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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum POLRES MALANG KOTA 

POLRES MALANG KOTA berada di tengah Kota Malang tepatnya 

di jalan Jaksa agung Suprapto nomor 19 Kota Malang, dengan kode pos 

65112. Disebelah baratnya berbatasan dengan Sekolah Frateran, sebelah 

utara berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, sebelah 

timurnya berbatasan dengan Sungai Brantas-Hotel Kartika Graha. POLRES 

MALANG KOTA dikepalai oleh Bapak Kepala POLRES MALANG 

KOTA AKBP Hoiruddin Hasibuan yang dilantik pada tanggal 24 April 2017 

dimana posisi ini sebelumnya dikepalai oleh Decky Hendarsono sebagai 

Ajun Komisaris Besar Polisi. POLRES MALANG KOTA merupakan badan 

pelaksana utama kewilayahan POLDA Jawa Timur yang berkedudukan di 

bawah Kepala POLDA Jawa Timur. 

2. Gambaran Umum RESKRIM POLRES MALANG KOTA 

RESKRIM POLRES MALANG KOTA adalah unsur pelaksana 

utama pada POLRES MALANG KOTA yang berada di bawah Kepala 

POLRES MALANG KOTA. RESKRIM POLRES MALANG KOTA 

bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada 

korban/ pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi 

identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, 
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dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan 

administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-

undangan. SATRESKRIM dipimpin oleh Kepala Satuan RESKRIM/Kasat 

RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRES MALANG 

KOTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh 

Wakil Kepala POLRES MALANG KOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bagan I 

Struktur Organisasi Satuan RESKRIM POLRES MALANG KOTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota Tahun 2017. 

Struktur organisasi di dalam Satuan RESKRIM POLRES MALANG 

KOTA terdiri dari: 

KASAT RESKRIM 

AKP Heru Dwi Purnomo,  SIK 

 

 
UR IDENT 

Subandi,  

Nuryono 

Dwi Yuliasto 

 

KBO RESKRIM 

IPTU Nurwasis 

STAF BIN OPS RESKRIM 

 

Sunarno 

Siti Fatonah 

Lukman Hakim 

Rohma Widowati 

UNIT I 

Edy Suprapto 

Slamet. S 

Antok 

Riri. N 

Mujianto 

Galang. G 

Rony. S 

M. Juni 

 

 

UNIT II 

Aji. L 

Tinggal. S 

Zudi. S 

M. Afriyanto 

Hairil A, SH 

Verdios 

Hanafi 

Jawoto 

UNIT III 

Rudi.H 

Anto 

Eko. W 

Diyas. R 

G. P. Aditya 

Yudha P. S 

RANMOR 

Iwan. S 

Andik P. K 

Argananta 

Budi. S 

PPA 

Malantika 

Setiawan 

Kukuh. A 

Himawan 

TEKAB 

Sugeng. R 

M. Zaenuri 

Aldino 

Tahta. J 

Satriawan. P 
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a. Kasat RESKRIM yang dijabat oleh Bapak AKP Heru Dwi  Purnomo. 

Kasat RESKRIM bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

POLRES MALANG KOTA. Kasat RESKRIM bertugas 

menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana, dan melaporkan hasil-hasil kegiatan di bidang 

penyidikan tindak pidana khususnya kasus-kasus 

menonjol/meresahkan dan kasus yang berdampak besar kepada 

KAPOLRES MALANG KOTA guna penyelesaian tindak pidana. 

Kasat RESKRIM memberikan petunjuk dan arahan dalam 

menganalisa dan mengevaluasi data-data kegiatan penyidikan yang 

dilakukan oleh unit-unit satuan RESKRIM guna mengetahui 

perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. 

Selain itu juga memberikan petunjuk dan arahan dalam menyusun 

laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas Satuan RESKRIM kepada Kepala POLRES 

MALANG KOTA. Serta memberikan petunjuk dan arahan dalam 

mengajukan anggaran kegiatan urusan pembinaan operasional sesuai 

dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Kasat RESKRIM 

menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan RESKRIM, serta 

menerima saran/masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan 

hasil tugas. 

b. Ur Ident yang dikepalai oleh Bapak IPDA Subandi. Dengan 

anggotanya Bapak Aiptu Nuryono, Bapak Aiptu Dwi Yuliasto. Kaur 
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Ident bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Bagian Ur Ident 

ini bertugas mengolah tempat kejadian perkara, jadi apabila ada suatu 

tindak pidana maka yang diturunkan untuk pertama kali ke lapangan 

adalah anggota dari Ur Ident ini. 

c. Bin Ops yang dikepalai oleh Bapak Iptu Nurwasis. Dengan anggotanya 

Bapak Aiptu Sunarno, Ibu Aiptu Siti Fatonah, Bapak Brikpol Lukman 

Hakim, Ibu Briptu Rohma Widowati. Kaur Bin Ops RESKRIM 

bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Tugasnya menghimpun 

dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan 

dan mendata kegiatan penyidikan pada buku Register penyidikan 

sekaligus sebagai sarana kontrol pengungkapan perkara. Selain itu 

menganalisa dan mengevaluasi data-data kegiatan penyidikan yang 

dilakukan oleh unit-unit satuan RESKRIM guna mengetahui 

perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. 

