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Penerapan diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang pada intinya membolehkan 

pejabat publik (termasuk kepolisian) untuk menjalankan kebijakan yang 

melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni dengan kepentingan umum, 

masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas- Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Analisa data dilakukan secara kualitatif 

dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan 

dengan penelitian. Hasil analisis yang diperoleh adalah : konsep diskresi 

kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa yang akan datang dalam 

pemolisian yang demokratis adalah ditandai dengan adanya reformasi dari dalam 

tubuh polri sendiri yaitu melalui aspek struktural, aspek instrumental dan aspek 

kultural. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini dalam pengaturan 

kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pembahasan 

mengenai diskresi sudah memadai dan tidak adanya tumpang tindi antara undang-

undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Diperlukan pemahaman 

polisi dalam menafsir dan menerapkan ketentuan aturan-aturan yang sudah ada 

tersebut agar tidak menjadi penilaian negatif di masyarakat akibat penyalahgunaan 

kewenangan polisi yang tidak tepat dalam pelaksanaan diskresi menyelesaikan 

perkara. Bahwa  diperlukan pengawasan baik secara internal dan eksternal 

terhadap kinerja polisi baik secara pribadi dan kelompok. Dapat juga dengan 

meningkatkan kualitas sumberdaya polisi dengan cara pendidikan formal ataupun 

pelatihan sehingga membangun sikap bertanggungjawab untuk menjaga citra 

polisi di masyarakat dan sesuai dengan penilaian atas Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Kata Kunci : Diskresi, Pemolisian, Demokratis 
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THE CONCEPT OF DISCRETION THE ROLE OF THE POLICE AS 

LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN DEMOCRATIC POLICING 

 

ABSTRACT 

Edison Ginting 

193311042007 

 

The application of discretion is the policy of the office that essentially allows 

public officials (including the police) to carry out policies that violate the law, on 

three conditions, namely in the public interest, still within the limits of their 

jurisdiction, and do not violate the General Principles of Good Government. Data 

analysis is done qualitatively by collecting primary, secondary and tertiary legal 

materials related to research. The results of the analysis obtained are: the 

concept of police discretion as a law enforcement officer in the future in 

democratic policing is characterized by reforms from within the police body itself, 

namely through structural aspects, instrumental aspects and cultural aspects. The 

existing laws and regulations in the regulation of the performance of the State 

Police of the Republic of Indonesia, especially in the discussion of discretion, are 

adequate and there is no overlap between one law and another. It takes 

understanding of the police in interpreting and applying the provisions of existing 

rules so as not to become a negative assessment in the community due to improper 

abuse of police authority in the implementation of discretionary resolving cases. 

That it required oversight both internally and externally of police performance 

both personally and in groups. It can also be by improving the quality of police 

resources by means of formal education or training so as to build a responsible 

attitude to maintain the image of the police in the community and in accordance 

with the assessment of the Code of Ethics of the State Police of the Republic of 

Indonesia. 

Keywords: Discretion, Policing, Democratic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum 

(Rechtsstaat)  adalah negara hukum yang mengikat setiap warga negara untuk 

mentaati hukum yang berlaku, tidak berdasarkan pada kekuasaan saja 

(Machtsstaat). Hal ini karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 

di mata hukum, baik kaya atau miskin, baik yang dikota maupun didesa semuanya 

mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Sistem pemerintahan Negara 

Indonesia berdasarkan hukum yang terdapat segala bentuk kebijakan dan tindakan 

aparatur penyelengara negara yang harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan 

kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara negara itu 

sendiri. 

Hukum dibuat pasti memiliki tujuan dan diharapkan semua masyarakat 

dapat menjalankannya. Salah satu penegakan hukum yang sangat erat dengan 

tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan 

hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat 

perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah 

administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau 

lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan 

fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, adanya 

masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam 
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pelaksanaanya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama 

dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya 

merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya 

lembaga melalui orang, tehnik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka 

struktur organisasi.1 

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dengan 

meneggakkan hukum bagi segenap masyarakatnya. Menurut Muladi penegakan 

hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam 

kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan 

penegakan hukum, tidak hanya mencakup law enforcementtetapi juga peace 

maintenance. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai 

keadilan.2 Dalam pengwujudan tujuan tersebut negara membentuk suatu institusi 

atau lembaga Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur 

dalam UUD 1945 dalam Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. 

Pada Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum. 

Peran Polisi sebagai aparatur penyelenggara negara  adalah sebagai aparat 

penegak hukum dalam proses pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepolisian 

                                                             
1 Satjipto Rahardjo, 2010, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta 

Publishing, Yogyakarta, hlm, 16. 
2 Muladi, 2007, HAM,Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit 

UNDIP,Semarang, hlm, 2. 



3 
 

 

Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum.  Polisi adalah 

aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan 

penjahat.3 Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 

UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya 

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".      

Penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai aparatur penyelenggara negara 

merupakan pelaksanaan profesi  yang artinya dalam menjalankan tugas seorang 

anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang 

teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap anggota 

kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik 

profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman untuk 

pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan 

masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih untuk menciptakan clean 

governance di Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

                                                             
3Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hlm 83. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu dari institusi 

Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam membangun 

diri institusinya, kepolisian harus seturut dengan rencana pembangunan nasional 

terdiri atas visi, misi, Strategi Pokok Pembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta 

Program dan Kegiatan.4 

Proses reformasi kepolisian telah menunjukkan hasil pada aspek struktural 

dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan kepolisian dalam 

system ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya 

paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (Civilian Police), sementara 

itu, pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan 

kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode 

Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri polisi sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota polisi 

yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan masyarakat.5 

Melihat tugas dan kewenangan kepolisian tidak hanya terkait pada sisi 

penegakkan hukum saja, namun  kepolisian juga mempunyai kewenangan pada 

sisi sosial lainnya yaitu sisi-sisi yang berpotensi dan mengkhawatirkan akan 

merusak ketenangan, keamanan, kenyamanan masyarakat baik secara lahiriah 

                                                             
4 Mahmud Mulyadi & Andi Sujendral, 2011, Community Policing, Sofmedia, Medan, 

hlm 2. 
5 Thomas Baerker & David L. Carter, 1999, Police Deviance dalam Pedoman 

Administrartif dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, dan Peraturan, 

Edisi 3, disadurkan oleh Kunarto & Khobibah M. Arief Dimyanti, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 

8. 
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ataupun batiniah. Dilihat dari tugas pemolisian yang dilakukan oleh kepolisian, 

maka dapat diketahui tugas dan kewenangan kepolisian sangat luas.  

Konsep pemolisian (Policing), pada dasarnya adalah segala usaha atau 

upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan, 

melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau 

ancaman hukum. Pemolisian dapat dijelaskan sebagai cara pelaksanaan tugas 

operasional kepolisian yang mencakup tingkat manajemen atau tingkat pelaksana. 

Pemolisian dapat bervariasi, yang secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:6 

1. Pemolisian Konvensional (Pemolisian Tradisional) yang menekankan pada 

pemolisian yang bersifat reaktif (reactive policing) dalam rangka 

pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Jenis-jenis pemolisian yang 

berada dalam kelompok ini adalah mencakup: pemolisian ala pemadam 

kebakaran (fire brigade policing), pemolisian paramiliter (paramilitary 

policing), pemolisian ala putar nomor telepon (dial- a- cop policing), 

pemolisian reaksi cepat (rapid response policing), pemolisian professional 

dan pemolisian yang berorientasi penegakkan hukum (enforcement- 

oriented policing). 

2. Pemolisian Modern, yang mempraktekkan gaya pemolisian yang 

berorientasi atau menekankan pada penuntasan masalah (problem solving 

policing), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau 

jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan 

mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) yang 

dikenal dengan Pemolisian Komuniti (Community Policing) 

Untuk itu, peraturan perundang-undangan tentang kepolisian banyak mengatur 

tentang tugas-tugas dan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. 

Disamping itu juga, kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi 

dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. 

                                                             
6 Awaloedin Djamin, 2004, Polri Pengamanan Swakarsa Dan Community Policing, 

Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 

hlm 88. 
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Di dalam menjalankan tugasnya, Polisi diberi wewenang diskresi sebagai 

parameter kebijakan untuk menyeimbangkan dua kepentingan berbeda dalam 

kehidupan masyarakat. Diskresi demi kepentingan umum dapat dilakukan pada 

saat berdinas dan di luar jam dinas dengan pendekatan akuntabilitas, integritas, 

dan tetap dalam bingkai hukum. Agar masyarakat merasa aman, tidak boleh ada 

konflik yang lepas dari pantauan polisi dan persoalan kecil tidak boleh 

berkembang menjadi besar. Setiap personil polisi berwenang mengambil 

keputusan sendiri yang tidak boleh ditunda-tunda.7 

Latar belakang penerapan diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang pada 

intinya membolehkan pejabat publik (termasuk kepolisian) untuk menjalankan 

kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni dengan 

kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak 

melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).8 

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika 

profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan 

perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila berbicara soal 

diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu 

hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan 

pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah 

bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. 

                                                             
7 Syaefurrahman Achm, Buletin Opini Teropong, Edisi 104/Tahun III, Juni 2008, 

cybernews, Semarang. 
8 Fahmi Z. Mardizansyah, Suara Merdeka Cybernews, November 2008. 
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Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi Kepolisian tidak 

terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. Setiap 

kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang benar dan professional. Tapi banyak juga para penegak hukum 

memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau 

melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan salah satu cara atau 

modus oleh penyidik dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yaitu utamanya 

dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. 

