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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Polres Blitar

Polres Blitar merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak 

hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik 

Indonesia). Polres Blitar merupakan badan pelaksanaan kewilyahan dibawah 

kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Blitar bertugas menyelengarakan tugas 

pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah hukum Kab.Bliatar. 

Polres kab.Blitar berlokasi di Jl Raya Talun No88, Talun Blitar Jawa Timur. 

Wilayah hukum Polres Kab.Blitar terdiri dari Kepolisian Sektor (polsek) yang 

dibawahinya yakni ada 16 polsek, dimana polsek tersebut merupakan kesatuan 

Polisi yang berada pada wilayah kabupaten. Polsek-Polsek yang dibawahi oleh 

Polres Bliat tersebut adalah: 

1. Polsek Garum

2. Polsek Talun

3. Polsek Gandusari

4. Polsek Wlingi

5. Polsek Selopuro

6. Polsek Doko

7. Polsek Kesamben
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8. Polsek Selorejo 

9. Polsek Wates 

10. Polsek Binangun 

11. Polsek Panggung Rejo 

12. Polsek Kanigoro 

13. Polsek Ludoyo Timur 

14. Polsek Ludoyo Barat 

15. Polsek Wonotirto 

16. Polsek Bakung  

Kelima polsek tersebut bertugas melaporkan kinerja kepada Polres Blitar, 

selaku komando atau pimpinan wilayah hukum kab.Blitar. 1 

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia tentang 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian sehingga dapat 

diciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman agar dapat melayani 

masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bisa mencegah 

terjadinya kriminalitas yang kian hari kian jumlahnya kian bertambah. Menurut G. 

Gewin memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tugas polisi adalah 

bagian dari pada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk 

menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, 

menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.2 

                                                             
       1 Sumber data: Polres Kab.Bliatr 
2 djoko Prakoso. 1987. POLRI  Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. PT. Bina Aksara. 
Jakarta. Hal. 136 
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 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan ketertiban 

masyarakat adalah mutlak ada rasa aman, tentram, dan tertib. Oleh karena itu tugas 

polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap 

tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan dan melanggar 

kepentingan hukum masyarakat dan negara. Untuk memindaklanjuti tingkat 

pendidikan di instansi Polres Kab.Blitar, adanya Struktur Organisasi Polresta 

Kab.Blitar dapat dilihat dalam bagan dibawah ini: 

BAGAN 1.1

 

Sumber Data: Polres Blitar. Tanggal 18 April 2017 
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Di jelaskan juga dalam kenerja Polresta Blitar mempunyai VISI dan MISI 

yang dijalankan agar berpatokan keterapan yang ada. 

1) Visi dan Misi Polres Blitar  

Visi 

Terwujudnya Postur Polri jajaran Polres Blitar  yang profesional, bermoral, 

modern dan dapat dipercaya masyarakat. 

Misi  

1. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui 

bimbingan, perlindungan, pengayoman, pengaturan, dan 

penyelamatan, penertiban masyarakat. 

2. Meningkatkan Perpolisian masyarakat dengan membangun 

kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan 

masalah sosial. 

3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk 

memelihara kemanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu 

lintas. 

4. Meningkatkan kerja sama dengan Kota Malang dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan menjalin 

kemitraan dengan potensi masyarakat dalam upaya pelaksanaan 

tugas Kamtibmas. 
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6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya 

preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 

7. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

wilayah hukum Polres Blitar. 

8. Menegakkan hukum secara independen, objektif, proposional, 

akuntabel dan tidak diskriminasi dengan menghormati dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. 

9. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang cukup agar ada 

kesinambungan antara tugas dan tanggung jawab. 

10. Meningkatkan nilai-nilai moral dan agama dalam sikap dan 

perilaku kehidupan sehari-hari. 

11. Mendukung upaya Pemda kab.Bliatar dan mensukseskan 

pembangunan.3 

 

 

 

 

                                                             
       3 Polresta Kab. Blitar. “Visi dan Misi”. 
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B. Penanganan Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Dalam 

Tahap Penyidikan. 