Dan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkara pidana dan 

penanganan pengungkapan perkara yang terjadi, sebagai bahan 

pertimbangan Kasat RESKRIM guna sebagai pengambilan keputusan 

Kasat RESKRIM dan sebagai bahan masukan kepada Kepala 

POLRES MALANG KOTA dalam penetapan kebijakan dan 

pengambilan keputusan. Kaur Bin Ops juga menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas satuan RESKRIM kepada Kepala POLRES MALANG KOTA 

dan laporan-laporan sesuai dengan permintaan satuan atas serta 
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mengajukan anggaran kegiatan urusan pembinaan operasional sesuai 

dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan juga mengajukan 

saran masukan terkait bidang RESKRIM kepada Kasat RESKRIM. 

d. Kanit RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Kepala 

unit sebagai unsur staf, membantu dan mempermudah Kasat 

RESKRIM dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, dan pengambilan 

keputusan dalam penanganan perkara-perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya, maka kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala unit 

adalah perencanaan penyidikan, pengorganisasian pelaksanaan 

kegiatan penyidikan, pelaksanaan kegiatan penyidikan, dan 

pengawasan penyidikan. Selain itu kepala unit ikut bertanggung 

jawab  dalam hal pembiayaan penyidikan. 

e. Penyidik dan penyidik pembantu Satuan RESKRIM dalam pelaksanaan 

kegiatan penyidikan dan pengambilan keputusan, menentukan sasaran 

yang harus dicapai dalam kegiatan penyidikan, baik yang berkaitan 

dengan tersangka, saksi, alat bukti dan keterangan yang diperlukan 

dalam pengungkapan perkara, juga bertugas dalam membuat surat-

surat yang berkaitan dengan semua kelengkapan yang dibutuhkan 

dalam Administrasi Penyidikan, sesuai ketetapan/petunjuk yang telah 

ditetapkan, melaporkan semua hal yang berkaitan dengan 

perkembangan penyidikan kepada atasan, guna memperoleh masukan 

dan keputusan dari atasan terkait masalah yang  sedang 
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dihadapi/ditangani, menjalin koordinasi dan kerjasama, dengan orang 

yang terkait dalam masalah yang sedang ditangani/dihadapi. 

f.  Kanit PPA RESKRIM yang dijabat oleh Ibu Ipda Malantika. Kanit 

PPA RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. 

Tugasnya memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang 

pelayanan khusus/RPK. Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak 

pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang, 

penyeludupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam 

rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan dan cabul), vice 

(perjudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, 

money loundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah 

perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, 

saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya 

adalah perempuan dan anak.  

g. Kanit Tekab yang dijabat oleh Bapak Iptu Sugeng Riyanto. Kanit 

Tekab RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. 

Bertugas memimpin unit tekab dalam menangani kasus yang terkait 

dengan pidana ringan seperti pencopetan, premanisme, pencurian, 

pemerasan, dll. Unit tekab ini sebagai opsnal dimana mereka turun 

langsung ke lapangan. 
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B. Standar Yang Digunakan Oleh Kepolisian Dalam Menjadikan Alasan 

Pembenar  

1. Dasar Hukum Alasan Pembenar 

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan 

kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang 

telah memenuhi perumusan delik yang telah diatur dalam undang-undang 

yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini 

menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang 

konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus 

dalam diri pelaku, seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus 

pidana.
42

 

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, alasan penghapus pidana merupakan 

alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan 

yang memenuhi rumusan tindak pidana.
43

 

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang 

terdapat dalam KUHP,  sebagai berikut : 

a.  Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa 

Daya paksa atau dikenal dengan istilah overmacht yang diatur 

dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa 

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. 

Menurut Jonkers overmacht itu berwajah tiga rupa yaitu:
44

 

                                                             
 42

 M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika 

Aditama, Bandung. hal. 27 
43

 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan 

Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1996, hal. 217. 
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1. Overmacht yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa 

tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan 

lain.  

2. Overmacht dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam 

hal ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih 

berbuat lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak 

mungkin dapat dielakan.  

3. Overmacht dalam arti Noodtoestand atau keadaan darurat, keadaan 

darurat ada bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan 

bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar 

kepentingan hukum orang lain.  

b. Bela paksa (Noodweer) 

Kata noodweer berasal dari kata nood dan weer. Nood berarti 

keadaan darurat sedangkan weer berarti pembelaan. Para pakar pada 

umumnya memberi arti nodweer dengan pembelaan terpaksa.
45

 

Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan noodweer harus 

memenuhi beberapa syarat:
46

 

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam 

secara langsung, dan melawan hak.  

                                                                                                                                                                       
44

 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983, hal. 70. 
45

 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 

61. 
46

 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Op. Cit , hal. 

72. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Pada kenyataannya ini merupakan penilaian terhadap pelaku 

kejahatan yang melakukan serangan kepada polisi atau masyarakat, 

tentunya klasifikasinya adalah yang mengancam jiwa. Jadi dasar 

hukum dari pasal 49 KUHP (bela paksa) ini adalah pembelaan 

seseorang terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang memang 

secara nyata atau fakta yakni mengancam jiwa atapun merampas 

haknya”.
47

 

2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu 

menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang 

dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum 

yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang 

lain.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Pembelaan itu bukan hanya pembelaan yang berupa kematian atau 

terancam jiwanya saja. Maksudnya jika si A tidak membela diri 

maka si A akan mati atau terancam jiwanya. Maka perbuatan si A 

membela diri ini tidak bisa dihukum. Pembelaan tersebut merupakan 

pembelaan yang levelnya paling tinggi. Jadi pembelaan itu tidak 

hanya terkait dengan pembelaan nyawa saja tetapi terkait juga 

dengan pembelaan terhadap harta benda”.
48

 

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, karena 

noodweer itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, 

dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam 

keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi 

                                                             
47

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Edy Suprapto (Kepala Unit Pidana Umum 

Reskrim Porlres Malang Kota) paa hari jumat tanggal pada hari juma’t tanggal 21 Juli 2017. 
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pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah 

noodweer diperkenankan oleh undang-undang.
49

 

c. Melaksanakan Perintah Undang-Undang 

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak 

dipidana”.  Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau 

wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan 

sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. 

Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan 

karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya.  