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang 

berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melak-sanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) hanya dapat di-lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 

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

yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids 

beginsel), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat 

kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, 
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dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum. 

Pengertian Diskresi Kepolisian adalah ; "Suatu wewenang yang diberikan 

kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang 

membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masaiah moral, serta 

terletak dalam garis batas antara hokum dan moral".9 Wewenang kebijaksanaan 

pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas Polisi tersebut harus berada 

ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban Polisi untuk menciptakan situasi 

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijaksanaan pengambilan 

keputusan yang diambil itu dapat berarti pula perkara ringan tersebut tidak di 

proses terus kama pelanggaran ringan (tidak diajukan ke pengadilan). 

Karena diskresi terletak di batas hukum dan moral, maka untuk mencegah 

tindakan penyalahgunaan wewenang perlu di batasi dengan asas kewajiban. Asas 

kewajiban terdiri dari 4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi 

pelaksanaan diskresi yaitu:10 

 1. Asas keperluan  

2. Asas masalah  

3. Asas tujuan  

4. Asas keseimbangan 

                                                             
9 Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, him 2 
10 Ibid, hlm 3. 
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Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenagan dalam 

membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan 

memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. 

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi 

yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Gayus mendefinisikan diskresi 

sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya 

membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar 

dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Barda N.A menyatakan kebijakan 

atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang menuju pada perlindungan 

sosial dan kesejahteraan sosial. 

Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana 

sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana. 

Perubahanhukum pidana maupun kriminologi saat ini mempengaruhi nilai-nilai 

perkembangan yang ada pada masyarakat . Pelaksanaan diskresi yang dilakukan 

oleh polisi terkadang dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra di 

masyarakat. Akan tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang berlaku. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Dengan adanya 

diskresi terkadang membuka peluang bagi oknum polisi untuk 

melakukanpenyalahgunaan kekuasaan. 
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Ada sisi negatif dalam menggunakan diskresi yakni penegakan hukum jadi 

diskriminatif, atau tingkat visibilitasnya rendah karena polisi yang 

bersangkutanwawasannya yang terbatas. Tetapi dalam konteks penegakan hukum 

seperlunya, saya kira tidak akan mengurangi cita-cita hukum itu sendiri yakni 

mewujudkan keadilan dan ketertiban. Walapun kewenangan diskresi cukup bebas 

tetap saja ada tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan baik itu 

tanggung jawab jabatan atau pribadi. 

Dalam konteks inilah konsep diskresi kepolisian patut di cermati, karena 

diskresi memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Diskresi tidak hanya 

bermakna sebuah kebijakan polisi dalam melakukan tindakan hukum, Diskresi 

juga bermakna tindakan menyimpang dari aturan hukum formal yang dianggap 

sah karena diterapkan pada situasi tertentu berdasarkan pertimbangan hati nurani 

polisi maupun pertimbangan lembaga, demi tujuan penegakan hukum yang lebih 

luas. 

Polisi sipil yang demokratis atau lebih dikenal dengan istilah democracy 

policing atau kegiatan kepolisian yang mengandung makna demokrasi, artinya, 

setiap kegiatan kepolisian bersesuaian dengan keinginan rakyat. Berkaitan dengan 

tugas pokok kepolisian, dimintakan jasa-jasa pelayanan publik oleh masyarakat. 

Jasa-jasa yang diberikan polisi dapat ditolak atau diterima masyarakat. 

Maka,tugas dan jasa pelayanan publik diberikan polisi harus transparan, 
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(tranparancy) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public 

accountability).11 

Pandangan ini berbeda dengan konteks Negara apernamo yaitu Negara 

dipandang sebagai tempat bernaungnya sejumlah orang dan bentuk negaranya 

paternalistik. Dalam pandangan Negara paternalistik, warga negaranya dianggap 

sebagai orang-orang yang mengabdi dan tidak seyogyanya memintah tambah 

apabila diberi janji atau mengkritisi kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan 

pandangan modern, Negara dan publik berada dalam tatanan dan derajat yang 

sama. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sinkronisasi diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak 

hukum? 

2. Bagaimana sistem hukum pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis? 

3. Bagaimana konsep diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa 

yang akan datang dalam pemolisian yang demokratis? 

 

 

                                                             
11 Satjipto Raharjo, 2004, Pemolisian Komuniti, Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian, 

Yayasan Pengembagan Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm 88. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis sinkronisasi diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat 

penegak hukum 

2. Menganalisis sistem hukum pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis 

3. Menganalisis konsep diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di 

masa yang akan datang dalam pemolisian yang demokratis 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 

pengembangan dan pembaharuan hukum acara pidana (hukum pidana formil) 

yaitu mengenai kewenangan diskresi dalam tugas dan wewenangan Kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 

Kepolisian dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan kewenangan 

diskresi dalam penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat 

penegak hukum untuk pencapaian Pemolisian yang Demokratis. 
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi 

1. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan 

bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu 

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.12 

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:13“Kegagalan untuk melakukan 

kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan 

kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), 

walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan 

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” 

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:14 

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab   

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;  

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;  

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan. 

                                                             
12 Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of 

law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai 

Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81. 
13 Ibid, hlm 83. 
14 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum 

Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 140. 
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Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan 

kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang 

memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; 

“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without 

responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa 

pertanggungjawaban).15 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :16 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.  

b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

c.Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja. 

 

2. Kerangka Konsepsi 

a. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

                                                             
15 Ibid, hlm 352. 
16 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 

336. 



15 
 

 

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak 

jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.17 

b. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama 

sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga 

lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.18 

c. Aparat adalah sebuah badan pemerintahan sedangkan untuk dunia peralatan 

digunakan untuk menyatakan perkakas.19 

d. Penegak Hukum adalah upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau 

fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam 

hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara.20 

e. Pemolisian adalah suatu initiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap 

kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio-

kultural.21 

f. Demokratis adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara 

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas 

negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.22 

 

 

                                                             
17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi, diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 Mei 2021. 
19 https://brainly.co.id/tugas/3304486,  diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 Mei 2021. 
20 https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf, 

diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021. 
21https://www.binmasnokenpolri.com/2018/11/21/perpolisian-atau-pemolisian-mencerna-

istilah-policing-pada-international-policing/,  diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021. 
22 https://brainly.co.id/tugas/5185556, diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
https://brainly.co.id/tugas/3304486
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf
https://www.binmasnokenpolri.com/2018/11/21/perpolisian-atau-pemolisian-mencerna-istilah-policing-pada-international-policing/
https://www.binmasnokenpolri.com/2018/11/21/perpolisian-atau-pemolisian-mencerna-istilah-policing-pada-international-policing/
https://brainly.co.id/tugas/5185556
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Dimana penelitian 

ini berfokus pada penelitian perpustakaan yang dibarengi dengan penelitian 

lapangan di Polsek Percut Sei Tuan Medan. Penelitian ini bersumber dari 

pembelajaran pustaka sebagai bahan utama dengan bahan-bahan dari penelitian 

lapangan sebagai bahan penunjang. 

  Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/ fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Sumber Bahan Hukum 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan data 

sekunder, adalah : 

a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat 

dipergunakan dengan segera; 

b.  Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-

peneliti terdahulu, sehingga penulis kemudian tidak mempunyai pengawasan 

terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data; 

c. Tidak terbatas waktu maupun tempat.23 

Data sekunder terbagi atas 3 (tiga) keutamaan data sekunder yaitu : 

                                                             
23 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, UI-Press, Jakarta,hlm 12. 
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan 

hukum primer penelitian ini adalah : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara 

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum; 

5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana; 

6) Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan 

Penyidikan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah berupa buku-buku yang 

berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi serta makalah hukum dan 

hasil penelitian yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti; 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini adalah 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini ialah didasarkan dari: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat 

kaitannya dengan materi yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

narasumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulis mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 

4. Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Dimana semua data yang diperoleh, dianalisis secara utuh 

sehingga memunculkan gambaran sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, 

penulis menarik kesimpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan tindakan 

preventif dan represif terhadap masalah yang telah diangkat. 

G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, 

peneliti membaginya dalam lima bagian, yaitu sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal 

berkaitan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika 

Penelitian, dan Orisinalitas Penelitian. 

BAB II SINKRONISASI DISKRESI DALAM PERAN KEPOLISIAN 

SELAKU APARAT PENEGAK HUKUM 

Bab ini membahas mengenai kedudukan diskresi dalam peran kepolisian 

selaku aparat penegak hukum melalui landasan Filosofis, Landasan 

Sosiologi dan Landasan Yuridis. 

BAB III SISTEM HUKUM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA 

HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM 

DALAM PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS  

Bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak 

hukum dalam pemolisian yang demokratis .  

BAB IV KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT 

PENEGAK HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG DALAM 

PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS  

Bab ini membahas mengenai paradigma kepolisian dalam konsep diskresi 

kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa yang akan datang dalam 

pemolisian yang demokratis.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran yang dibuat peneliti 

sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, dari 

keseluruhan permasalahan yang ada. 

H. Orisinalitas Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan 

penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan 

di perpustakaan Program Studi Magister Hukum Universitas Prima Indonesia. 

Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini. Walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang 

permasalahan kepolisian, tetapi judul dan permasalahannya berbeda dengan yang 

dibuat oleh peneliti.  