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat 

penegak hukum dalam upaya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang 

dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi 

penggunaan upaya paksa, telah terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat 

berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa 

suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar 

merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan 

penyelidikan oleh penyidik. Sebelum tahap penyelidikan dalam menentukan 

seorang dapat diproses hukum atau tidak terjadi serangkaian tindakan oleh 

Kepolisian. Adapun penanganan tersangka di mulainya dari pengaduan masyarakat 

terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang 

ditangani oleh SPKT. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT 

melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik. Dalam 

pemeriksaan tersangka, penanganan tersangka yang jiwanya normal tentu berbeda 

dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikarenakan 

tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa membutuhkan penanganan 

khusus, oleh sebab akal dan pikiranya tidak terkoneksi sebagai mana mestinya. 

Seorang penyidik harus dipandang sebagai telah memulai melakukan 

penyidikanya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti 

yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam 

hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka 
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melakukan tindak pidana, bak itu mengenai kebebasanya, nama baiknya maupun 

kekayaanya. Itulah mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada 

tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah 

disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan 

kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikanya, karena tidak 

terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan 

dari tersangka itu bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka 

ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik. 

Berikut penangana tersangka yang dilakukan oleh Reskrim Polres Kab. 

Blitar sampai di hentikanya penyidikan adalah : 

BAGAN 1.2 

Sumber Data: Polres Blitar. Tanggal 18 April 2017 
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Penanganan tersangka diatas jelas berbeda jika tersangkanya mengalami 

gangguan jiwa, perbedaan penanganan tersangka itu hanya pada pemeriksaan 

tersangka, tersangka yang berkelakuan abnormal pada saat pemeriksaan mendapat 

surat rujukan observasi ke rumah sakit yang selanjutnya dilakukan observasi di 

rumahsakit jiwa. Setelah dilakukan observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan 

ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa maka di keluarkanya surat 

keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka mengalami 

gangguan jiwa. Surat keterangan tersebut digunakan untuk merekomendasi 

penyidik untuk menerbitkan SP3 dalam gelar perkara namun penyidik berhak 

mendatangkan seorang ahli atau psikiater dalam proses gelar perkara dengan tujuan 

menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana keadaan jiwa tersangka 

mengalami gangguan jiwa atau tidak. 

Proses penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

dirangkum dalam sebuah diagram sebagai berikut: 

BAGAN 1.3 

Sumber Data: Polres Blitar. Tanggal 18 April 2017 
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Berikut keterangan dari penanganan tersangka yang diduga mengalami 

gangguan jiwa sebagai berikut: 

1. Laporan Masyarakat : Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang 

dilaporkan ataupun yang dilakukan kepada Polisi, dengan segera Polisi 

tersebut bertindak sebagai penyelidik yang wajib dengan segera melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksutkan untuk 

menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Berita 

acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam 

rangka penyelidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa 

yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang 

diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga mengalami 

gangguan jiwa polisi seringkali tidakperlu melakukan proses ini, karena 

pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatanya di 

tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung 

menjadi bukti pemula. 

2. Laporan Polisi : Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan berdasarkan 

laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan polisi dibuat oleh 

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) setelah adanya laporan dari 

masyarakat untuk segera di tindak lanjuti. 

3. Penyidikan : Dalam proses  penyidikan kasus tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan 

kasus dengan tersangka pada umumnya. Kewajiban penyidik untuk segera 

melakukan tindakan penyedikan yang diperlukan bila mana ia sendiri yang 
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mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik 

dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun 

pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau 

Pmenjadi korban peristiwa yang merupaka tindak pidana. 

4. Pemeriksaan Saksi/Pelapor : Dalam pemeriksaan tersangka seorang 

penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang 

terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah sipelaku 

memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, 

namun penyidik tetap melakukan untuk formalitas. Untuk itu dalam proses 

penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa keterangan 

saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus, penyidik dapat meminta 

pendapat beberapa ahli, dalam hai ini Dokter Ahli Jiwa yang di tunjuk oleh 

Polres Kab.Blitar. karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya 

tersangka di bawa ke RS. Bayangkara Kediri untuk menjalani pemeriksaan 

kejiwaan.4 

5. Penahan Tersangka : Penahana tersangkan yang diduga mengalami 

gangguan jiwa tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang 

normal. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka 

selama berda dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak di 

inginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

pun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain. Di Polres kab. Blitar 

                                                             
4 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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sebagian besar kasus dengan tersangka dengan tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa sanggat sulit untuk melakukan penangkapan 

maupun penahanan terhadap tersangka karena tersangka akan selalu 

berusaha lari dan melakukan perlawanan dengan hal-hal yang tidak wajar 

seperti berteriak ataupun meludah kea rah petugas dll.5 

6. Pemeriksaan Tersangka : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa dapat dilakukan atas inisiatif ketika melihat 

kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. Namun dapat pula dilakukan atas 

permintaan keluarga atau pengacara tersangka. 