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa 

hal yaitu:
50

 

1. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang 

berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Polisi dalam melakukan suatu kegiatan pasti terkoordinir dan ada 

perintah, ada yang mempertanggungjawabkan dan syarat melakukan 

diskresi ini termasuk ke kategori ada perintah ini. Meskipun ada 

juga diskresi yang tanpa melalui perintah, ini karena polisi tersebut 

sebagai seorang penegak hukum yang mempertanggungjawabkan 

perbuataannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

perundang-undangan. Jadi begini ketika polisi tersebut melakukan 

penangkapan terhadap seseorang tentunya polisi tersebut akan 

dilengkapi surat perintah dan terkordinir. Si komandan ataupun 

yang memberikan perintah tentunya akan menjelaskan langkah-

langkah apa saja yang ditempuh ketika melakukan upaya 

                                                             
49

 Ibid. hal. 73. 
50

 Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat 

Pidana, Op.Cit, hal. 96. 
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penangkapan pelaku tindak pidana. Kemudian juga mengisyaratkan 

atau menjelaskan juga ketika memang nanti ada perlawanan maka 

diperbolehkan melakukan diskresi sepanjang sesuai dengan 

pertaturan perundang-undangan. Ada kalanya ketika polisi ini 

sedang tidak bertugas atau berdinas kemudian polisi tersebut 

mengetahui sedang terjadi sesuatu dimasyarakat ataupun terhadap 

diri si polisi sendiri. Apakah polisi tersebut boleh melakukan 

diskresi? Boleh tidak apa-apa. Ketika itu masyarakat terancam 

jiwanya dan polisi tersebut membawa pistol dan sebetulnya polisi 

tersebut bisa melakukan diskresi. Jika polisi tersebut tidak 

melakukan dikresi masyarakat akan kehilangan nyawanya. Maka 

polisi dengan melekatnya jabatan yang dimilikinya. Maka 

diperbolehkan untuk melakukan diskresi.”
51

 

2. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh 

undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini 

harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-

undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan 

tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan 

menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan 

seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk 

bertindak demikian.
52

 

3. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas 

dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Perintah undang-undang itu tentunya ada surat perintah tugas yang 

disitu dicantumkan yang memberikan kesatuan, yang memberikan 

perintah, yang diperintah dan perintah itu dalam bentuk apa. Yakni 

seperti halnya melakukan penangkapan terhadap si A yang berlokasi 
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di X karena kaitannya dengan kejahatan pembunuhan seperti itu 

perintah undang-undang.”
53

 

Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-

undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk 

dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh 

undang-undang sebaiknya atau selayaknya dapat mengukur tindakan 

yang diperintahkan oleh undang-undang. 

d. Melaksanakan Perintah Jabatan 

Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP 

mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan 

perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.  

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat 

(1) adalah, dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan 

atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan 

perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 

kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan 

oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan 

secara langsung. Oleh sebab itu, perbuatan untuk melaksanakan 

perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana. 

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP, maka “perintah 

jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan 

ketentuan ini sebagai dasar penghapus pidana. Menurut Noyon-
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Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan 

oleh seseorang atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal 

semacam itu bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari 

orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima 

perintah.”
 54 

2.  Dasar Hukum Kewenangan Tindakkan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian 

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu 

tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif 

Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para 

pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku.
55

 Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak 

ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, 

dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian 

unit reserse.
56

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Sifat represif ini kan langsung ke tindakan, tentunya ada efek dari tindakan 

itu terhadap si pelaku tindak pidana ini. Dalam kenyataannya adalah 

tindakan represif itu yakni melakukan upaya penembakan, ketika 

penembakan ini masih dilevelkan kepada upaya melumpuhkan. Maka 

efeknya adalah tertuju kepada penembakan yang hanya melumpuhkan 

bukan mematikan. Tapi jika memang polisi yang bersangkutan bisa menilai 

bahwa diskresinya hanya sebatas itu”.
57
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Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat 

harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan 

prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai 

penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, 

yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, 

yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, 

maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan 

untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika 

Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jadi yang dimaksud dengan etika kepolisian yaitu polisi ini harus 

mempunyai etika ketika melakukan kegiatan. Kalau memang melakukan 

kegiatan penangkapan yang tidak terlau membahayakan maka sebisa 

mungkin memberikan peringatan atau penjelasan terlebih dahulu yakni 

dengan cara ucapan untuk memperkenalkan diri bahwa dia polisi dan 

memberi waktu pada pelaku tindak pidana untuk menyerah”.
58

 

Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat 

selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam 

pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat laporan 

ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada 

atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya 

dihadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat 

kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh 

aparat kepolisian serta juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana 
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dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral 

Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, 

sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun 

melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. 

Prosedur tembak ditempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 

48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana 

dalam menggunakan senjata api harus: 

a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan 

proporsionalitas. 

Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka setiap 

aparat kepolisian harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar 

Penegakkan Hukum, sebagai berikut:
59

 

1. Asas Legalitas 

Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip 

legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam 

perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh 

karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan 

yang terkait dengan tugas penegakkan hukum. 
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2. Asas Nesesitas 

Nesesitas yaitu sebuah keadaan yang mengharuskan anggota 

polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian 

yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa 

melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam 

penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada 

saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, 

sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-

satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada 

cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang 

diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang 

mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi 

kehidupan. Yang dimaksud kehidupan disini adalah nyawa warga 

masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka. 

3. Asas Proporsionalitas 

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa 

disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota 

Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip 

proporsionalitas dalam semua tindakannya, terutama pada saat 

penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat 

dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan 

dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan 

keadaan sebagai berikut: 
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1. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran atau peralatan 

(senjata api, pisau, dll). 

2. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga 

masyarakat, petugas kepolisian, tersangka). 

3. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa 

atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat 

untuk terlaksana. 

4. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan 

akan terjadi, petugas harus mampu menetukan tingkatan 

penggunaan kekerasan yang akan digunakan. 

b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan 

peringatan yang jelas dengan cara : 

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang 

sedang bertugas. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Pada saat dilapangan ketika petugas sebelum melakukan 

diskresinya yakni menggunakan senjata api, ketika polisi yang 

bertugas ini datang tentunya polisi harus menyampaikan kepada 

pelaku bahwa yang datang ini adalah polisi, petugas tersebut 

menyebutkan nama, menyebutkan bahwa dia ini polisi atau bisa 

juga menunjukkan kartu anggota”.
60

 

2. Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas 

kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan 

senjatanya. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Jadi ketika level 1 sudah dilakukan, maka petugas memberi 

peringatan kepada pelaku tindak pidana, bahwa agar pelaku ini tidak 

melakukan tindakan pidananya, supaya pelaku tindak pidana ini 

berhenti untuk lari, angkat tangan, meletakkan senjatanya dan 

sebagainya”.
61

 

3. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Ketika selesai menyampaikan peringatan, maka petugas 

memberikan jeda waktu supaya pelaku tersebut berpikir dan 

memutuskan untuk pelaku tersebut berhenti melakukan tindak 

Pidana”.
62

 

c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu 

diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi 

petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Bila tidak memungkinkan tembakan peringatan, maka diperbolehkan. 

Namun tetap tujuan melumpuhkan dahulu bukan mematikan”.
63

 

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan 

kepolisian berupa tembak ditempat, berdasarkan ketentuan Pasal 15 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
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2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus 

melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari 

Pasal 15 sebagai berikut : 

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat 

menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap 

anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan 

umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan 

peringatan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jadi ketika petugas tersebut melakukan tembakan petingatan ini, 

pembahasannya adalah kenapa petugas tersebut melakukan tembakan 

peringatan berarti levelnya belum sangat mendesak”.
64

 

2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk 

menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak 

menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jadi polisi ini sebelum melakukan diskresi dengan pertimbangan-

pertimbangan kondisi alam seperti ini maka polisi tersebut harus tahu 

bahwa kalau polisi tersebut melakukan tembakan harus aman, harus 

tidak membahayakan masyarakat sekitar. Misalnya polisi tersebut 

tidak mempunyai kemapuan menembak jarak jauh dan akurasi 
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tembakannya 10 meter tapi dengan sasaran 20 meter, polisi tersebut 

jangan terlalu memaksakan untuk diskresi, bisa berakibat fatal”.
65

 

3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan 

kehatihatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak 

berhasil dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang 

akan menyerang anggota polri atau masyarakat. 

b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan 

kepada pelaku kejahatan atau tersangka. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Bahwa pengertian udara sini adalah merupakan udara yang 

terbuka, jangan sampai petugas tersebut ini sedang didalam rumah 

atau gedung lalu petugas tesebut menembak diudara”.
66

 

4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya 

ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat 

segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan 

peringatan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jika memang keadaan sudah sangat mendesak dan jika petugas 

mengulur waktu untuk melakukan tindakan tembak ditempat 

dikhawatirkan akan ada korban berjatuhan maka petugas langsung 
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melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana 

tersebut”.
67

 

Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan 

dalam melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari tersangka 

atau pelaku kejahatan, Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Iptu 

Edy Suprapto mengenai tahapan penggunaan kekuatan tersebut diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan 

Kepolisian sebagai berikut :
68

 

a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. 

“Saat polisi berdiri menggunakan seragam, polisi tersebut sudah 

mengunakan kekuatan tahap 1 (satu). Contohnya polisi sedang berjaga 

di suatu Bank dengan menggunakan seragam secara tidak langsung 

pasti orang akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana di 

Bank tersebut karena ada polisi yang bertugas”. 

b. Tahap 2 : perintah lisan. 

“Ketika polisi datang disebuah kejadian tindak pidana atau mendatangi 

pelaku tindak pidana, polisi tersebut sudah mempunyai ukuran 

tersendiri apakah ini diperlukan perintah lisan  apakah langsung ke 

level yang tidak perintah lisan ataupun bahkan tidak perlu melakukan 

tembakan peringatan. Itulah diskresi yang dengan penilaian sendiri 

oleh polisi yang bertugas tetapi bisa dipertanggungjawabkan itulah 

diskresi”. 

c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak. 

“Ketika pelaku tindak pidana diperintahkan untuk berhenti melakukan 

tindak pidana oleh petugas tapi tidak dihiraukan. Maka petugas 

mencoba untuk mendekati pelaku tindak pidana lalu menahannya 

dengan tangan. Dengan syarat jika pelaku tindak pidana tidak 
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membawa senjata berbahaya yang dapat melumpuhkan petugas  

bahkan membahayakan jiwa petugas”. 

d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras. 

“Pada saat petugas menggunakan kendali tangan kosong lunak pelaku 

tindak pidana tersebut masih tetap melawan,  maka petugas tersebut 

akan menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan pelaku 

tindak pidana. Dengan syarat jika pelaku tindak pidana tidak 

membawa senjata berbahaya yang dapat melumpuhkan petugas bahkan 

membahayakan jiwa petugas dan masyarakat”. 

 

e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia, misalnya gas air mata, 

semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. 

“Jika petugas sudah mengunakan tahapan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi 

pelaku tindak pidana masih saja melawan, maka petugas dapat 

menggunakan tongkat T, tongkat rotan, gas air mata, dan sebagainya”. 

f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang 

menghentikan tindakan atau perilaku tersangka yang dapat 

menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, 

ataupun anggota masyarakat. 

“Ketika petugas melakukan semua tahapan tetapi pelaku masih saja 

tidak mau berhenti melakukan tindakan pidananya. Barulah petugas 

menggunakan senjata api untuk menghentikan pelaku tindak pidana”. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

mengenai aturan membawa senjata api oleh anggota kepolisian di Polres 

Maang Kota, yang menyatakan bahwa : 

“Semua anggota polri diperbolehkan membawa senjata api 

sepanjang mereka mendapatkan ijin dan memenuhi syarat untuk 

memegang senjata api ( ujian-ujiannya antara lain tes psikologi 

setiap 1 (satu) tahun dan latihan menembak 6 (enam) bulan 

sekali). Jenis senjata yang digunakan yaitu Standart polri adalah 

revolver call 38 mm. Kemudian senjata yang digunakan oleh 

anggota kepolisian Polres Malang Kota dicek secara berkala. Di 

tingkat polres malang kota, memperketat pengawasan senjata api 

dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan ketersediaan peluru atau 
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amunisi saat bertugas yakni tiap 1 (satu) senjata api diberi 12 