Judul dan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Konsep Diskresi 

Peran Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang 

Demokratis”, baru pertama kali dilakukan. Dengan demikian, judul dan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah asli dan tidak mengandung unsur plagiat 

terhadap karya tulis orang lain. Penelitian ini sesuatu yang baru dan asli sesuai 

dengan asas-asas keilmuan, rasional, objektif dan terbuka sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan 

yang bersifat membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam 

penilitian ini.  

Adapun referensi tentang diskresi kepolisian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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1. Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk 

Rasa, 2016, Kepolisian Sumatera Utara. 

2. Zaenal Arifin,Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan 

Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak 

Asasi Manusia,2020, Universitas Pancasakti Tegal. 
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BAB II 

SINKRONISASI DISKRESI DALAM PERAN KEPOLISIAN SELAKU 

APARAT PENEGAK HUKUM 

 

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan 

menggali hukumnya.24Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi 

sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil 

merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil 

ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan 

sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan 

keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber 

hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan 

memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang 

menyebabkan peraturan itu formal berlaku.25 

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan 

hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki 

tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun 

kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai 

grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut 

Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih 

tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat 

ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau 

                                                             
24 Sudikno Mertokusumo, 2010,  Mengenal Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, hlm.107.   
25 Ibid, hlm.108   
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sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan 

pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan 

norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam 

tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa 

norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk 

tatanan norma tersebut.26 

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky 

meskipun dengan sebutan lain yaitu Staatfundamentalnornm. Nawiasky 

menegaskan, Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara (norma 

dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma 

yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-

supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan 

merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di 

bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental 

negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang 

dasar.27 

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma 

fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar 

yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk 

memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen 

juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau 

                                                             
26 Hans Kelsen,  2014, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari 

buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State;New York: Russel and Russel, 1971), 

Bandung: Nusa Media, hlm.161.   
27 Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi 

Muatan), Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, hlm. 46. 
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hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur 

pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan 

sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan 

kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih 

tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang 

lebih rendah.28 Menurut Achmad Ali, stufenbautheorie Kelsen merupakan 

peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak 

piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar 

teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam 

proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi 

sesuatu yang “dapat” dilakukan.29 

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh 

muridnya Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehere. Nawiasky 

menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis 

dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang 

disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem 

norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, 

pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar 

yaitu: kelompok pertama, Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara. 

Kelompok kedua, Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara). Kelompok 

                                                             
28 Hans Kelsen, Op.Cit., hlm. 179   
29 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman 

Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama, hlm. 62   
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ketiga, Formell Gesetz (Undang-Undang). Kelompok keempat, Verordnung & 

Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan otonom).30 

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbautheory 

atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma 

fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila 

sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, 

Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai 

sumber dari segala sumber hukum. 

A. Landasan Filosofis 

Kedudukan diskresi pada profesi polisi sangat erat karena polisi 

merupakan hukum praktis yang bukan hanya teori atau bersifat legal formal. 

Diskresi polisi sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non) karena tuntutan 

objektif atas pelayanan polisi yang memerlukan sifat praktis, pragmatis, aktual 

dan cepat. Diskresi menunjukkan bahwa dalam kinerja profesinya, polisi tidak 

selalu mengarah pada pedoman normatif sebagai satu-satunya cara dalam 

penyelesaian perkara. Diskresi layak diutamakan dalam penyelesaian perkara oleh 

polisi di saat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta sulit 

menyesuaikan pada perkembangan masalah yang ada di masyarakat.   

Diskresi dapat diimplementasikan sebagai langkah penegakkan hukum 

dengan hasil yang baik melalui peraturan baku. Dengan kata lain, diskresi ini 

                                                             
30 Maria Farida Indrati S. Op. Cit.,hlm. 44-45. Persamaan Kelsen dan Nawiasky adalah 

sama menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta keberlakuan 

norma bersumber pada norma dasar. Perbedaan keduanya adalah Kelsen menyebut norma dasar 

sebagai Grundnorm sedangkan Nawiasky menyebutnya Staatfundamentalnorm. Selain itu, 

Nawiasky mengelompokan norma sedangkan Kelsen tidak. Lihat selengkapnya dalam, ibid, hlm. 

47-48. Lihat pula dalam Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 70.   
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merupakan alat yang digunakan oleh polisi sebagai penegak hukum untuk 

mencapai kepastian dan kebenaran. 

Diskresi polisi adalah hak istimewa yang dimiliki polisi dalam mengambil 

tindakan atas dasar pertimbangan pribadi, termasuk berkesan tidak sesuai atau 

melanggar ketentuan hukum formal. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan 

diskresi dalam kepolisian harus dilakukan secara bijaksana karena kebebasan ini 

dapat membuka peluang untuk memanipulasi hukum. 

Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban 

(plichmatigheid) dan dilaksanakan sejak awal menangani perkara pidana. 

Wewenang kebijakan pengambilan keputusan oleh polisi berada pada 

kewajibannya yakni menciptakan situasi tertib dan aman dalam kehidupan 

masyarakat. Kebijakan pengambilan keputusan  artinya bahwa dalam perkara 

ringan tidak secara langsung diproses hukum atau diteruskan ke pengadilan, sebab 

diskresi terbatas pada hukum dan moral serta asas kewajiban untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang di kepolisian.31 

Dasar bagi pelaksanaan diskresi, yakni:32 

1. Asas Keperluan 

 Merupakan asas yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat 

dilakukan apabila tindakan itu betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu 

gangguan atau mencegah suatu gangguan. Sedangkan pengertian gangguan 

adalah suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk 

materiil atau immaterial. 

                                                             
31 DPM Sitompul Irjend Pol. Drs, 2004, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Divisi 

Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, hlm.2. 
32 Ibid., hal 3. 
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2. Asas Masalah 

 Merupakan patokan, memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh 

seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya, dan tindakan polisi 

tidak boleh mempunyai motif pribadi. 

3. Asas Tujuan 

Merupakan asas yang menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan 

mencapai sasarannya, guna menghilangkan dan mencegah suatu gangguan 

yang merugikan. 

4. Asas Keseimbangan  

Merupakan asas yang memberikan pedoman kepada polisi, agar tindakan polisi 

seimbang dengan alat yang digunakan dan ancaman yang dihadapi. 

Dilihat dari nilai Pancasila dan Tribrata, secara filosofi memuat nilai-nilai 

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sebagai warga negara yang wajib 

menjaga ketertiban masyarakat, artinya secara hukum mungkin ia melanggar, 

tetapi secara asas ia tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan 

instant decision (tanpa rencana), dan bukan pelanggaran tindak pidana. Dengan 

demikian masyarakat jangan mengenyampingan hukum lain dan hanya terpaut 

pada hukum pidana saja. 

B. Landasan Sosiologis 

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan 

polisi. Fungsi polisi adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan 
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menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur 

utama dalam proses tidak dirugikan. Berdasarkan prinsip tersebut masyarakat 

berharap polisi adalah sosok yang sesuai dengan masyarakat dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari 

masyarakatnya.  

Ada 4 situasi tindakan diskresi yang mungkin dilakukan oleh polisi, yaitu: 

1. Police invoked law enforcement, petugas cukup luas alasannya untuk 

melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh 

kebijaksanaan pimpinannya; 

2. Citizen invoked law enforcement, diskresi sangat kecil kemungkinan 

dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat; 

3. Police invoked order maintenance, diskresi dan pengendalian pimpinan 

seimbang (intermediate), apakah pimpinannya akan memerintahkan take it 

easy atau more vigorous; dan 

4. Citizen invoked order maintenance, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan 

walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya. 

Menurut Irsan, tindakan diskresi dapat dibeda sebagai berikut: 

1. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu 

dalam mengambil keputusan tersebut; 

2. Tindakan diskresi ang berdasar pada petunjuk atau keputusan atasan atau 

pimpinannya. 

Apabila suatu organisasi termasuk institusi Kepolisian membuat perencanaan 

dalam diskresi,langkah awal yang harus dilaksanakan adalah mengadakan 
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Analisis Medan Kekuatan dengan memperhatikan SWOT.33 SWOT adalah 

kepanjangan dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity 

(peluang) dan Threats (ancaman). 

Strength (kekuatan) adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam 

organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan/ kelebihan komperatif. 

Dikatakan demikian karena satuan organisasi memiliki sumber, keterampilan, 

produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pesaing dalam 

memuaskan kebutuhan. Contohnya citra positif dan kepercayaan berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal 

sumber, keterampilan dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi 

penampilan kinerja organisasi. Keterbatasan dan kekurangan kemampuan dapat 

dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang, 

produk yang tidak/kurang diminati, perolehan keuntungan kurang memadai. 

Opportunity (peluang) adalah berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan bgai satuan organisasi. Maksudnya adalah kecenderungan 

penting terjadi di kalangan pengguna produk, perubahan dalam kondisi 

persaingan, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka 

berbagai kesempatan baru dalam kegiatan organisasi, hubungan dengan pemakai 

produk akrab dan hubungan dengan unit lainnya terjalin harmonis. 