7. Observasu Tersangka : Dilakukanya observasi terhadap tersangka guna 

menentukan apakah tersangka dalam keadaan jiwa yang normal atau 

mengalami gangguan jiwa. Tersangka di rujuk ke Rumah sakit terdekat 

untuk memeriksa apakah ada kelaian atau tidak. Selanjutnya ababila 

penyidik yakin  bahwa tersangka memiliki kelainan, tersangka akan dibawa 

ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi selama sekurang-

kurangnya 14 hari lamanya.6 

8. Gelar Perkara : Gelar perkara  dilaksanakan setelah tahap pemeriksaan, atas 

perintah pimpinan, yang di hadirkan oleh Kasatreskrim, kanit-kanit, serta 

penyidik yang terkait, guna memperjelas kedudukan kasus dan 

penyelesaanya. Tidak setiap kasus yang ada di Polres kab. Blitar dilakuakn 

gelar perkara, hanya kasus-kasus tertentu yang diproses dengan gelar 

                                                             
5 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
6 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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Pemaparan kasus oeh 
penyidik 

Hambatan-Hambatan 

Kesimpulan Gelar 

Perkara 

Dilanjutkan pendapat ahli 

Dokter jiwa atau psikiater 
Yangmenerangkan keadaan jiwa 

tersangka 

Penyidikan di 

Hentikan (penerbitan 

SP3) 

Laporan Hasil gelar 

Perkara 

Rencana Tindak Lanjut 

Saran&Pendapat 

perkara. Dalam kaitanya dengan tersangka yang diduga mengalami 

gangguan jiwa, sering sekali dalam gelar perkara penyidik mendatangkan 

seorang ahli yakni ahli jiwa ataupun psikiater guna menerangkan keadaan 

jiwa tersangka saat itu. Adapun tahap-tahap dalam gelar perkara di polres 

kab.Blitar di gambarkan sebagai berikut:7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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9. Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan : Setelah melihat hasil 

pemeriksaan kejiwaan tersangka dan pada tahap kesimpulan gelar perkara 

apabila tersangka terbukti memiliki kelainan jiwa atau gangguan jiwa maka 

keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan pemohonan pembatalan 

tersangka, yang merupakan penundaan penahanan sementara terhadap 

tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) 

yang di kuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan bersangkutan 

dinyatakan sembuh kembali.8 Atau pihah penyidik yang menerima hasil 

pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyatakan 

untuk membatalkan tersangka. Jika Kasat Reskrim menilai tersangka 

memang nebgalami gangguan jiwa, maka pimpinan akan memberikan surat 

perintah pembatalan atau surat penghentian penyidikan.9 

C. Alasan-alasan Penyidik Menghentikan Penyidikan Terhadap tersangka 

yang Diduga Mengalami Gangguan jiwa.  

Dari wawancara dengan seorang penyidik Polres Kab.Blitar yang pernah 

melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

pada kasus perampasan dengan kekerasan. Bermula ketika si korban masih 

mengenakan seragam sekolah berjalan pulang bersama temanya yang juga masih 

berstatus pelajar SMP, tiba-tiba dihampiri pelaku yang sedang berusaha merampas 

tasnya, korbanpun berusaha mempertahankan tasnya yang berisikan buku dan 

sejumlah uang tersebut. Namun pelaku menggunakan kekerasan fisik dan berhasil 

                                                             
8 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian 
penanganan perkara pidana di lingkungan POLRI Pasal 1 butir 18 
9 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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menguasai tas tersebut. Melihat insiden tersebut masyarakat sekitar TKP berusaha 

menolong korban dan temanya yang jatuh tersungkur, tidak lama kemudian pelaku 

berasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi oleh masyarakat. Korban yang di 

