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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Umum Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Secara etomologis Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti 

kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, 

sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah 

kriminologi untuk pertama kali pada tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, 

ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini di kenal orang 

banyak istilah yang digunakan adalah antropologi criminal.7 Menurut 

W.A.Bonger, Kriminologi adala h ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Menurut J. Constant, Kriminologi 

adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan fakto-faktor yang 

menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.8 

Kriminologi diartikan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau 

penjahat. Paul Moedigdo Moeliono mendiskripsikan kriminologi sebuah 

`masalah di dalam diri manusia. Kriminologi memiliki metode-metode sendiri 

dalam melakukan pendekatan dan menyelesaikan sebuah masalah kejahatan 

sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang 

penuh menjadi sebuah ilmu manusia yang berdiri sendiri .9 

                                                           
7I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakata, Genta Pubishing, hal.20 
8A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar. Hal 1 
9Ismail Rumadan. 2007. Kriminologi. Jakarta. Penerbit Airlangga. Hal 16 



14 
 

Menurut Mudigdo Moeliono, Kriminologi adalah bahwa pelaku 

kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya 

kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi 

adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan masyarakat. Menurut A.W. Wood, Mengatakan bahwa istilah 

kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau 

pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di dalamnya 

termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan penjahat. 10 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu kriminologi 

Teoritis dan Kriminologi praktis.11 

a. Kriminologi Teoritis 

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 

cabang pengetahuan. Tiap-tiap pembagiannya memperdalam 

pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 

1) Antropologi Kriminal 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang 

menjadi cirri khas dari seorang penjahat. Misalanya: menurut 

Lambrosso ciri seorang penjahat diataranya: tengkoraknya panjang, 

rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar,dahinya moncong 

dan seterusnya. 

                                                           
10 Ibid, hal 2 
11 Ibid, hal 11 
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2) Sosiologi Kriminal 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 

gejala sosial. 

3) Psikologi Kriminal 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu 

jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah : 

4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 

sakit jiwa/gila. 

5) Penologi 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan 

faedah hukum. 

b. Kriminologi Praktis 

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna 

untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. 

Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah 

merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang 

dari kriminologi praktis adalah :12 

1) Criminal 

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas 

faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan 

                                                           
12 A. S Alam, Op.Cit Hlm 5-6 
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perekonomian rakyat, penyuluhan, penyedian sarana olah raga 

dan lainnya.13 

2) Politik Criminal 

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 

caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana 

agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak 

melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman 

yang seadiladilnya, maka diperlukan keyakinan serta 

pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya 

itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik s 

ipenjahat melakukan kejahatan. 

3) Kriminalistik  

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik 

kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.14 

3. Objek Kriminologi 

Dengan demikian secara singkat dapat di uraikan bahwa objek 

kriminologi adalah sebagai berikut : 

a. Kejahatan 

Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa 

setiap tingkahlaku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 

jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di 

                                                           
13 Ibid 
14 Ibid, Hal 7 
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dalam perundangundangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 

perbuatan yang bukan kejahatan.15 

Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan 

batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-

norma yang masi hidup dalam masyarakat. Adapun unsur pokok 

untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan itu ada tujuh 

perbuatan yang menimbulkan kerugian :  

1) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab undang 

undang hokum pidana (selanjutnya disebut KUHP).  

2) Harus ada perbuatan.   

3) Harus ada maksud jahat.  

4) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.  

5) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 

dalam KUHP dengan perbuatan.  

6) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 

tersebut.16 

b. Pelaku dan Penjahat 

Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 

melanggar hukum, baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum 

positif) maupun hukum yang di anut dalam masyarakat. Pada 

umumnya di fikiran masyarakat perkataan “penjahat” berarti 

                                                           
15 Ibid 
16 Ibid 
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mereka yang dimusuhi oleh masyarakat. Adapun jenis penjahat 

adalah :  

1) Penjahat dari kecenderungan (bukan karna bakat) ; 

2) Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehinggah 

sulit tidak melakukan kejahatan) ; 

3) Penjahat karna hawa nafsu dan putus asa. 17 

4. Teori Penyebab Kejahatan 

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya 

kejahatan, yaitu :  

a. Teori Lingkungan 

Teori ini mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan 

faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain : 