Threats (ancaman) adalah faktor- faktor lingkungan yang tidak 

menguntungan suatu organisasi. Jika tidak segera diatasi akan menjadi 

                                                             
33 Mahmud Mulyadi & Andi Sujendral, Op. Cit, hlm.31. 
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penghalang kegiatan organisasi, baik untuk masa sekarang maupun masa yang 

akan datang. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa O dan S adalah 

kekuatan pendorong, T dan W adalah kekuatan penghambat. Pengaruh eksternal 

biasanya dari O dan T, sedangkan kekuatan internal adalah S dan W. Dengan 

demikian, berdasarkan analisis SWOT, kompetensi khusus yang dimiliki dan 

kelemahan yang menonjol dapat dinilai dan dikaitkan dengan berbagai faktor 

penentu keberhasilan satuan organisasi. Untuk itu, dalam membuat keputusan 

yang sifatnya strategis diperlukan analisa SWOT karena memungkinkan para 

pengambil keputusan menggunakan kerangka berpikir yang logis, identifikasi dan 

analisa berbagai alternatif yang layak.      

C. Landasan Yuridis 

Menurut Gayus seorang ahli hukum Administrasi, menyebutkan diskresi 

adalah kebijakan dari pejabat Negara Pusat sampai daerah, dimana pejabat publik 

dapat mengambil kebijakan atas pertimbangan sendiri diluar ketentuan 

perundang-undangan dengan 3 syarat, yaitu: 

1. Demi kepentingan umum; 

2. Masih dalam batas wilayah kewenangannya; dan 

3. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 

Maka daripada itu, landasan diskresi Kepolisian yang diatur pada Pasal 18 UU 

No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, berbunyi: 
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1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilainnya 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. 

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam 

Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 merupakan kewenangan yang bersumber 

dari asas kewajiban umum Kepolisian (plichtmatigheids beginsel), yaitu asas yang 

memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak 

bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya 

menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pemahaman 

diskresi kepolisian dalam Pasal 18 ayat (1)  harus dihubungkan dengan 

konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, 32, 33 UU No. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menjadi jaminan bahwa Kepolisian dalam 

menjalankan tugasnya mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional. 

Rumusan dala Pasal 18 ayat (2) merupakan aturan-aturan untuk pelaksanaan 

diskresi kepolisian, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu asas 

keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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Pada Bab V (Pasal 31 sampai dengan Pasal 35) UU No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian mengatur secara khusus tentang pembinaan profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu upaya pembinaan profesi 

melalui pembinaan etika profesi yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian, berbunyi: “ Pembinaan kemampuan profesi 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui 

pembinaan etika profesi…”. 

Etika profesi kepolisian terdiri dari 3 substansi yaitu etika Pengabdian, 

Kelembagaan dan Kenegaraan. Etika pengabdian merupakan komitmen moral 

setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat (dijelaskan dalam Pasal 1-Pasal 7). Etika 

kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan 

patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara 

dengan segala martabat dan kehormatannya (dijelaskan dalam Pasal 8- Pasal 12). 

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan 

tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga 

tegaknya hukum Negara Republik Indonesia (dijelaskan dalam Pasal 13- Pasal 16) 
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Asas-asas dalam penerapan diskresi dalam hukum, berlandaskan: 

1. Asas Praduga Tak Bersalah 

 Pihak kepolisian senantiasa bertindak secara professional terhadap seseorang 

yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana. Aparat penegak hokum 

juga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka 

jika melakukan yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara 

paksa. 

2. Asas Persamaan di Muka Hukum (equality before the law) 

 Pihak kepolisian harus menghormati proses/prosedur dalam menjalankan 

hukum. Hal tersebut dikarenakan semua warganegara berkedudukan sama di 

mata hukum (diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Kedua UUD 

1945), sehingga tidak ada kesan membeda-bedakan dalam menjalankan tugas. 

Pihak kepolisian dapat dituntun secara hukum bila melakukan tindak pidana 

dan cenderung menyalahi wewenangnya dalam menangani perkara. 

3. Asas Pertanggungjawaban 

 Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum 

berdasarkan undang-undang, tetapi polisi juga memiliki tanggungjawab dalam 

menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggungjawab. Para korban 

atau masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum 

sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam penegakkan 

hukum dan bertindak sewenang-wenang (willkeur) yang melanggar hak asasi 

warganegara secara hukum.    
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D. Landasan Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara dan 

Sistem Pemerintahan 

Semula, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari 

militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama matra yang lain, yaitu TNI AD, 

TNI AU dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan 

pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak mandiri. Polri karena 

sering diintervensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas 

sebagai aparat penegak hukum. 

Melihat kenyataan seringnya kinerja Polri diintervensi lembaga ekstra 

yudisiil, kemudian muncul keinginan agar Polri dipisahkan dari ABRI. Maka, 

sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Selanjutnya melalui Kepres No. 

89/2000, sejak 1 Juli 2000 Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. Kepres 

tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Tap MPR No. VII/2000 yang 

menempatkan Polri berada di bawah Presiden. Terakhir dikukuhkan dengan UU 

Polri No. 2/2002. Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam 

pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan 

memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi 

mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. 

Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik 

sebagai aparat penegak hukum.34 

                                                             
34 M. KhoidinSadjijono, 2007,  Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang, Yogyakarta, hlm.340. 
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Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah 

Presiden berarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegak hukum yang lain. 

Kejaksaan sejak lama sudah merupakan lembaga tersendiri yang terlepas dari 

departemen (menteri) dan berada langsung di bawah presiden. Kejaksaan dalam 

menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Lembaga 

peradilan malah lebih mandiri dan bebas karena berada di luar kekuasaan 

eksekutif. Lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang 

kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945.35 

1. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang 

kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 

masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 

1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni 

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dari 

rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang 

kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan 

tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupunpsychis, 

perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai 

                                                             
35 Ibid, hal. 341. 
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lahiriah dan batiniah. Atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung 

atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko. 

Di dalam mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib tersebut 

diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugasmemberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas 

sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil. Tugas dan 

wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI 

No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara 

teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur 

dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 

sebagai hukum dasar yang tertulis (grondwet). 

2. Wewenang Kepolisian Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. 

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan “Hal-

hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih anjut dalam 

Undang-undang secara terpisah”. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 

2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, 
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fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama 

kepolisian. 

Di dalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai 

tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang 

kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Sedangkan 

perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan 

keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan 

wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, 

karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, 

wewenang dan tanggungjawab pemerintah. 

3. Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000 

Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundang-

undangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur di dalam Keputusan Presiden 
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juga merupakan legalisasi tentang tugas dan wewenang kepolisian, namun 

Keputusan Presiden dimaksud memiliki urutan yang lebih rendah dan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang ada diatasnya, 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 

tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dicabut dengan Tap MPR No. 

I/MPR/2003 dan ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Tugas dan wewenang kepolisian 

dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1, yang 

substansinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga 

pemerintah yangmempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum 

dan memelihara keamanan dalam negeri”. Keputusan Presiden dimaksud semakin 

menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga 

pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana 

undang-undang. 

Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 89 

Tahun 2000 sangat berbeda dengan rumusan dalam Undang- undangNo. 2 Tahun 

2002. Dalam undang-undang No. 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian 

dirumuskan, sebagai berikut:  

a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) menegakkan hukum; dan  

c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
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Sedangkan tugas pokok kepolisian yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden 

No. 89 Tahun 2000 meliputi: menegakkan hukum; ketertiban umum dan 

memelihara keamanan dalam negeri. 

4. Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPR RL No. VII/MPR/ 2000 

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara 

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai 

tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya pasal 3 ayat 

(1) yang menetapkan “Peran Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat”. Sehingga Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 ini mengatur lebih 

rinci dan jelas peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Di dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib 

memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. 

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik 

dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan 

hak memilih dan dipilih. 
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E. Polri Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) 

Kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya 

penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalam-nya dengan cara menerapkan 

diskresi, di antaranya: 

a. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan 

kerugian yang diderita korban; 

b. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP; 

c. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh 

ribu lima ratus rupiah); 

d. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai 

berikut; 

e. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; 

f. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia; 

g. Pasal 364 tentang pencurian ringan; 

h. Pasal 373 tentang penggelapan ringan; 

i. Pasal 379 tentang penipuan; 

j. Pasal 482 tentang penadahan ringan; 

k. Pasal 315 tentang penghinaan ringan. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 

menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat 
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dipidana. Pasal 49 menyatakan bahwa: barang siapa yang melakukan pembelaan 

secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau 

harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman 

serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang 

Hukum Acara Pidana, selaku penyelidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 

yaitu : 

1. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengad-uan dari seseorang tentang adanya tidak 

pidana. 

b. Mencari keterangan dan barang bukti. 

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

a. Penagkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

e. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. 
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Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai 

dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat 

(1) huruf a angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah 

tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 

1.  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan 

jabatan. 

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkun-gan 

jabatannya. 

4. Atas pertimbangan yang layak ber-dasarkan keadaan memaksa. 

5. Menhormati hak asasi manusia. 

Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka;  

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan 

memotret seorang;  

g.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan;  
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i.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan 

yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

dalam bertindak har-us mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya 

dan betul-betul untuk kepentingan umum. 

4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan 

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian 

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri 

dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang me-merlukan penggunaan kekuatan, 

sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan. 

5. Prosedur Tetap (Protap) No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan 

Anarki 

Dalam Protap No.1 Tahun 2010 Ten-tang penanggulangan anarki bahwa 

Polri dapat melakukan diskresi dalam hal: 

a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang 

segera terjadi. 

b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri. 

c. Untuk mencegah dilakukanya tindakan kejahatan yang sangat serius. 
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d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan. 