bantu para saksi yang melihat kejadian tersebut membuat laporan mengenai 

tindakan tersangka, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka.10 

Selama proses penyidikan penyidik mengalami kesulitan karena tersangka 

dalam menjawab pertanyaan penyidik berperilaku menyimpang dan tidak bisa 

berkomunikasi dengan lancer. Pelaku kerap kali memukul-mukul meja, menaikan 

kaki diatas meja, berbicara sendiri, bahkan merokok saat di intrograsi oleh 

penyidik. Sehingga penyidik menghentikan pemeriksaan dan penyidikan, dan 

pentidik menghubungi keluarga pelaku. Ibu pelaku dating dan menjelaskan bahwa 

pelaku memiliki gangguan jiwa sejak setahun yang lalu. Hal ini dipertegas oleh 

ketua RT dan Kepala Desa setempat dimana pelaku tinggal. Oleh karena itu 

keluarga korban mengajukan pemohonan tahanan luar kepada pihak polisi, dan 

menyatakan kesanggupanya untuk menjaga pelaku dan akan mengobatkan anaknya 

ke rumah sakit. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, 

maka pihak Polres kab.Blitar mengabulkan permintaan keluarga tersangka. Akan 

tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik 

mengeluarkan SP2P ( Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan ) 

kepadapihak-pihak yang terkait. Hal ini menghindari rasa tidak puas dari 

pihakkorban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus 

dengan jelas.11 

 

                                                             
10 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
 
11 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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Penghentian penyidikan seperti ini pernah terjadi di Polres kab.Blitar 

terutama pada perkara-perkara yang dianggap ringan. Namun kali ini tindakan 

pidana yang dilakukan adalah seorang adik menganiaya (membacok) kepada 

kakaknya sendiri dikarenakan mendengar bisikan dari dalam dirinya. Kemudian hal 

itu di ketahui oleh orang tua mereka dan langsung dilaporkan ke Polres Blitar. 

Setelah mendapat laporan dari orangtua dan warga, maka petugas melakukan 

tindakan dengan melakukan penangkapan pelaku tersebut. Setelah ditangkap dan 

dilakukan penyidikan terhadap tersangka, ditengarai bahwa tersangka berperilaku 

menyimpang. Penyidik juga meminta keterangan kepada ibu tersangka yang 

sekaligus ibu korban dating ke polresta kab.Blitar beserta para saksi yang melihat 

langsung kejadian tersebut guna menjelaskan kronologi kejadian penganiayaan 

tersebut. Ibu tersangka memberitahukan kepada penyidik bahwa tersangka memang 

mengalami gangguan kejiwaan dengan menunjukan surat rawat jalan dari Rumah 

Sakit Jiwa. 

Hal tersebut di perkuat setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan oleh 

RS. Bayangkara Kediri, bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Dengan kondisi 

tersangka memiliki gangguan jiwa penyidik melakukan pendekatan kepada 

keluarga tersangka sekaligus keluarga korban untuk dilakukan rawat inap di RSJ 

Porong Sidoarjo kepada tersangka sampai proses penyembuhan. Proses penyidikan 

berhenti dan diberikan penundaan penahanan sementara(pembantaran) sebagai 

wujud perlindungan terhadap hak tersangka untuk memperoleh rehabilitasi.12 

                                                             
12 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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Dari uraian kasus di atas terlihat jelas bahwa penghentian yang dilakukan 

oleh Penyidik tidak berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP yang telah 

mengatur tentang penghentian penyidikan diantaranya dihentikanya karena tidak 

cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 

penyidikan dihentikan demi hukum. Oleh karenanya apa yang menjadi alasan-

alasan Penyidik Unit II Reskrim Kepolisian Resort Kab.Blitar perlu kiranya di 

pertanyakan. Adapun alasan-alsan penyidik tersebut sebagai berikut: 

1. Kewenangan Penyidik Yang Diberikan KUHAP Pasal 7 ayat (1) Huruf j. 

(Alasan Yuridis) 

Weweangn yang cukup besar diberikan kepada penyidik oleh KUHAP pasal 

7 ayat (1) Huruf j, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. Pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik 

untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan 

tersangka mengalami gangguan jiwa. Memang terlihat sulit memahami apa yang 

dimaksut tindakan lain menurut hukum ini. Akan tetapi menurut penyidik dilakukan 

gelar perkara dalam penyidikan memberi akses untuk melakukan penafsiran lain 

untuk melakukan tindakan lain selainya yang ada pada pasal 109 ayat (2) KUHAP. 