1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan 

kejahatan;  

2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;  

3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;  

4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.18 

b. Teori Kontrol Sosial 

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial 

kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan 

                                                           
17Ibid, hal. 57 
18 Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42 
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seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai 

kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah 

kemampuan kelompok socialatau lembaga dalam masyarakat 

untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi 

efektif.19 

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol 

menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, 

karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial 

kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu 

kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau 

masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka 

kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu 

kontrol tersebut.20 

c. Teori Spiritualisme 

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat 

dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya 

kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, 

semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka 

semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan 

dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka 

                                                           
19 Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 32 
20 Ibid 
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semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang 

menjurus kepada kejahatan.21 

d. Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya 

dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat 

sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan 

oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, 

menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan 

hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal 

penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku 

yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari 

usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha 

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki 

pelaku yang telah melakukan kejahatan.22 

e. Faktor Kriminogen 

Faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang 

berbuat jahat atau memudahkan seseorang melakukan kejahatan. 

Pada decade terakhir telah meuncul kejahatan dengan dimensi baru, 

sebagai akibat penyalahgunaan internet. Seperti halnya di dunia 

nyata, sebagai dunia maya, internet ternyata mengandung tangan-

                                                           
21 Ibid hlm 33 
22 Ibid, 
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tangan criminal dalam beraksi, baik mencari keuntungan materi 

maupun untuk melampiaskan keisengan 

5. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua 

cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan 

tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini 

diuraikan pula masing-masing antara lain : 

a. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh 

kepolisian untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan 

terjadinya kejahatan.23 

b. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan 

oleh kepolisian sesudah terjadinya tindakan pidana .Tindakan 

respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan 

tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum 

(pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya 

dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan 

datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam 

melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, 

                                                           
23 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan 

Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46 
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pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai 

pembinaan narapidana.24 

B. Kajian Umum Tindak Pidana 

B.1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana  

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa  

yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, 

yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan 

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 

undang-undang tindak pidana”.25 

B.2.Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan dalam unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.  

Unsur Subjektif: 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di 

hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 26 

                                                           
24 Ibid 
25 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219 
26 Lamintang. Opcit, hlm 193-194 
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan 

2) Maksud pada suatu percobaan (percobaan tindak pidana) 

3) Macam-macam maksud (kehendak dalam melakukan suatu tindak 

pidana) yang ada di dalam pemalsuan, pencurian, pemerasan, 

penipuan. 

4) Merencanakan terlebih dahulu yang ada 

5) Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 

KUHP 

Unsur Objektif:  

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 

dilakukan terdiri dari: 

1) Bersifat melawan hukum. 

2) Kualitas dari Pelaku. 

3) Kausalitas atau hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan yang sebagai akibat.27 

C. Kajian Umum Pencemaran Nama Baik 

Jenis Tindak pidana daitur dalam bab XVI mulai dari pasal 310 sampai pasal 

321 KUHP. Istilah penghinaan sebetulnya merupakan terjemahan dari Bahasa 

Bahasa belanda yakni “Smaad”. Tindak Pidana penghinaan kehormatan adalah 

                                                           
27 Lamintang,Opcit hlm 194 
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tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau 

kehormatan seseorang.28 

C.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP 

Dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbumyi: “Barang siapa sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang 

dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratur rupiah” 

Unsur Pasal 310 ayat (1) adalah : 

1. Sengaja 

Pelaku mengetahui perbuatanya ini, pelaku menyadari kata-katanya 

menganung pelamggaran atas kerhormatan orang lain.29 

2. Menyerang kehormatan orang lain 

Makna “menyerang” dalam Pasal 310 ayat (1) janganlah dimaknai 

sebagai serangan fisik, karena objeknya memang bukan fisik, tapi 

perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang. 

Makna kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri. 

Kehormatan juga diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di 

mata masyarakat atau publik. Menyerang kehormatan, sekalipun 

orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan 

                                                           
28 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, 

PT.Grafido Persada, Jakarta, 2007, hlm 9 
29 Leden Marpaung, Opcit, hlm 13. 
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menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan 

seseorang.30 

3. Menuduhkan sesuatu hal; 

Menurut Leden Merpaung sesuatu hal lebih teppatnya jika dairtikan 

suatu perbuatan tertentu. Demikian halnya dengan R.Soesilo 

menuduhkan suatu hal tertertu berarti masih belum tentu benar dan 

terbukti.31 

4. Yang maksudnya Terang supaya hal itu diketahu umum 

Bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan 

atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan 

perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum.32 

Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu: 

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 

tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun”. 

