersumber pada 

free will(kehendak bebas), sehingga penyidik tidak diperkenankan untuk mencari 

keterangan yang tidak diberikan secara bebas. 

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota Penyidik pada umumnya 

dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dan pengembangan 

kasus.Maka dari itu tindakan kekerasan yang bersifat penganiayaan tersebut sudah 

menjadi perilaku organisasi kepolisian. Dalam proses penyidikan perlakuan 

kekerasan yang sering terjadi antara lain berupa: 

1. Penyiksaan pertama bertujuan agar tersangka mengakui perbuatannya yang 

dituduhkan. 

2. Tersangka mendapatkan kekerasan verbal, seorang penyidik melontarkan kata-

kata kasar seperti bodoh, pembohong, nakal, dll 

3. Tersangka disulut rokok sampai meninggalkan bekas di anggota tubuhnya. 

Dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah merupakan penyiksaan 

karena mengandung beberapa unsur yaitu: 

1. Dengan sengaja 
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2. Menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) fisik atau 

mental, rasa sakit atau luka 

3. Pada seseorang 

a. Dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau 

orang ketiga 

b. Dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan telah diduga, telah 

dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga 

c. Dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga 

d. Dengan alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi. 

Kekerasan psikis biasanya terjadi pada saat berlangsungnya pembuatan 

berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, namun yang melakukan kekerasan 

tersebut biasanya anggota polisi yang melakukan penangkapan, dan juga biasanya 

anggota polisi lainnya yang berada dalam ruangan di mana sedang berlangsungnya 

proses pembuatan berita acara tetapi kadangkala yang melakukan kekerasan 

tersebut si penyidik itu sendiri. 

Dalam wawancara penulis dengan penyidik di Polres Bangil yakni IPDA 

Agus Purnomo mengatakan bahwa pada prinsipnya baik penyidik maupun penyidik 

pembantu yang berada di Polres Bangil harus bekerja secara profesional dalam 

melakukan suatu penyidikan. Artinya dalam memeriksa atau melaksanakan proses 

penyidikan harus bekerja secara persuasif. Seharusnya dalam era reformasi yang 

sekarang ini pihak pimpinan harus mengutamakan pendekatan dan menghindari 

tindakan yang bersifat kekerasan apalagi bersifat melanggar hak asasi manusia 

(HAM) apalagi yang menjadi tersangka dalam hal ini adalah seorang anak. 
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Sekarang ini Polres Bangil tidak lagi melakukan kekerasan untuk mengejar 

pengakuan tersangka dalam proses penyidikan, tersangka diperlakukan secara layak 

dan pemeriksaan berorientasi pada HAM. Walaupun demikian kalau terjadi 

tindakan-tindakan keras dari anggota di lapangan hal ini sulit untuk dikendalikan 

karena mungkin saja dalam pelaksanaannya tersangka memancing emosi penyidik 

atau penyidik pembantu dengan keterangan yang berbelit belit bahkan menghina 

sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Pada wawancara terhadap narasumber IPDA Agus Purnomo juga 

mengatakan bahwa setiap penyidik memiliki tingkat emosional dan sentiment yang 

berbeda-beda, namun demikian sifat tersebut pada umumnya mudah tersentuh bagi 

setiap penyidik pembantu apabila berhadapan dengan tersangka pelaku kejahtan. 

Penyidik juga mengatakan bahwa dalam proses penyidikan, maka bukan rahasia 

lagi terjadi kekerasan dan penganiayaan. 

Ada beberapa alasan penyidik Polres Bangil menggunakan kekerasan dalam 

proses penyidikan terhadap anak penyalahguna Narkoba: 

1. Untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dan rasa kesal penyidik terhadap 

tersangka yang berulangkali melakukan kejahatan yang sama (residivis 

kambuhan) serta tutup mulut dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 

2. Ada tekanan kepada penyidik untuk bisa mengungkap tersangka dengan cepat 

karena batas waktu penahan maupun dari pimpinan, walaupun harus dengan 

kekerasan. 
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3. Kondisi psikologis seorang penyidik, kadang bisa berbahaya apabila stress 

dengan masalah yang lain terbawa sampai pada saat akan melakukan 

penyidikan. 

Dalam proses penyidikan hak-hak tersangka harus dapat dilindungi, ada 

beberapa hak yang sangat rawan terhadap tindakan penyimpangan di luar hukum 

oleh penyidik. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan masalah 

dalam praktek, yang justru dapat membuktikan bahwa kedudukan tersangka dalam 

proses penyidikan masih cukup lemah. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk segera mendapat 

pemeriksaan oleh penyidik, hak untuk mendapatkann bantuan hukum dan hak untuk 

mengajukan saksi. 

Mengenai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, Pasal 52 

KUHAP telah jelas merumuskan sebagai berikut: 

”Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka 

atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

atau hakim.” 

 

Dan terdapat kelanjutan penjelasan dalam pasal tersebut ditentukan sebagai 

berikut: 

“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang 

daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan 

dari rasa takut.Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan 

terhadap tersangka atau terdakwa.” 

 

Kebebasan dalam memberikan keterangan kepada semua tingkat 

pemeriksaan kepada aparat penegak hukum merupakan sendi utama yang sangat 

penting dalam hukum acara pidana. Kebebasan dalam memberikan keterangan ini 

yang akan menentukan di samping merupakan ukuran bagi sistem pemeriksaan 
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yang dilakukan terhadap tersangka, juga merupakan petunjuk tentang ada atau 

tidaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia (tersangka). 