Dari poin yang sebelumnya telah kita ketahui penyidik tidak dapat memaksanya 

dengan upaya melanjutkan menyidik tersangka dan sebagai jalan keluarnya 

penyidik harus pergi meminta surat perintah untuk melakukan observasi terhadap 

tersangka. 
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 Sepanjang hal ini memang dapat dilakukan dengan alasan sebagai tindakan 

penyidikan sebagai KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf j memeberi keluasan penyidik 

untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum. Namun hal ini baru dapat 

dilakukan jika terjadi kesulitan dalam penanganan terhadap tersangka. Jika tidak 

ada kendala maka tindakan itu tidak dibenarkan13. Secara teoritis sangat sulit 

mengkontruksi acuan tindakan yang konkrit terhadap bunyi pasal 5 ayat 1 huruf a 

angka 4 KUHAP yang memerintahkan hal ini. Mungkin praktek hukumlah yang 

memberi jalan pemecahan atau ketentuan ini dalam prakteknya lebih berat arahnya 

menjurus kepada tindakan keluasan bagi pejabat penyidikan. 

2. Kewenangan Penyidik Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian 

(Alasan Sosiologis) 

 Di dalam pasal 18 ayat (1) No.2 tahun 2002 disebutkan bahwa untuk 

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya 

sendiri. Berdasarkan pengaturan inilah penyidik mempunyai kewenangan 

mengambil keputusan untuk bertindak terhadap suatu perkara yang dirasaka perlu 

untuk menentukan kebijakan sendiri14 kebijakan ini dikenal dengan istilah diskresi. 

 Pelaksanana diskresi sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian RI hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu 

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi 

                                                             
13 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
14 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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kepolisian Negara republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 

(2) UU No2 tahub 2002 Tentang kepolisian RI. 

 Ketentuan tersebut merupakan rambu-rambu pembatas bagi pelaksanaan 

diskresi oleh para anggota polri, hal ini dimaksutkan agar anggota polri tidak 

bertindak sewenang-wenang atau melanggar ketentuan yang berlaku dalam 

menggunakan keweangan diskresinya15. 

 Dilakukan atau tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas 

penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa 

factor seperti: 

a. Factor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan pasal 18 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut 

pertimbanganya sendiri. 

b. Factor penegak hukum, dalam hal ini tingkatat intelegasi dan professional 

aparat kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi 

kepolisian tersebut. 

c. Factor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku 

atau tersangka tindak pidana yang menginginkan akses bagi polisi untuk 

mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan 

d. Factor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan 

kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, 

                                                             
15 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana misalnya penghentian 

penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang 

nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat. 

3. Penilaian Terhadap Kasus Yang Dianggap Tidak Menimbulkan Efek Besar 

Pada Masyarakat. (Alasan Sosiologis) 

Dalam  kaitan dengan kewenangan menghentikan penyidikan terhadap 

suatu perkara, bisa terjadi karena adanya kesengajaan antara peraturan hukum 

positif yang berlaku dengan tuntutan atau kepentingan tugas. Sebagai penulis dalam 

melakukan wawancara langsung kepada penyidik yang berwenang, menurut 

penyidik kesengajangan ini bisa terjadi karena kepentingan yang dilanggar tidak 

terlalu serius. Dianggap terlalu ringan, dan tidak merugikan orang banyak atau 

kepentingan bersama. Serta peraturan-peraturan hukum yang memberi keleluasan 

petugas untuk memilih suatu tindakan-tindakan tertentu.16 Maka dengan demikian 

pemberian kewenangan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemikiran penyidika 

terhadap factor hukumnya, secara sadar atau tidak sadar. Jadi dengan kenyataan 

hukum yang demikian itulah factor hukum tersebut dapat mempengaruhi penegak 

hukum khususnya dalam memberikan kewenangan menghentikan penyidikan suatu 

perkara. 