Unsur Pasal 310 ayat (2) adalah : 

1. Semua unsur dalam ayat (1) 

2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar 

yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan 

                                                           
30 Ibid hlm 15 
31 Ibid hlm 15 
32 R.Soesilo, Opcit, hlm.226 
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Makna “disiarkan” adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah 

yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian 

disebarkan dengan cara apapun. Sedangkan makna “dipertunjukkan” 

adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya 

menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. 

Makna “ditempelkan” adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada 

benda lain yang sifatnya dapat ditempeli, seperti papan, dinding 

gedung, dan sebagainya. 

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka penceremaran nama baik dalam 

pasal 310 ayat (1) dan pencemaran tertulis pada pasal 310 ayat (2) berbeda 

karena pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan yang mengandung arti bahwa tulisan tersebut. Unsur tindak pidana 

pencemaran nama baik di bagi menjadi 2 macam yaitu:  

1. Unsur objektif :   

a) Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;  

b) Dengan menuduhkan suatu hal.  

c) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang 

disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan (Pasal 310 ayat 2) 

2. Unsur subjektif :  

a) Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu;  

b) Diketahui umum;  

c) Dengan sengaja.33 

                                                           
33 Ibid, hlm.19 
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C.2. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE 

Pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 

yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

danatau mentrabsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik.”34 

Arti dari mendistribukan dan mentransmisikan yaitu mengrimkan atau 

menyebarkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik kepada banyak 

orang atau berbagai pihak melalui Elektronik. Yang dimaksud dengan 

membuat dapat diakses yaitu apa yang dilakukan dalam hal mendistribusikan 

dan mentranmisikan itu dapat diketahui pihak lain atau public.35 

Untuk dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut perlu 

dijelaskan unsurnya: 

1) Setiap Orang. 

Arti dari setiap orang disini yaitu bisa dari WNI/WNA/badan hukum 

yang memenuhi unsur.(Unsur Subjektif) 

2) Sengaja  

Unsur Subjektif karena ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, 

pelaku mengetahui perbuatanya ini, pelaku menyadari kata-katanya 

                                                           
34 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
35 Penjelasan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 



28 
 

menganung pelamggaran atas kerhormatan orang lain.(Unsur 

Subjektif)36 

3) Tanpa Hak 

Menurut Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, 

disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang. 

wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu: 

A. Bertentangan dengan hukum objektif; 

B. Bertentangan dengan hak orang lain; 

C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau 

D. Tanpa kewenangan..37 

4) Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diakses Informasi 

Elektronik (Unsur Objektif) 

D. Pengertian Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk 

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang 

mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web 

yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 38 

                                                           
36 Moeljatno, Opcit, hlm 71 
37 R.Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm 71 
38 Michael Haenlein, Users of the world unite! The challenges and opportunes of social media, 

Business Horizons, 2010, hlm 59-68 
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Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Whatsapps, dan Twitter. Jika media 

tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial 

menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.39 

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat.40  

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU POLRI 

yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah : 

a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum. 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.41 

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara 

umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:   

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan  

                                                           
39 Ibid 
40 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2002, 

hlm.xxv.   
41 Pasal 14 ayat (10 ) UU Polri 
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b) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan  

c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian  

d) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang  

e) Mencari keterangan dan barang bukti. 

Wewenang Polisi dalam Perkara Pidana 

Peranan kepolisian yang ideal dalam penyidikan tindak pidana pencemaran 

nama baik, pertama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. 

Kemudian di tuangkan di dalam laporan Kepolisian menindak lanjuti dengan 

penyidikan, guna menemukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau 

bukan, guna menetukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dapat ditingkatkan 

ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan. 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 

dalam pengertian penyidikan adalah:  

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 

tindakan tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 

berhubungan;  

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.   

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan  

menemukan tersangkanya.  
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Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, 

telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang 

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang 

belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.42 

 

                                                           
42 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 

Publishing, 2005, Malang, hlm.380-38 