Berdasarkan Protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan 

melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk 

mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu 

seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. 

No. Dasar Kewenangan 

Diskresi Kepolisian 
Kesimpulan 

1. 
KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM 

PIDANA (KUHP) 

Yang ditekankan dalam KUHP yaitu 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 

dan 49 bahwa kepolisian boleh 

melakukan diskresi dengan alasan 

terpaksa dan untuk pembelaan diri atau 

orang lain. 

2. 

KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM 

ACARA PIDANA 

(KUHAP) 

Yang ditekankan dalam KUHAP yaitu 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 

ayat 2 bahwa penyidik boleh melakukan 

penghentian penyidikan dengan alasan 

tidak cukup bukti, bukan tindak pidana 

dan penyidikan dihentikan demi hukum. 

Dan dalam pasal 5 membolehkan 

penyidik untuk melakukan tindakan lain 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

3. 
UU NO. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian 

Yang ditekankan dalam Undang-undang 

kepolisian adalah sesuai dengan Pasal 18 

bahwa kepolisian boleh melakukan 

tindakan sesuai dengan penilainya 

sendiri”Demi Kepentingan Umum” 

4. PERATURAN KAPOLRI Dalam perkap ini kepolisian 
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NO. 1 Tahun 2009 

(PERKAP) Tentang 

Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan 

Kepolisian 

diperbolehkan melakukan tndakan 

diskresi dengan alasan mencegah 

terjadinya kejahatan, mencegah pelaku 

kejahatan melarikan diri, melindungi diri 

dan kehormatan dari tindak pidana serta 

melindungi kehormatan kesusilaan. 

5. 

PROSEDUR TETAP No. 1 

Tahun 2010 (PROTAP) 

Tentang Penanggulangan 

Tindakan Anarki 

Dalam protap ini, kepolisian 

diperbolehkan untuk melakukan tindakan 

diskresi Untuk membela diri atau 

keluarga terhadap ancaman atau luka 

parah yang segera terjadi, Untuk 

mencegah pelaku kejahatan melarikan 

diri., Untuk mencegah dilakukanya 

tindakan kejahatan yang sangat serius. 

Apabila cara yang kurang ekstrem tidak 

cukup untuk mencapai tujuan-tujuan. 

6. 
Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

Dalam SOP ini kepolisian diperbolehkan 

untuk melakukan tindakan diskresi dalam 

hal gangguan kamtibmas berkadar tinggi 

seperti kerusuhan massa, kejahatan 

terorganisir, senjata api, bom dan lain-

lain. 

 

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam UU 

No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, fokus 

diskresi kepolisian hampir sama yaitu menegenai perbuatan atau tindakan. 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

fokus diskresi kepolisian adalah proses atau mekanisme peradilan.
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BAB III 

SISTEM HUKUM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA HUKUM OLEH 

KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM 

PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS 

 

Diskresi dalam bahasa Belanda Discretionair atau dalam bahasa Jerman 

fries ermessen dan dalam bahasa Inggris Discretionary Power merupakan suatu 

bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van 

bestuur sehingga pengecualian dari asas legalitas.36 Pengaturan diskresi adalah 

landasan hukum diskresi kepolisian. Penggunaan wewenang diskresi itu adalah 

sah dan dibenarkan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Sehingga dengan demikian semua pihak terlindungi, baik petugas maupun 

masyarakatnya. Landasan hukum bagi Polri dalam melaksanakan tindakan 

diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya antara lain: 

A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Apabila diperhatikan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang 

langsung atau tidak mengatur eksistensi, tugas dan kewenangan kepolisian dapat 

dilihat dalam pokok pokok pemikiran pembukaan, batang tubuh dan penjelasan 

UUD’45. Dan selanjutnya pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia 

yang mempunyai kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 

27 UUD 1945) terlihat disini bahwa kedudukan Polisi sebagai penegak hukum, 

yang melindungi setiap warga Negara atau masyarakat dan menciptakan 

keamanan bagi warga Negara. 

                                                             
36 Marwan Effendy, 2012, Diskresi, Penemuan Hukum,Korporasi & Tax Amnesty dalam 

Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta, hlm.6. 
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Sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hukum tertulis (written law) 

peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas sekedar 

moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam 

yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali bila 

dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau 

dipercepat.37 

B. Undang-undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kepolisian 

Apabila diamati dengan teliti ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-

undang No. 13 tahun 1961 yang menyatakan bahwa Polri selaku alat Negara 

penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri, 

didalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum Negara.38 Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar dari 

diskresi itu, karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian dirinci 

secara umum didalam  Pasal 2 Undang-undang ini. Dan kewenangan-kewenangan 

kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut kemudian dijabarkan dalam 

ketentuan Pasal 13 Undang-undang No 13 Tahun 1961. Namun kewenangan-

kewenangan yang dicantumkan dalam Pasal 13 itu rupanya tidak mampu untuk 

mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif, dan limitatif. Hal 

                                                             
37 Bagir Manan, Kuntana Magnar, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam 

Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, hlm.16. 
38 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 13 tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kepolisian Negara. 
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ini diakui oleh pembentuk Undang-undang karena itu kewenangan lainnnya 

diserahkan dan dipercayakan oleh pembentuk undang-undang kepada Kepolisian. 

Dengan dicantumkannya kewenangan umum dalam Pasal 13 huruf k 

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 itu yang menyatakan bahwa “ Kepolisian 

Negara berwenang mengambil tindakan-tindakan lain “ tindakan-tindakan lain ini 

selanjutnya dibatasi menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang hukum Acara 

Pidana dan atau lain peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-

norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.39 Selain itu 

kewenangan diskresi diatur juga didalam penjelasan umum Undang-undang No. 

13 Tahun 1961, Polisi diberi wewenang untuk dapat mengenyampingkan perkara 

ringan, sehingga perkara itu dapat diselesaikan ditingkat penyidikan. Dari uraian-

uraian tersebut maka dalam Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 

1961 yang menjadi dasar hukum Diskresi Kepolisian adalah : 

1. Pejelasan umum Undang-undang No. 13 Tahun 1961.  

2. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 jo pasal Undang-undang No. 13 Tahun 1961. 

3. Ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-undang no 13 Tahun 1961. 

C.  Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

Kewenangan kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian 

tidak mungkin diatur secara limitatif, maka di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 a 

angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j dinyatakan bahwa “Polisi berwenang karena 

                                                             
39 Pasal 13 huruf (k) Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kepolisian Negara. 
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kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab“. Sebagai dikemukakan diatas mengingat kewenangan kepolisian untuk 

melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara limitatif, 

maka di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j 

dinyatakan bahwa “ Polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan 

lain menurut hukum yang bertanggung jawab “. Mengenai ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 5 KUHAP ini, pembentuk undang-undang menganggap 

seakan-akan isinya sudah cukup jelas bagi para penyelidik, hingga ia menganggap 

tidak perlu memberikan penjelasannya kecuali mengenai kata tindakan lain seperti 

yang tercantum dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan 

agaknya telah menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan arti 

yang setepat-tepatnya  kepada ketentuan-ketentuan tersebut.40 Tindakan lain yang 

dapat dilakukan oleh penyelidik dan penyidik menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) 

a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan 

jabatan. 

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya. 

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 

                                                             
40 A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu 

Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika,Jakarta, hlm.48. 



41 
 

 

5. Menghormati Hak Asasi Manusia. 

D. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Hankam  

Dalam undang-undang ini tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

selaku alat Negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat serta selaku 

pelindung, pengayom, pelayan dan pembimbing masyarakat diatur dalam Pasal 30 

Ayat 4 dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 angka 3 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1982 ini dikatakan bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, Kepolisian selaku alat Negara penegak hukum 

menyelenggarakan tugas kepolisian dengan mencegah dan menanggulangi 

tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut M.Faal, 

“maka Pasal 30 Ayat 4 jo penjelasan Pasal 39 Ayat (2) angka (3) tersebut di atas 

secara “condition sine qua no” dapat dijadikan dasar dari kewenangan diskresi 

kepolisian”. 

E.   Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

Ketentuan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang menyatakan 

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  

b) menegakkan hukum, 
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c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar dari diskresi. Tugas pokok 

tersebut dirinci secara umum didalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dasar hukum bagi Polri dalam melaksanakan tindakan diskresi kepolisian 

dalam melaksanakan tugasnya adalah: Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002; (1) Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan 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 ayat (1), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. 

Dengan demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apapun yang 

diperlukan sesuai dengan tuntutan tugas yang dihadapi. Dari uraian-uraian 

tersebut maka dalam Undang-undang pokok Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang 

menjadi dasar hukum Diskresi Kepolisian adalah : 

1. Pejelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 2002.  
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2. Ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. 

3. Ketentuan Pasal 15 huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002. 

4. Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

5. Ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

F.  Yurisprudensi 

Yurisprudensi mengenai diskresi Kepolisian pada masa penjajahan yang 

terkenal adalah berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan 

tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan sebagai berikut :“....untuk 

sahnya segala tindkan-tindakan kepolisian (rechtmatig) tidak selalu 

harusberadasarkan pada peraturan perundang-undangan (Wettelijk voor schrift) 

akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(1)  Tindakan-tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan 

(2) Bahwa tindakan ini adalah untuk mempertahankan (....) ketertiban, 

ketentraman dan keamanan umum 

(3) Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (ieders recht) 

Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Convention on the Right of the Child) 

Perkembangan yang sangat berarti dalam perhatian masyarakat 

internasional yang menyangkut hak-hak anak yang merupakan tindak lanjut 

pencanangan dari deklarasi Hak-hak Anak, ialah dengan disahkan Resolusi PBB 
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44.25 Convention on the Right of the Child ( Konvensi Hak-hak Anak ) pada 

tanggal 20 November 1989. Hal ini mempunyai makna yang besar dalam konteks 

perjuangan pemberian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat 

internasional.  