Apabila pihak korban dan pihak-pihak yang terkait dapat mengerti dan tidak 

mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentiakn dan tersangka 

dapat dikembaliakn kepada keluarga untuk dirawat. Polres kab.Blitar menghadapi 

                                                             
16 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa 

dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda apabila tindak 

pidana yang dilakukan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak ada 

korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P, penyidik setelah melakukan 

pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka 

melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat 

kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak 

mampu berkomunikasi dengan baik17 

Dengan kondisi tersangka meniliki gangguan jiwa penyidik melakukan 

pendekatan kepada keluarga tersangka sekaligus keluarga korban untuk dilakukan 

rawat inap di rumah sakit jiwa sampai proses penyembuhan. Proses penyidikan 

berhenti dan di bantarkan18. Namun kelanjutan dari perkara seperti ini biasanya 

hilang begitu saja, tidak ada pemantau dari perkembangan keadaan jiwa tersangka. 

Penyidik pun enggan melanjutkan perkara karena terbelit dengan banyaknya 

perkara yang harus ditangani setiap harinya. 

4. Banyaknya Perkara Yang Harus Diselesaikan Oleh Penyidik Sehingga 

Mengesampingkan Perkara Yang Dianggap Ringan. 

 Penghentian penyidikan oleh Unit Idik II Polress Kab.Blitar selaku penyidik 

ini telah mengesampingkan tindak pidana untuk di proses. Tindakan tersebut 

seolah-olah tak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apalagi ia tau bahwa 

                                                             
17 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
 
18 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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kedudukanya adalah sebagai penegak hukum. Selanjutnya mengingat kewenangan 

yang dimiliki kepolisian itu sangat luas, diperlukan persyaratan yang harus dimiliki 

oleh penyidik. Terutama dalam menilai perkara sebagai contoh dalam pelaksanaan 

KUHAP, petugas kepolisian sebelum mengadakan penyidikan di dahului dengan 

kegiatan penyelidikan. 

 Sesungguhnya fungsi penyelidikan itu merupakan alat penyaring atau filter 

terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau 

tidak. Berdasarkan wewenang yang ada padanya dalam menentukan tindakan, 

disinilah dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari polisi agar 

dampaknya betul-betul efektif dan efisien, dan harus mampu memilih keputusan 

yang paling terbaik dari pilihan alternative sehingga apa yang akan ia putuskan di 

lapangan itu diharapkan sebagai manifestasi polisi sebagai penegak hukum. 

 Menurut penyidik juga toh nanti apabila kasus tersebut dibawa ke ranah 

pengadilan juga diterapkan pada pasal 44 KUHAP, yang pada akhirnya tersangka 

juga dibebaskan karena alasan penghapusan pidana. Kewenangan menghentikan 

penyidikan ini merupakan shortcut (jalan pintas) agar sesuai dengan asa berperkara 

cepat, biaya ringan dan sederhana, juga penyidik menganggap tersangka adalah 

warga Negara yang perlu dibina, dilindungi tau diayomi. Maka langkah 

penghentian penyidikan tersebut dianggap sudah tepat oleh penyidik19. 

                                                             
19Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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5. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Upaya Penyelesaian Yang 

Lebih Cepat Dan Sederhana. (Alasan Sosiologis) 

 Langak kepolisian tersebut menurut penyidik dinamakan ADR (Alternative 

Dispute resolution), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami 

sebagai alternative atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang 

dimaksut dalam mekanisme ADR adalah Pendapat mengikat, Mediasi, Penilaian 

Ahli, Rekonsiliasi dan Arbitase20 . Dengan adanya ADR para pihak yang 

bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus 

atau tidak selalu dipengadilan, ada alternative lain yang juga banyak untuk 

ditempuh yang dari beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan21 . 

Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternative, ADR berkembang karena 

adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari 

mekanisme pengadilan. 

 Menurut penyidik istilah ADR kini beralih dengan yang dinamakan RJ 

(Restorative Justice), namun konsep penyelesaian perkara tetap sama. Di Indonesia 

RJ sudah mulai di kenalkan dan diterapkan dalam perkara-perkara tertentu yang 

mudah dalam hal pembuktianya. RJ di Indonesia dalam perkembanganya kini telah 

menjadi communis opinion doctorun yang artinya system pemidanaan dalam 

hukum pidana yang telah dijalankan selama ini belum berhasil mencapai tujuan, 

                                                             
20 Hasan Ismail, 2009, Alternatife Dispute Resoulution(online),diakses 14 mei 2015 
21 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya karena perlu ada suatu 

pemikiran teoritis dengan mengadopsi hukum acara lain dalam hal ini model ADR 

sebagai konsep penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana tanpa harus 

mencederai nilai-nilai hukum. 

D. Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Yang Tersangkanya Mengalami 

Gangguan Jiwa. 

Penyidik Polres Kab.Blitar tidak serta merta menghentikan penyidikan dan 

mengeluarkan SP3 begitu saja, ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari 

penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Pada kasus yang tersangkanya 

diduga mengalami gangguan jiwa penyidik harus jeli dalam menetapkan tersangka 

benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pada tahap pemeriksaan 

tersangka apabila ditengarai ada perilaku menyimpang atau abnormal saat dimintai 

keterangan, maka penyidik harus merujuknya kerumah sakit terdekat untuk 

dilakukan observasi gejala-gejala tersangka. Apabiala observasi  dari RS 

menunjukan bahwa adanya gejala-gejala kejiwaan terhadap tersangka, penyidik 

dengan wewenang dan tugasnya berhak merujuk tersangka ke rumah sakit jiwa RSJ 

untuk dilaksanakan observasi selama 14 hari. Hasil observasi dan surat keterangan 

dokter jiwa digunakan penyidik sebagai bukti yang relevan dalam penyidikan22. 

Proses penyidikan dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara Kepolisian. 

Atas perintah pimpinan yang di hadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-kanit, serta 

Penyidik terkait, guna memperjelas kedudukan kasus dan penyelesaianya. Tidak 

                                                             
22 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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semua kasus yang ada di Polres kab.Blitar dilakukan gelar perkara, hanya kasus-

kasus tertentu yang berproses dengan gelar perkara. Dalam kaitanya dengan 

tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sering kali dalam tahap 

penyidikan mendatangkan seorang ahli yakni ahli jiwa ataupun psikiater guna 

menerangkan keadaan jiwa tersangka saat melakukan tindak pidana. Apabila 

tersangka melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat psikisnya, maka tersangka 

akan mempertanggung jawabkan perbuatanya dan perkara akan tetap lanjut ke 

tahab berikutnya. Namaun apanila tersangka mengalami gangguan jiwa pada saat 

melakukan tindak pidana, penyidik seringkali menghentikan penyidikan23 . 

Laporan hasil gelar perkara dibuat dari atas persetujuan pimpinan, maka Kapolres 

mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 

Penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa 

penyidik terhadap tersangka gangguan jiwa telah dihentikan, dengan surat perintah 

penghentian penyidikan (SP3) dan surat Keterangan Dokter Jiwa yang menetapkan 

tersangka benar-benar mengalami gangguan jiwa. Setelah itu tersangka 

dikembalikan kepada keluarganya untuk dirawat dirumahnya. Keluarga tersangka 

wajib melaporkan perkembangan tersangka kepada penyidik. 

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada 

penyidik, yakni penyidk berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang 

dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, yaitu: 

                                                             
23 Wawancara Dengan IPTU Heri Purnomo penyididk Unit II Polres kab. Blitar 18 april 2017 
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 Tidak terdapat cukup bukti atau 

 Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 

 Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya. 

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang 

penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah 

dirumuskan bahwa dimaksut dengan penghentian penyidikan suatu peristiwa yang 

diduga  sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan 

menentukan pelaku sebagai tersangka tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil 

penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, 

atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

Salah satu langkah yang diambil oleh penyidik  dalam menyikapi hasil 

penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa adalah pemberian SP3. 

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) amat berkait dengan 

tindakan penyidikan, yaitu karena tidak dapatnya cukup bukti atau peristiwa itu 

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum ( 

pasal 109 ayat (2) KUHAP). Ketentuan itu merupakan prinsip dan menjadi dasar 

hukum suatu tindakan penghentian penyidikan suatu dugaan tindak pidana tidak 

dapat didasarkan pada alasan selain tersebut diatas. 

Namuan ada wewenang yang lain yang cukup besar diberikan KUHAP 

pasal 7 ayat (1) huruf j kepada penyidik, yaitu mengadakan tindakan lain menurut 
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hukum yang bertanggung jawab dan pasal 18 ayat (1) UU No.2 tahun 2002, yaitu 

untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaianya sendiri. 