(dua belas) butir peluru dan ketika digunakan membuat berita 

acara penggunaan amunisinnya”.
69

 

 

Aparat kepolisian mendapat pelatihan dari tiap kesatuan pusat 

atau wilayah yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan Kepolisian pasal 11 sebagai berikut : 

(1) Anggota Polri sebagaimana sebelum melaksanakan tindakan 

kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus 

mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa : 

“Setiap pemegang senjata api yakni anggota Polri wajib hukumnya 

melakukan pelatihan dan seleksi. Jadi pemegang senjata api yang 

dimana adalah anggota Polri harus melalui ujian psikologi 

kemudian dilanjutkan dengan ujian pelatihan menembak. Lolos 

dalam ujian psikologi tapi tidak lolos dalam ujian pelatihan  

menembak, polisi tersebut tidak akan mendapat rekomendasi untuk 

memegang senjata api. Dan bagi yang sudah memenuhi syarat untuk 

memegang senjata api maka akan mengikuti latihan tembak 3 bulan 

sekali”.
70

 

(2)   Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan 

prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, 

yang menyatakan bahwa  : 

“Itu merupakan dukungan logistik Polri, berupa alat tembak (pistol). 

Dan alat tembak (pistol) ini juga harus memenuhi standar, jangan 
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sampai alat tembak (pistol) yang diberikan kepada polisi tersebut 

tidak memenuhi standar. Padahal pistol tersebut adalah bekal polisi 

tersebut untuk penegakan hukum”.
71

 

Sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembak ditempat 

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yang diatur dalam Pasal 18 

dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  Sebagai berikut : 

Pasal 18  

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri.  

(2)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma 

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan 

tindakan pencegahan. 
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Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika 

aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk 

akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau 

tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain 

dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata 

api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku 

kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat 

ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan 

tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali 

senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk 

menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat 

mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian 

dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana 

tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah 

lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional.
72

 

Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan 

langkah terakhir yang dilakukan oleh polisi, sebelum melakukan tindakan 

tembak ditempat seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal 

yang tercantum atau diatur dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : 
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a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih 

dahulu. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jadi ketika ada sebuah kejadian, polisi tersebut mengamati kejadian 

tersebut kemudian menilai agar polisi tersebut bisa menentukan 

tahapan diskresi manakah yang seharusnya dilakukan. Tidak selalu 

bahwa begitu ada sebuah kejadian langsung disimpulkan bahwa itu 

harus diatasi dengan diskresi maksimal, diskresi maksimal disini 

maksudnya adalah tembakan membunuh”.
73

 

b. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Diskresi ditentukan sendiri oleh polisi yang bertugas, patut dilakukan 

tahapan diskresi yang mana. Jika memang kejadian tersebut patut 

dinilai itu membahayakan jiwa masyarakat ataupun polisi maka dapat 

dilakukan tindakan kekerasan yang dapat melumpuhkan pelaku tindak 

pidana tersebut”.
74

 

c. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang 

sah. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Berdasarkan undang-undang yang berlaku serta Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KUHP. Dalam KUHP 

Pasal 49, 50, dan Pasal 51 bahwa tindakan diskresi yakni tembakan 

ditempat adalah legal sepanjang petugas bisa mempertanggung 

jawabkan alasan melakukan diskresi tersebut”.
75
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d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk 

menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Lingkup diskresi ini adalah melekat kepada tugas dan tanggung jawab 

kepolisian. Diskresi bukan berarti bahwa ketika polisi ini melakukan 

tindakannya yaitu tindakan tembak ditempat kepada seseorang tanpa 

alasan dan tanpa dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh orang tersebut. Dan polisi melakukan tindakan tindakan itu, maka 

itulah yang disebut tidak berlandaskan hukum”.
76

 

e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan 

secara proporsional dengan tujuan sesuai dengan hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Dijelasakan sebagaimana asas proporsionalitas bahwa penggunaan 

kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang 

dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota, sehingga tidak 

menimbulkan korban yang berlebihan”.
77

 

 

f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras 

harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Misalnya dalam sebuah kasus yang dimana polisi tersebut melakukan 

tembakan yakni menembak seseorang pelaku tindak pidana tetapi 

sebetulnya dengan tidak melakukan tembakan, situasi pada saat 
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kejadian tindak pidana tersebut bisa dikendalikan tanpa harus 

menembak pelaku tindak pidana tersebut”.
78

 

g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata atau alat dalam 

penerapan tindakan keras. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Batasan itu, ketika melakukan penembakan yang levelnya dibawah 

melakukan tembakan mati itu dibatasi. Ketika polisi tersebut sudah 

menilai bahwa harus melakukan tembak ditempat. Kemudian polisi 

tersebut menembak kaki pelaku tindak pidana yang  membuat pelaku 

lumpuh, maka tidak perlu ditembak lagi”.
79

 

h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan atau tindakan keras harus 

seminimal mungkin. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Ketika memang harus melakukan tindakan kekerasan seperti halnya 

tembak ditempat. Usahakan memilih titik-titik dibawah mematikan 

sasaran yang ditembak, misalnya ditembak kakinya dan sebagainya.”
80
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Tabel 1 

Data Tindakan Tembak di Tempat Sat Reskrim Polres Malang Kota : 

No. Bulan Penanganan 

Kasus 

Keterangan 

1. Januari 0 - 

2. Februari 0 - 

3. Maret 0 - 

4. April 0 - 

5. Mei 1 Curanmor 

6. Juni 2 Curanmor 

7. Juli 1 Curanmor 

Total 4 

Sumber : Kanit pidum Polres Malang Kota tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa selama bulan januari 

s/d juli terdapat 4 (empat) tindakan tembak ditempat terhadap pelaku 

curanmor yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Malang kota. Ini 

menunjukkan angka yang kecil, bahwa tidak sembarangan polisi itu 

membuat suatu langkah diskresi berupa tindakan tembak ditempat. 