Masyarakat menghendaki hukum sebagai sarana penegakan hukum tidak 

lagi menjadi alat kepentingan penguasa, atau kepentingan politik. Dalam 

pembangunan hukum penegakan hukum mempunyai posisi yang strategis. 

Penegakan hukum dalam pengertian yang makro meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian 

mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan baik dalam 

perkara perdata, tata usaha Negara dan dalam perkara pidana termasuk dalam 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan  (pemeriksaan di depan persidangan) hingga 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 13 dalam penegakan hukum, Kepolisian 

Negara RI menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai tugas 

wewenang dalam penegakan hukum. Dengan posisi dan peran yang demikian, 

Kepolisian dituntut tidak saja harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik 

dan benar, tetapi juga harus mampu membentuk jati diri sebagai salah satu 

institusi pelaksana kekuasaan Negara, bukan alat kekuasaan penguasa.  

Diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus 

dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakan 

hukum yang berorientasi pada kebijakan hukum keadilan dan kemanfaatan 

hukum.  
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Di lapangan hukum pidana diskresi sudah melekat dan eksepsional 

terhadap hal-hal tertentu yang memang khusus diberikan, baik kepada penyidik, 

penuntut umum maupun hakim, yang bila dilakukan oleh orang di luar penyidik, 

penuntut umum,dan hakim dapat merupakan tindak pidana. Selain itu terbuka juga 

diskresi yang melekat dapat diambil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim 

karena bersifat conditioning.  

Di dalam praktek diskresi dapat disebut dengan kewenangan yang luas 

atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak. Dalam lapangan 

hukum pidana, meskipun sifatnya diskresi, tetapi harus tetap dalam koridor 

hukum dan terukur karena terkait dengan hak azasi manusia. 

Penerapan diskresi oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. 

Sebagai Negara yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan UUD 1945, melekatnya fungsi 

memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (Negara kesejahteraan) 

menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat termasuk dalam penegakan hukum. Untuk itu kepada 

pemerintah diembankan suatu tanggung jawab public service. 

Dalam tataran implementasi bentuk diskresi dapat dibagi dua yaitu 

pertama berupa kebijakan yang melekat berpayung  kepada peraturan perundang-

undangan, dan kedua yang berupa suatu kebijaksanaan dengan tetap 



46 
 

 

memperhatikan peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bentuk diskresi yang melekat adalah merupakan kebijakan yang 

berpayung kepada peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan yang dilakukan 

atau diambil oleh penegak hukum berlandaskan kepada undang-undang, sebagai 

contoh bagi penyidik dalam hal melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) 

KUHAP), penahanan ( Pasal 20 ayat (1) KUHAP), penggeledahan (Pasal 32 

KUHAP) dan atau penyitaan (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), pengalihan penahanan 

(Pasal 23 ayat (1) KUHAP), penangguhan penanganan (Pasal 31 ayat (1) 

KUHAP) dan penghentian penyidikan atau yang mengeluarkan Surat Perintah 

disingkat dengan SP3 (Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP). 

Lain hal dalam penerapannya, diskresi dalam pengertian kebijaksanaan 

kalau diterapkan harus selalu berada dikoridor yang benar. Setiap kebijaksanaan 

yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus memperhatikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan antara lain: 

a. Tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, 

b. Tidak bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

c. Wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,  

d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tidak 

mencantumkan ketentuan yang melarang pemberian diskresi. Hanya dalam 
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praktek, diskresi yang ada pada penegak hukum, seperti kewenangan yang 

dimiliki penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim, selalu bisa karena adanya 

intervensi secara hierarki yang membudaya dalam institusi yang satu sama lain 

berbeda. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar juga kewenangan 

berupa diskresi yang dimilikinya. Bagi penyidik Kepolisian sebenarnya telah 

memiliki diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dasar hukum tersendiri yaitu 

Pasal 15 ayat (2) huruf k jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan 

tindakan lain dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dengan 

pertimbangan antara lain: 

a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum; 

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

c)  Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d)  Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 

e)  Menghormati hak asasi manusia. 

Selain itu untuk kepentingan umum Kepolisian, Pasal 18 ayat (1) dan ayat 

(2) juga memilki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiaanya sendiri, yang 

dilakukan dalam keadaan sangat perlu memperhatikan peraturan perundang-

undangan serta kode etik profesi. 
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Terhadap dikresi (kebijakan melekat) yang berpayung kepada undang-

undang tersebut akan memunculkan suatu diskresi ikutan berupa kebijaksanaan 

karena apabila pihak keluarga atau penasehat hukum atau pihak lain dari 

seseorang yang ditahan tersebut meminta izin untuk mengunjunginya, meskipun 

tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi mengikuti diskresi yang diberikan oleh Pasal 

21 ayat 1 dan 4 KUHAP tadi, baik penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai 

dengan tingkat kewenangannya dapat juga memberi izin kepada keluarga atau 

penasehat hukumnya atau pihak lain untuk mengunjungi tahanan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara di Polsek Percut Sei Tuan, diskresi menurut 

Janpiter Napitupulu (Kapolsek) adalah “kewenangan yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil 

keputusan atau melalukan tindakan lainnya dalam keadaan yang mendesak demi 

kepentingan hukum dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan 

serta menjungjung tinggi hak asasi manusiadalam menciptakan kamtibnas dan 

berkeadilan”. Sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan 

sangat penting dari pada produknya (to improve the human resources is more 

important than it’s product). Kualitas Sumber daya manusia penegakan hukum 

adalah faktor penentu, jalannya suatu sistem peradilan pidana oleh karena itu 

peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting 

yang harus dilakukan tiada henti. Kualitas sumber daya manusia penegak hukum 

adalah faktor penentu suatu sistem peradilan pidana. 

Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting 

adanya. Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada 
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hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi 

ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan 

dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan 

suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal 

dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak 

dapat dicapai.  

Menurut Membela Karo-Karo (Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan), 

“pelaksanaan diskresi harus mengutamakan tujuan dari hukum yaitu pencapaian 

keadilan dan sebagai unsur keadilan. Berdasarkan hukum pelaksana diskresi 

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas penanganan perkara 

ataupun kasus di tingkat penyelidikan maupun penyidikan yakni berdasarkan 

kriteria jenis perkara berupa tindakan penghentian penyidikan perkara dan 

melakukan diskresi atas kasus hingga terjadi restorasi dari perkara lainnya”. 

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki 

kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana 

keputusannya bisa diluar  ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan 

atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Samuel Walker bahwa: ”Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian 

atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau 

wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalamsituasi khusus sesuai 

dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri”. 
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Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick bahwa: Tindakan 

yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan yang 

didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut: 

a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada 

seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. 

b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin 

apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa 

tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum. 
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BAB IV 

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK 

HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG DALAM PEMOLISIAN 

YANG DEMOKRATIS 

 

A.  Modernisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia  

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum 

Kepolisian. 

Salah satu tugas pokok pejabat kepolisian dalam proses hukum adalah 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan 

lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a.  tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan;  

c.  harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d.  pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  

e.  menghormati hak asasi manusia. 
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Polisi Indonesia atau polri dikondisikan oleh pola dasar kehidupan yang 

dipakai dalam masyarakat Indonesia seperti keselarasan dan kekeluargaan. Dari 

situlah gaya polisi Indonesia memang tidak bisa lain yaitu cermin gaya hidup 

masyarakat Indonesia. 

Masalah gaya hidup masyarakat sangat relevan dengan masalah perubahan 

sosial yang terjadi yang tidak hanya karena perubahan-perubahan yang 

berlangsung dengan intensif di tingkat internasional dan global tetapi juga pada 

kawasan domestik. Masalah polisi yang cenderung sertius (di Indonesia) 

nampaknya dimulai sejak zaman kolonial Belanda (jajahan Belanda) sekitar Abad 

ke enam belas. Dan mulai saat itulah susunan kepolisian mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu hingga saat ini. Misalnya pada masa pemerintahan Gubernur 

Jenderal Inggris Raffles dikeluarkan suatu regulasi dan peraturan tentang tata 

usaha dari kehakiman dan pengadilan-pengadilan daerah di Jawa dan tata usaha 

kepolisian dan masing-masing peraturan tersebut menjadi dasar Indische 

Reglementdan Reglement op de Rechterlijk Organisatie.  

Menurut M. Qudang perhatian terhadap pengorganisasian kepolisian 

meningkat seiring dengan laporan tentang meningkatnya kriminalitas di negeri ini 

yang terdengar sampai di Negeri Belanda waktu itu.Sebenarnya masalah 

perubahan sosial merupakan tantangan yang patut dihadapi polisi. Ketika kita 

berada di abad ke dua puluh satu saat ini, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah memainkan peranannya yang sangat penting dan menentukan dalam 

merombak wajah serta kehidupan dunia ketimbang sebelumnya. Di samping itu 

pula, tidak hanya menghasilkan barang-barang yang merombak kualitas 
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kehidupan manusia, melainkan juga tatanan kehidupan sosial, politik serta 

ekonomi umat manusia. 