Mungkin pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik untuk 

melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan 

tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, Negara Indonesia sebagai Negara 

yang asih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondisif 

memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kewajiban, baik dengan kadar 

rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Melihat data tersebut diatas mengenai tingginya angka penderita gangguan jiwa di 

Indonesia, dan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita 

gangguan jiwa, menunjukan semakin pentingnya penelitian tentang  bagaimana 

sebenarnya penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya 

mengalami gangguan jiwa. 

Analisa tersebut seolah terbukti dengan semakin maraknya kasu-kasus yang 

melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus-kasus 

tersebut antara lain kasus-kasus mutilasi yang marak di Indonesia, yang paling 

terkenal dan fenomenal di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh 

Ryan dari jombang. Sejauh ini ryan tidak menyangka perbuatan yang disangkakan 

kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan 

disekitar halaman rumahnya. Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat 

masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku. 
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Kedua, yakni kasus mutilasi yang terjadi di Jakarta Timur. Kepolisian 

daerah tidak melanjutkan proses hukum terhadap Tayana 44 tahun, pria tersebut 

telah memutilasi ibunya, Siti Aini, 80 tahun. Tyana batal menjadi tersangka karena 

ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat setelah menjalani pemeriksaan di RS 

Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, 

menjelaskan bahwa pada persidangan, kondisi kelainan jiwa pelaku tidak 

membawa efek pada berat ringanya hukuman. Terdakwa tetap dianggap sama 

dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana. Lain halnya apabila pelaku 

masuk dalam katergori sakit jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang 

tidak dapat hukum24. 

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa dalam kasus tindak pidana 

yang di perbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa ada 2 (dua) 

kemungkinan dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggung 

jawabankan perbuatanya, dan keputusanya seharusnya terletak pada penafsiran 

hakim terhadap kwalifikasi dalam pasal 44 KUHAP. Sedangkan pasal 44 KUHAP 

yang mengatur pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan 

kejiwaan memang tidak menjelaskan secara jelas maksut dan cakupan istilah 

gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan 

                                                             
24 Rudi Satryu, 2008, Status Kejiwaan Tentukan Pertanggung Jawaban Pidana (online) 
http://www.hukumonline.com/ diakses pada tanggal 14 mei 2017 
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jiwa dari sisi pertanggung jawaban hukum, tidak demikian halnya  dengan psikologi 

forensik. 

Sebagai perbandingan contoh kasus diatas, penyidik Polres Kab.Blitar telah 

beberapa kali menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga 

mengalami gangguan jiwa. Dengan alasan ADR atau RJ yang telah dikemukakan 

sebelumnya sebagai langkah dalam menghentikan penyidikan. Jelas hal ini tidak 

sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP, tentunya pada pasal 109 

ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai pengertian penyidikan hanya memuat 

karena tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan 

tindak pidana atau  penyidikan dihentikan demi hukum. Tidak ada konseptual 

pengertian penyidikan dihentikan karena tersangka gangguan jiwa, maka 

seharusnya proses perkara tetap dilanjutkan sampai tahap pengadilan. Sampai ada 

putusan hakim yang menetapkan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa dan 

hakim bisa menerapkan pasal 44 KUHAP terhadap tersangka. 

Alasan-alasan Penyidik mengenai ADR seperti yang telah  dijelaskan 

sebelumnya tidak dapat digunakan untuk penghentian proses penyidikan karena 

pengaturan ADR hanya dimungkinkan dalam perkra seperti yang tercantum pada 

pasal 6 undangn-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat 

diselesaikan diluar pengadilan (jalur non litigasi) terkecuali dalam hal tertentu 

dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti dalam 

hal delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana 

denda, menurut pasal 82 KUHP kewenangan atau hak menurut delik pelanggaran 
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itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik 

pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika kalau penuntut telah 

menentukan pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah afkop atau pembayaran 

denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. 

Dari pengertian diatas maka sangatlah jelas kiranya bahwa alasan-alasan 

penyidik menghentikan proses penyidikan tidaklah sesuai dengan pengaturan 

perundang-undangan di Indonesia pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur 

tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan. Alasan 

alasan penyidik merupakan diskresi kepolisian semata dan tidak dapat digunakan 

dalam menghentikn penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan 

jiwa. 

 