Masalahnya adalah, sampai sejauh mana kebebasan tersebut dapat diberikan 

mengingat bahwa rasa takut sebagaiamana yang dimaksud pada penjelasan Pasal 

52 KUHAP tersebut sulit untuk dihindarkan oleh tersangka dalam proses 

penyidikan. Di samping itu, sulit sekali menemukan adanya paksaan atau tekanan 

terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut, karena 

paksaan atau tekanan dapat bersifat psikis maupun fisik.Oleh karena itu kebebasan 

memberikan keterangan ini harus selalu dikaitkan dengan hak tersangka dalam 

mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.28 

 

B. Bentuk sanksi yang diberikan kepada seorang penyidik apabila terbukti 

melakukan kekerasan selama proses penyidikan. 

 

Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk 

pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada 

umumnya.Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1)Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia“Hukuman disiplin 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada 

terhukum”.Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (“Polri”) merupakan 

warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. 

Anggota Polri yang melakukan kekerasan saat penyidikan dapat 

diadukan/dilaporkan oleh korban, anggota Polri atau sumber lain yang dapat 

                                                           
28Ketentuan Pasal 5 sebagai rumusan yang tidak bisa dijalankan selama mentalitas dan 

perilaku para aparat penegak hukum tidak melaksanakan dan sadar untuk melaksanakan KUHAP 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
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dipertanggung jawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. 

Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum. Adanya beberapa 

jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah dalam memberikan 

tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau 

tindak pidana.  

Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain 

diskriminasi, tidak sopan manusiawi dan perilaku negative akan diberikan Hukuman 

disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa29: 

1. teguran tertulis;  

2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;  

3. penundaan kenaikan gaji berkala;  

4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;  

5. mutasi yang bersifat demosi;  

6. pembebasan dari jabatan;  

7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.  

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika 

Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian 

tercantum dalam Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:  

1. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi 

Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa:  

                                                           
29Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  
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a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela 

b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang 

KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang 

dirugikan.  

c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 

(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.  

d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun.  

e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun.  

f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau  

g. PTDH sebagai anggota Polri. 

 

Dari hasil wawancara saya dengan IPDA Agus Purnomo, selama lima 

tahun terakhir ini kekerasan saat proses penyidikan sudah menurun. Progresnya 

jika di presentasikan yakni dari 45% di tahun 2012, 35% di tahun 2013, 20% di 

tahun 2014, 10% di tahun 2015, dan 5% ditahun 2016. 

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.menjelaskan bahwa : “penjatuhan hukuman disiplin tidak 

menghapuskan tuntutan pidana”. Hal ini berarti Penjatuhan hukuman oleh 
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Ankum30 (Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, 

adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan 

hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya) secara subyektif kepada 

terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persidangan disiplin akan 

diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum 

menuntaskan perkaranya. 

Penjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang ringan bahkan berat belum 

membebaskan terperiksa dari sanksi yang telah dijatuhkan.Adapun proses 

peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 

umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan 

umum. Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk 

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 

(“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri.Selain itu Sidang KKEP juga 

dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 

2003Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi 

hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi 

dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari 

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

                                                           
30Ibid,Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Kepolisisan Negara Republik  
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Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak 

menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.Terkait 

sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah 

yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan 

umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan 

Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Ankum.Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif 

yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan 

melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran 

pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap  

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui 

Sidang KKEP terhadap:Pasal 22 ayat (1) No.14 Tahun 2011 Tentang kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan 

ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus 

oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan Pelanggar yang melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, 

huruf h, dan huruf i.  
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C. Akibat hukum BAP yang dibuat oleh anggota penyidik jika terbukti 

melakukan kekerasan saat proses penyidikan. 

 

Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau 

penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.Hal ini juga berkaitan dengan 

salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; 

diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Pengaturan lain soal 

penyelenggaraan tugas kepolisian ini juga antara lain terdapat dalam Pasal 11 ayat 

(1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip 

dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (“Perkapolri 8/2009”) yang menegaskan bahwa setiap petugas/anggota 

Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka 

terlibat dalam kejahatan. 

 Pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana“KUHAP”: 

1. pemeriksaan tersangka; 

2. penangkapan; 

3. penahanan; 

4. penggeledahan; 

5. pemasukan rumah; 

6. penyitaan benda; 

7. pemeriksaan surat; 

8. pemeriksaan saksi; 

9. pemeriksaan di tempat kejadian; 

10. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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11. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.  

Pada narasumber yang penulis wawancarai yaitu IPDA Agus Purnomo 

menerangkan jika dalam proses suatu penyidikan tersebut terdapat suatu 

pemerasan, intimidasi, kekerasan maka Berita Acara Pemeriksaan atau yang biasa 

disingkat BAP adalah tidak SAH. Cara yang dapat ditempuh terhadap BAP yang 

tidak sah itu adalah dengan mengajukan praperadilan atas dasar penyidik telah 

melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, 

yakni melakukan penyidikan dengan kekerasan atau penganiayaan.Dalam 

praktiknya, langkah hukum yang dapat dilakukan jika penyidikan dilakukan tidak 

sah bukan hanya praperadilan.Kalaupun tersangka kemudian diproses hingga ke 

persidangan dan didakwa berdasarkan BAP atau penyidikan yang tidak sah, maka 

hakim dapat membatalkan dakwaannya.  