Bahwa tindakan tembak di tempat itu adalah suatu keadaan yang sangat  

mendesak dan terpaksa. Polisi tidak akan melakukan diskresi berupa 

tindakan tembak ditempat jika pelaku tindak pidana tidak berusaha 

melawan petugas, mengancam jiwa petugas atau masyarakat. Jadi polisi 

melakukan diskresi jika memang sangat terpaksa dan jika tidak segera 
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melakukan diskresi berupa tindakan tembak ditempat dapat menimbulkan 

korban jiwa. 

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sangatlah ketat 

aturannya dan penggunaan senjata api ini tidak boleh sembarangan 

dilakukan oleh aparat kepolisian, karena semuanya itu telah diatur dalam 

undang-undang dan aparat kepolisian harus dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini setelah 

menggunakan senjata api. Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan 

sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat 

terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan 

diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, sesuai dengan pasal 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak 

Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Selain itu menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan 

tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat 

digunakan untuk : 

a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa. 

b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat. 

c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat. 

d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang 

e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau 

akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. 
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f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah 

yang lebih lunak tidak cukup. 

Selain itu juga dijelasakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf J yang menyatakan “mempunyai wewenang mengadakan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Dan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggungjawab disini yakni tindakan tembakan 

yang dilakukan oleh petugas yang bertanggungjawab. 

Dalam melaksanakan diskresinya yakni kewenangan tembak 

ditempat oleh polisi di Polres Malang Kota terhadap pelaku kejahatan. 

Standar yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. Jadi dalam hal pelaksanaan kewenangan tembak ditempat 

polisi di Polres Malang Kota telah sesuai dengan prosedur yang diatur 

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repullik Indonesia dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

C. Bentuk Pertanggungjawaban Secara Hukum terhadap Petugas Kepolisian yang 

Melakukan Tindakan Tembak di Tempat 

1. Pertanggungjawaban Petugas Kepolisian Setelah Melakukan Tindakan 

Tembak di Tempat  

Setelah melakukan tindakan tembak ditempat polisi yang 

bersangkutan harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut. 

Tindakan tembak ditempat merupakan upaya terakhir bagi anggota 
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kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Pertanggungjawaban anggota 

kepolisian setelah melakukan tembakan ditempat yaitu dengan cara : 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan Polisi setelah 

melakukan tindakan tembak di tempat Polisi wajib :  

a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa  : 

“Bentuk dari pertanggungjawaban kepolisian tersebut melakukan upaya 

diskresi ini tidak hanya kepada pelaku yang dilakukan diskresi 

melainkan juga kepada masyarakat yang terluka dan sebagainya. 

Karena tugas kepolisian itu melindungi masyarakat”.
81

 

b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa  : 

“Ketika polisi melakukan diskresi berupa tindakan tembak ditempat 

kemudian si pelaku tindak pidana ini terluka, hal yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah menyembuhkan luka pelaku tindak pidana 

tersebut ataupun upaya menyelamatkan jiwa terlepas itu siapapun, jika 

masyarakat yang terluka maka menyelamatkan masyarakat tersebut. 

Dengan cara bantuan medis, jika memang polisi ini bisa melakukan 

upaya bantuan maka akan memberi bantuan medis ditempat kejadiaan 

saat itu juga tetapi jika tidak bisa, akan secepatnya dibawa ke rumah 

sakit terdekat.”
82

 

c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat 

penggunaan senjata api.  
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa  : 

“Ini sebagai rangkaian dari pertanggungjawaban kepolisian, setelah 

memang ada bentuk diskresi ini. Polisi mempunyai kewajiban untuk 

memberitahukan kepada pihak keluarganya bahwa akibat dari diskresi 

ini keluarga pelaku ini mengalami hal seperti ini”.
83

 

d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata 

api.   

Dalam membuat laporan terperinci tentang penggunaaan senjata api ini 

sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan 

Kepolisian pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut : 

Ayat (4) 

Laporan sebagaimana dimaksud memuat antara lain :  

a. Tanggal dan tempat kejadian. 

b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, 

sehingga memerlukan tindakan kepolisian. 

c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan. 

d. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan. 

e. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan 

kekuatan tersebut.  

Ayat (5)  

Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) digunakan untuk :  
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a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,e dan hurf f. 

b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan. 

c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri 

dan/atau masyarakat. 

d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan 

peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara 

berkesinambungan. 

e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan. 

f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata 

terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang 

bersangkutan. 

Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah 

menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut 

ini:  

a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka. 

b. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa  : 

“Bisa saja ini bagian komplain dari masyarakat yang tidak puas dengan 

adanya tindakan diskresi yakni berupa tindakan tembak ditempat yang 

dilakukan petugas. Indonesia merupakan Negara hukum masyarakat 

boleh menggugat. Sepanjang memang polisi ini sesuai dengan undang-

undang dan pertanggungjawaban dari melakukan diskresi ini tepat. 
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Meskipun masyarkat tersebut tetap komplain, tetap tidak terima, 

melakukan upaya hukum. Pihak kepolisian tetap membantu.”
84

 

c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa  : 

“Bila memang diperlukan. Jika memang ditempat kejadian tersebut ada 

rangkaian dari kejadian yang patut diduga.”
85

 

 

d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka. 

e. Melaporkan kejadian.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

”Kesempatan awal yakni memberitahukan/menginformasikan dulu 

kepada satuan ataupun atasan/kepala, bukan bermaksud apa agar sinergi 

kerja kepolisian ini dapat terjaga. Misalnya ada sebuah kejadian dan 

yang melakukan tindakan tembak ditempat ini adalah satuan lalu lintas, 

kemudian petugas tersebut akan melaporkan kemudian petugas tersebut 

akan dibantu dengan satuan unit yang lain. Misalnya yang ditembak 1 

(satu) orang yang lainnya lari, maka dengan petugas tersebut melaporkan 

kejadian itu. Pemberi bantuan baik medis maupun perkuatan yang lain 

dapat dilakukan”.
86

 

Anggota kepolisian yang melakukan tindakan tembak ditempat 

tidak sesuai dengan prosedur tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. 