Terkait dengan masalah polisi, perubahan mendasar terjadi pada tatanan 

normatif masyarakat oleh hukum dan lebih konkrit lagi dalam bidang peradilan. 

Munculnya sistem peradilan pidana/criminal justice system di mana polisi 

menjadi salah satu mata rantai/gate keeper/ komponen pertama didalam sistem itu. 

Menurut Satjipto Rahardjo kekuasaan dalam masyarakat ditentukan oleh 

hubungan antara pengetahuan, kekerasan dan kemakmuran. Dan di abad ini 

peranan pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa teknologi sebagai kebudayaan fisik bukanlah satu-satunya 

tantangan/challenges kendatipun faktor ilmu pengetahuan dan teknologi 

merupakan penggerak utama perubahan-perubahan di dunia ini.  

Janpiter Napitupulu (Kapolsek) dalam wawancara mengemukakan 

“diperlukannya reformasi dari dalam tubuh Polri yaitu aspek struktural, aspek 

instrumental dan aspek kultural. Menurut pengamatannya bahwa efektivitas 

diskresi tersebut dapat membantu menyelesaikan gejolak-gejolak yang terjadi di 

masyarakat dengan perdamaian tanpa dilakukan sidang di pengadilan, kemudian 

menghemat biaya penyidikan yang asal usul biaya tersebut dari APBN”. 

Kita juga berhadapan dengan revolusi intelektual yang dipicu oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan industrialisasi yaitu revolusi sosial, revolusi 

politik, revolusi ekonomi serta revolusi kultural dan oleh karena itu mengajukan 

tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan diselesaikan.Kedudukan polisi 

di tengah perubahan sosial ini nampaknya sarat dengan berbagai tantangan. Tidak 
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ada perubahan yang tidak dilewati polisi apalagi jika itu dilakukan melalui 

hukum. Karena dewasa ini sudah sangat wajar untuk mengatakan bahwa hukum 

itu merupakan sarana penting dalam rekayasa sosial/ as a tool of social 

engeenering. Maka sudah menjadi kegiatan rutin bahwa ketika ada undang-

undang baru maka hampir sudah dipastikan pekerjaan polisi akan bertambah. 

Karena polisi sudah harus bertindak begitu ada undang-undang yang dikeluarkan 

dan dinyatakan berlaku. Sedikit berbeda dengan hakim, di mana ia mulai bekerja 

manakala ada perkara yang diajukan kepadanya. 

Oleh karena itu, polisi dalam kaitannya dengan perubahan sosial atau dasar 

kehidupan masyarakat sebagai penegak ketertiban, polisi dengan cara kerja 

prefentif dan preemtifnya diharapkan menjamin kelestarian lingkungan jauh 

sebelum terjadi kerusakan dan terlebih dahulu tahu ketimbang bangsanya agar 

dapat memimpin bangsanya dengan selamat melalui perubahan-perubahan sosial. 

Menghadapi perubahan dan tantangan itu seyogyanya dunia kepolisian segera 

merasakan bahwa mereka sedang berada di tengah gejolak kehidupan yang pada 

akhirnya akan berimbas terhadap pekerjaan polisi.  

Perubahan-perubahan sosial sebagaimana terjadi memang harus dihadapi 

oleh polri dalam rangka mencapai tujuan penegakan ketertiban dalam masyarakat. 

Keadaan tersebut merupakan fakta yang keras. Dan polisi tidak mungkin 

mengelak atau menolaknya. Kendatipun sering pula terjadi kekakuan dalam 

bertindak yang seolah-olah terkesan antipati terhadap perubahan-perubahan sosial. 

Hal tersebut tetap saja dianggap wajar karena memahami perubahan-

perubahansosial yang terjadi dalam hubungannya dengan kinerja polisi 
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merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu polri sendiri selama ini 

memang sudah cukup merasa prihatin dengan pelayanan yang dilakukan oleh 

anggota-anggotanya terhadap masyarakat. 

Setelah membahas sedikit mengenai aspek perubahan dan kaitannya 

dengan polisi, kita dapat menemukan salah satu faktor yang cukup dalam 

pembinaan kepolisian yaitu masalah sumberdaya manusia/human resources. Dan 

menurut Satjipto Rahardjo menghadapi perubahan sosial dan menciptakan 

perubahan yang dikehendaki sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya 

manusia. Sejak dahulu, misi polri bukanlah untuk berperang melainkan untuk 

tujuansosial dan kemanusiaan. Oleh sebab itu setiap gerak perubahan yang paling 

kecilpun dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap polisi. 

B. Prinsip-Prinsip Pemolisian Yang Demokratis 

Institusi kepolisian selama ini terkesan sebagai sebuah sistem yang 

tertutup dan penuh dengan rahasia. Komunikasi dan kontak yang dilakukan 

dengan pihak luar sangat terbatas. Itu sebabnya tindakan polisi sering tidak 

memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. Hal ini merupakan dampak 

dari kecenderungan polisi “model militeristik”. 

 Perpolisian “model sipil” atau Pemolisian Komunitas berorientasi pada 

pencegahan kejahatan dan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol, memberikan masukan, serta memberi 

dukungan kepada polisi, menandakan adanya hubungan baik dan komunikasi 

secara teratur dan terus-menerus dengan masyarakat. Ini artinya polisi harus 

bersifat terbuka agar dapat melibatkan masyarakat dalam tindakan kepolisian ini. 

Sistem yang terbuka berarti bahwa polisi siap berbagi informasi dengan publik, 
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melibatkan anggota masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah 

Kamtibmas serta menjamin adanya komunikasi yang mendalam antara polisi dan 

masyarakat.  

Dengan demikian, polisi tidak boleh terisolasi melainkan harus benar-

benar menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Hal ini hanya dapat 

terwujud jika polisi menganggap dan memperlakukan anggota masyarakat sebagai 

mitra sejati. Hanya suatu sistem terbuka yang memungkinkan adanya komunikasi 

yang saling menguntungkan dan yang bebas dari berbagai prasangka.  

Oleh sebab itu kemitraan dalam mendukung polisi dalam pencegahan 

kejahatan membawa keuntungan-keuntungan bagi masyarakat, yakni: 

1. komitmen untuk mencegah kejahatan dimana Pemolisian Komunitas berupaya 

untuk menegaskan kembali bahwa tugas pokok polisi adalah mencegah 

kejahatan dan ketidaktertiban.  

2. adanya pengawasan dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan polisi. 

Keterlibatan masyarakat dalam kinerja pemolisian memungkinkan masyarakat 

akan menemukan jawaban atas “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” polisi 

bekerja. Keadaan seperti itu sangat jelas menimbulkan pengawasan yang kritis 

serta diskusi-diskusi mengenai respons serta efisiensi kerja polisi dalam 

menangani masalah-masalah dalam masyarakat.  

3. adanya akuntabilitas polisi terhadap masyarakat. Sebelum ada konsep 

Pemolisian Komunitas, polisi banya mempertanggungjawabkan kegiatannya 

kepada pihak pimpinan kepolisian saja. Sekarang polisi juga diharuskan 

bertanggung-jawab kepada masyarakat yang telah menjadi mitra kerja. Warga 
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harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti perencanaan strategi, 

pelaksanaan taktis, dan pengembangan kebijakan, akhirnya membuat polisi 

lebih menyadari dan lebih memperhatikan konsekuensi-konsekuensi atas 

tindakan mereka.  

4. terciptanya pelayanan polisi yang responsif. Sesuai pendekatan Pemolisian 

Komunitas, anggota polisi akan ditempatkan di sebuah lokasi dalam waktu 

lama. Oleh karena itu mereka akan dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

responsif terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Sejalan 

dengan dibentuk dan dipeliharanya hubungan kemitraan polisi dan masyarakat, 

kedua belah pihak akan memiliki kemampuan yang semakin baik saat bekerja 

bersama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah yang 

mempengaruhi mutu kehidupan di lingkungan mereka. Pihak kepolisian akan 

membangun rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tersebut.  

5. Terciptanya organisasi masyarakat yang aktif. Tingkat keterlibatan masyarakat 

dalam upaya polisi menangani masalah-masalah di lingkungannya memberi 

dampak signifikan terhadap hasil yang dicapai. Dengan kata lain, keberhasilan 

dalam mencegah kejahatan tergantung pada kerja sama polisi dan masyarakat – 

bukan hanya bergantung pada satu pihak saja. Oleh sebab itulah, masyarakat 

pun harus belajar melakukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di 

lingkungannya. Agar berhasil, polisi harus berperan aktif membantu 

masyarakat melakukan hal tersebut.  



57 
 

 

Berbagai uraian di atas sebenarnya menunjukkan bahwa dalam pemolisian 

“model sipil” atau Pemolisian Komunitas sudah mulai mempraktekkan prinsip- 

prinsip demkratis, di mana hal itu sebenarmya merupakan esensi dari tindakan 

pemolisian itu sendiri.  

Banyak teori dan batasan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang minimal 

harus diterapkan oleh kelembagaan suatu negara yang demokratis, termasuk 

Kepolisian. Dalam penelitian ini, penulis melihat ada lima prinsip dalam 

demokrasi dan variasinya yang akan menjadi inti dalam analisa empiris. Kelima 

prinsip tersebut adalah:  

1. kepastian hukum (rule of law).  

2. akuntabilitas.  

3. penekanan pada ketanggapan (responsiveness) atau keterkaitan sistem dengan 

keinginan warga negara atau masyarakat sipil secara umum.  