Aparat kepolisian tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak yang 

berwenang menurut peraturan yang berlaku, untuk mengetahui letak 

kesalahan aparat kepolisian tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan 
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atas aparat kepolisian tersebut merupakan keputusan yang seadil-adilnya. 

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai berikut : 

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa 

lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. 

(2)   Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah: 

a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), 

b. Atasan langsung,  

c. Atasan tidak langsung, 

d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 

e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. 

Pada dasarnya setiap anggota Polisi secara individu wajib 

bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan kepolisian 

dalam hal ini secara khusus mengenai kewenangan menembak ataupun 

mengenai kekuatan polisi lainnya secara umum, ini tertuang pada bunyi 

pasal 13 ayat 1 Perkap No. 1 tahun 2009 yang berbunyi:  

“Setiap individu Polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan 

penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan”  

Oleh karena pertanggungjawaban penggunaan senjata api tersebut 

secara individu oleh anggota kepolisian, maka penggunaan senjata api 

yang telah merugikan pihak lain, karena tidak mengikuti prosedur ataupun 
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tahap-tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dapat dituntut pertanggung jawabannya dan akan dilakukan atau 

dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin, kode etik ataupun sanksi 

perdata dan pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). 

2.  Hukum Disiplin Polri 

Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan 

bahwa penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian 

dapat dilaksanakan secara langsung oleh atasan langsung, atasan tidak 

langsung atau anggota provost Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Tata cara atau prosedur 

penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut 

dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, yang 

pelaksanaannya melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Laporan atau pengaduan. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Jika pihak keluarga pelaku yang ditembak tidak menerima atau 

meminta untuk diselidiki maka pihak keluarga dapat melakukan 

tahapan-tahapan ini, dengan pihak keluarga melaporkan polisi tersebut 

kepada satuan yang ditunjuk yaitu unit profesi untuk menyampaiikan 

keluhannya secara tertulis.”
87
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b. Pemeriksaan pendahuluan.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Si pelapor yaitu si keluarganya pelaku diperiksa oleh petugas 

perofesi, seputar keluhannya apa, kemudian sepengetahuan pelapor 

pada saat kejadian seperti apa, ada fakta apa sehingga membuat pihak 

keluarga meminta untuk diselidiki apakah ada informasi, apakah ada 

lain yang pelapor ketahui atau ketidak cocokan penyampain si polisi 

yang sudah melakukan diskresi”.
88

 

c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Ketika memang dalam proses profesi ini ditemukan adanya 

pelanggaran, maka polisi tersebut akan digelandang ke sidang disiplin 

dan akan diungkap disitu seperti sidang biasa”.
89

 

d. Penjatuhan hukuman disiplin. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Ketika memang polisi tersebut diputus bahwa ini adalah bentuk 

sebuah pelanggaran, maka akan ada penjatuhan hukuman disiplin, 

misalnya pemecatan. Setelah polisi tersebut dipecat kemudian jika 

dalam kasus tersebut ada kaitannya dengan perbuatan pidana, maka 

akan dilanjutkan kepada proses pemidanaan.”
90

 

e. Pelaksanaan hukuman. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 
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“setelah dilakukan penyidikan terhadap polisi yang bersangkutan dan 

ternyata memang melakukan pelanggaran. Lalu oleh pihak kepolisian 

dilanjutkan ke persidangan di pengadian negeri. Dan jika diputus 

melakukan penyimpangan diskresi, dan terbukti melakukan  

penyimpangan diskresi dan itu merupakan perbuatan pidana untuk itu 

diputuskan”.
91

 

f. Pencatatan dalam data personel perseorangan.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Sebetulnya tahapan sebelum penjatuhan hukuman itu datanya sudah 

tercatat”
92

 

Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin ankum ataupun 

atasan yang berwenang mengadili pelaku tindak disiplin Polri .perlu 

mempertimbangkan 3 (tiga) hal penting, sebagaimana yang tertuang pada 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 yakni :  

a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Pimpinan sidang Ankum, ketika ada polisi yang digelandang dalam 

sidang profesi, maka Ankum yang bijaksana harus mempertimbangkan 

sebetulnya polisi  tersebut melakukan diskresi dengan benar atau tidak 

dan situasi pada saat kejadian seperti apa”.
93

 

b. Pengulangan dan prilaku sehari-hari pelanggar disiplin. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 
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“Apakah polisi yang bersangkutan ini pernah melakukan kesalahan yang 

sama ataupun tindak criminal yang lain. Catatan-catatan itu akan 

menjadikan pertimbangan pimpinan untuk memberi putusan”.
94

 

 

c. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Edy Suprapto, yang 

menyatakan bahwa : 

“Setelah memang ada keputusan tersebut maka ketika memang 

diputuskan bersalah ataupun tidak bersalah terhadap polisi yang 

bersangkutan. Ini menjadikan efek jera kepada polisi tersebut, ketika 

memang itu tidak sampai lanjut pidana maka polisi tersebut akan lebih 

mengerti bahwa melakukan diskresi yang benar harus seperti ini dan lain 

sebagainya”.
95

 

Hal ini dilakukan agar setiap atasan yang berwenang dalam 

pengambilan putusan sanksi yang akan diberikan pada pelanggar disiplin 

tidak salah dalam pengambilan keputusan tersebut. 

3. Kode Etik Kepolisian  

Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para 

anggota polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam pasal 11 

ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian disebutkan Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode 

etik dikenakan sanksi berupa : 

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,. 

b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun 

secara terbuka. 
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c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. 

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau 

fungsi kepolisian. 

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, maka sesuai 

dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pada 

bagian Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika 

anggota polri terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka 

anggota Polri tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dan 

apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana maka 

selanjutnya anggota Polri tersebut dapat dilimpahkan kedalam yurisdiksi 

peradilan umum untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri. 

Jadi Polisi tidak begitu saja lepas dari tanggung jawab terhadap si 

pelaku tindak pidana, tapi polisi  juga tetap bertanggung jawab atas 

tindakannya  melakukan tembakan di tempat terhadap pelaku. 

Selain pemecatan atau diberhentikan secara tidak hormat,  sanksi 

yang mungkin dijatuhkan mencakup penurunan pangkat, skors dari 

tugas, penempatan dalam masa percobaan, pemindahan tugas, pelatihan, 

peringatan, atau bimbingan dan pengawasan :
96

 

1. Pemecatan 

Pemecatan adalah pemutusan total dari dinas Kepolisian 

termasuk gaji, keuntungan dan tanggung jawab timbale balik antara 

petugas dan Kepolisian. Ini merupakan keputusan yang terberat dalam 
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proses pemeriksaan administratif dan dalam pemeriksaan selanjutnya. 

Meskipun demikian, terkadang tindakan ini merupakan satu-satunya 

pilihan dalam kasus-kasus serius tertentu. 

2. Penurunan pangkat 

Penurunan pangkat adalah penurunan dari posisi organisasi yang 

diakui secara formal yang menentukan wewenang terhadap anggota 

organisasi lainnya. Sebagai hukuman, penurunan pangkat merupakan 

sanksi serius, karena mengakibatkan berkurangnya penghasilan, 

turunnya status, dan pertanggungjawaban dalam perkembangan karir. 

3. Hukuman Skors  

Hukuman Skors adalah hukuman apabila seorang aparat 

kepolisian dibebaskan dari tugas tanpa gaji untuk periode waktu 

tertentu yang biasanya tidak lebih dari empat minggu. Selama masa 

skors petugas tidak memiliki wewenang sebagai petugas polisi dan 

dalam banyak yuridiksi bahkan tidak dapat bekerja dalam suatu 

pekerjaan “di luar tugas” yang mungkin membutuhkan wewenang 

polisi. Sementara si petugas tidak memiliki wewenang atau gaji, 

biasanya tunjangan personil masih diberikan. 

4. Hukuman Percobaan 

Hukuman percobaan adalah hukuman dimana petugas tetap 

bertugas, menerima gaji dan tunjangan, tetapi statusnya berubah 

karena dugaan penyelewengan yang kemudian diterima mungkin, 

akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman skors atau pemecatan. 
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Hukuman ini paling sering diberikan kepada petugas yang sudah 

mengikuti rehabilitasi pecandu alcohol, petugas yang terlalu sering 

mangkir dari kerja, aparat kepolisian yang banyak terkena pengaduan 

ringan (tidak professional ataupun tidak ramah) dan keadaankeadaan 

lain yang serupa. 

5. Pemindahan tugas 

Biasanya sanksi pemindahan tugas dijatuhkan dalam kasus 

dimana seorang aparat kepolisian terlibat dalam penyelewengan yang 

berhubungan dengan penguasaannya yang sekarang. Pemindahan 

tugas dapat berupa penarikan seorang aparat kepolisian keluar dari 

posisi dari fungsi yang dijalankannya ke fungsi lain, ataupun 

pemindahan lokasi tugas dari suatu kota ke kota lain. 

6. Pelatihan 

Jika pelanggaran peraturan atau prosedur yang dilakukan 

seorang aparat kepolisian merupakan akibat dari penyalahgunaan 

jabatan, maka dijatuhkan sanksi pelatihan tambahan tentang subjek 

masalah yang berhubungan dengan penyelewengan tersebut. Dalam 

hal ini instansi Kepolisian harus menanggung sebagian tanggung 

jawab dan memberikan serangkaian tindakan perbaikan. 

7. Peringatan 

Suatu peringatan adalah hukuman ketika seorang petugas secara 

resmi mendapat peringatan karena perilakunya. Peringatan tersebut 

dalam bentuk tertulis, biasanya dari seorang komandan (kepala unit), 
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dan salinan tersebut dimasukkan dalam arsip personalia aparat 

kepolisian yang mendapat peringatan tersebut. Surat peringatan ini 

akan dijadikan pertimbangan dalam evaluasi kenaikan pangkat dan 

juga keputusan hukuman untuk kejadian penyelewengan dimasa 

datang. 

8. Bimbingan dan Pengawasan 

Sanksi berupa dialog dengan aparat kepolisian berkenaan 

dengan masalah yang biasanya berhubungan dengan faktor-faktor 

penampilan dan prosedur. Bimbingan dan pengawasan bukan 

merupakan bagian dari catatan personalia resmi pegawai, meskipun 

begitu, pengawas harus membuat catatan sebagai referensi yang 

mungkin penting dalam masalah disipliner di masa datang. Meskipun 

demikian, sanksi ini merupakan sanksi disipliner yang sering 

digunakan. Bimbingan dan pengawasan adalah apa yang oleh orang 

sering didengar sebagai teguran lisan. 

Anggota kepolisian yang melakukan tembak di tempat tidak 

sesuai dengan prosedur dapat diberikan sanksi pidana sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya atas tugas yang diembannya. Pasal pidana 

yang dapat dikenakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan 

tembak ditempat tidak sesuai prosedur ialah pasal yang mengatur 

tentang kejahatan terhadap nyawa, yakni sebagai berikut : 

1. Pasal 338 KUHP 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
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2.  Pasal 359 KUHP 

barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 

orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 

3. Pasal 360 KUHP 

Ayat (1) barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 

menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 

Ayat (2) barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 

menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa 

sehingga timbul penyakit atau halangan 

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian 

selama waktu tertentu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun. 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 KUHP, 

bagi seorang pegawai negeri yang melanggar kewajibannya dalam 

jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, maka 

hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Ketentuan ini 

tentu berlaku bagi seorang aparat kepolisian Indonesia karena polisi 

merupakan bagian dari pegawai negeri sebagaimana diatur dalam 

pasal 92 KUHP. 

 