4. penghargaan penuh terhadap hak asasi yang mencakup berbagai hal yang 

berhubungan dengan kebebasan.  

5. implementasi progresif pada persamaan politik, sosial, dan ekonomi.  

3 (tiga) prinsip pertama merupakan dimensi prosedural. Sementara 2 (dua) prinsip 

terakhir merupakan dimensi substantif. 

Kelima prinsip demokrasi tersebut paling sesuai digunakan dalam 

memahami seberapa jauh prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diterapkan dalam 

Pemolisian yang demokratis. Mengingat bahwa Pemolisian yang demokratis itu 

merupakan suatu program pemerintah, melalui lembaga pemerintah, yakni polisi, 

untuk diterapkan dalam masyarakat maka dalam kemasan demokrasi, program-
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program tersebut harus membungkus tataran kebijakan, peraturan dan regulasi 

serta praktek-praktek birokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang 

dijelaskan dalam dimensi Morino (kepastian hukum, akuntabilitas, ketanggapan 

serta perlindungan hak asasi manusia/ kebebasan dan kesamaan politik, sosial dan 

ekonomi). 

C. Konsep Diskresi Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam 

Pemolisian Yang Demokratis  

Konsep pemolisian demokratis di Indonesia dalam rangka 

penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan dalam 

pemberantasan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan 

melalui upaya-upaya pencegahan kejahatan maupun pendidikan bagi warganya. 

Konsep pemolisian yang demokratis sebagaimana diterapkan di Indonesia 

mengadopsi sistem Jepang, Singapura dan Amerika Serikat, namun tidak 

menyeluruh karena perbedaan budaya masyarakat Indonesia sehingga perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat.41 

Pemahaman konsep perpolisian masyarakat telah menghasilkan langkah 

penting dalam perbaikan strategi Kepolisian yang berkaitan dengan bimbingan 

masyarakat. Apabila pelaksanaannya terus dikembangkan dengan baik dan 

konsisten dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi dan 

masyarakat yang diamankan.42 

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa 

untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan 

                                                             
41 DPM Sitompul, Op.cit, hal. 32. 
42 Lihat buku POLMAS, sesuai Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005, 

tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian 

Masyarakat. 



59 
 

 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian. Adapun yang dimaksud dengan 

bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat 

dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus 

mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk 

kepentingan umum. 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan 

profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui 

pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di 

bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara 

berjenjang dan berlanjut, sehingga sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang 

dalam Keputusan Kapolri No.pol : Kep/32/ VII/ 2003 tertanggal 1 Juli 2003 dapat 

menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

lingkungannya. 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara 

moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri, termasuk dalam melaksanakan 

tugas proses hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 



60 
 

 

melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya 

dengan : 

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; 

2. Tidak memihak; 

3. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak- pihak 

yang terkait dengan perkara;  

4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi; 

5. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan; 

6. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja 

menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-

pihak yang terkait perkara; 

7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam 

penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; Menunjukkan 

penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem 

peradilan pidana; 

Pemolisian masyarakat bagi Indonesia adalah satu filosofi dan strategi 

operasional yang mencakup sembilan komponen inti atau prinsip-prinsip di 

antaranya: 

1. Kemitraan 

Pemolisian Komunitas mendorong adanya satu kemitraan baru antara 

masyarakat dengan polisi yang didasarkan pada rasa saling menghargai, sopan 

santun dan saling memberikan dukungan. 
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2. Pemecahan Masalah 

Pemolisian Komunitas mendefinisikan kembali misi Polri agar terfokus pada 

pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah, sehingga kesuksesan dan 

kegagalan dapat dilihat dari hasil-hasil kualitatif (masalah yang diselesaikan) 

dan bukan hanya pada hasil-hasil kuantitatif seperti berapa banyak orang yang 

ditahan atau jumlah surat panggilan yang dikeluarkan. Kedua ukuran tersebut 

sama-sama diperlukan tergantung dari jenis masalah atau kriminalitas yang 

dihadapi.  

3. Filosofi  

Didasarkan pada keyakinan bahwa tantangan yang dihadapi (kontemporer) 

menuntut polisi untuk memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun 

reaktif, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra 

dalam setiap proses mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan 

memecahkan masalah termasuk kejahatan, kekhawatiran akan terjadinya 

kejahatan, perdagangan gelap narkoba, ketidaktertiban sosial dan permasalahan 

lainnya di suatu lingkungan tertentu.  

4. Personalisasi 

Menempatkan petugas Pemolisian Komunitas pada suatu komunitas untuk 

menghilangkan perasaan asing diantara keduabelah pihak sehingga keduanya 

dapat menjadi saling mengenal satu sama lain secara mendalam (mengetahui 

secara detil nama, alamat, keluarganya, hobi, kebiasaannya dan lain-lain).  
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5. Perpolisan 

Polisi dalam Pemolisian Komunitas tetap melakukan bahkan memfokuskan 

pada penegakkan hukum. Artinya polisi tetap merespon permintaan bantuan 

masyarakat dan melakukan penangkapan seperti halnya tugas polisi lainnya. 

Tetapi selain itu mereka juga memperhatikan upaya pemecahan masalah yang 

proaktif.  

6. Patroli 

Diartikan sebagai patroli yang bertujuan membebaskan mereka dari gerak 

terbatas ketika mereka berpatroli secara acak dengan mengendarai mobil. 

Artinya, patroli yang diinginkan dalam Pemolisian Komunitas adalah patroli 

yang dapat menyentuh langsung masyarakat dalam rute patrolinya. Sehingga 

polisi dapat mengetahui secara pasti setiap permasalahan yang terjadi di 

lingkungan. Patroli yang paling efektif adalah patroli berjalan kaki pada radius 

yang dapat ditempuh dengan lebih mengedepankan berdialog dengan 

masyarakat. Patroli ini disebut patroli dialogis dengan teknik stopping, 

walking, dan Talking.  

7. Penugasan permanen 

Pemolisian Komunitas mengedepankan untuk melakukan patroli yang terarah 

dan berencana dengan baik dalam kurun waktu relatif lama (permanen) pada 

wilayah (beat) yang jelas dengan demikian polisi memiliki waktu, kesempatan 

dan kontinuitas untuk membangun kemitraan baru. Permanen berarti tidak 

terjadi rotasi dalam penugasannya sehingga dirasakan lebih efektif dalam 

penerapan perpolisian berbasis masyarakat.  
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8. Tempat 

Semua wilayah hukum seberapapun luasnya dan dibagi dalam daerah (beat) 

yang memiliki batas-batas jelas. Pemolisian Komunitas menganut sistem 

desentralisasi sehingga polisi merasa memiliki daerah lingkungannya sendiri. 

Karena itu Pemolisian Komunitas melibatkan suatu struktur yang 

memungkinkan petugas polisi untuk berada di tengah masyarakat. Karena 

polisi selala ‘ada disana’ maka dianggap sebagai anggota masyarakat yang 

penting. Pemolisian Komunitas juga mendesentralisasikan pengambilan 

keputusan. Hal tersebut bukan hanya dengan memberikan polisi otonomi dan 

kebebasan bagi petugas tetapi juga dengan memberdayakan semuanya untuk 

berpartisipasi dalam pemecahan masalah berbasis masyarakat. Desentralisasi 

ini lebih ditekankan kepada pola kerja dan pengambilan keputusan forum 

komunikasi polisi dan masyarakat (FKPM).  

9. Proaktif 

Sebagai bagian dari pemberian jasa pelayanan polisi sepenuhnya, Pemolisian 

Komunitas membuat keseimbangan antara respon reaktif terhadap kejadian 

kejahatan dengan upaya proaktif yaitu mencegah timbulnya masalah agar tidak 

semakin buruk serta mencegah terjadinya kejahatan. Perlu untuk diingat, 

komponen pertama dan kedua yaitu kemitraan dan pemecahan masalah 

merupakan dua komponen utama dalam Pemolisian Komunitas. Namun 

Pemolisian Komunitas bukan salah satu dari sembilan komponen tersebut, 

melainkan perpaduan dinamis dari semua komponen tersebut. 
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Dalam kebijakan dan strategi Kapolri Tentang Penerapan Model Polmas 

Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: 

Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bidang operasional, kebijakan yang 

digariskan adalah:43 

1. Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran 

lokal dimana model perpolisian dioperasionalisasikan. 

2. Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk 

tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Dengan penerapan Polmas polisi tidak dapat memaksa kehendaknya pada 

warga dengan segala rencana dan cara bertindak yang belum tentu sesuai dengan 

pendapat dan keadaan masyarakat. Sudah sepatutnya polisi bertindak demokratis 

dengan mempercayakan dan menumbuhkan kesadaran warganya untuk berperan 

aktif dalam merencanakan bentuk pengamanan dan penertiban untuk kepentingan 

masyarakat. Kehadiran polisi harus mendapat simpati dan kepercayaan 

masyarakat, dengan demikian akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 

bekerja sama dengan polisi memelihara keamanan dan ketetiban masyarakat.44  

Pemolisian yang demokratis atau dapat dikatakan sebagai Community 

Policing sering disamakan dengan babinkamtibmas, kamtibmas swakarsa atau 

yang saat ini disebut Binamitra. Konsep pemolisian bukan sekedar teknik dari 

kepolisian melainkan cara untuk menghubungkan aktivitas polisi dengan lainnya. 

                                                             
43 Momo Kelana, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan 

Komentar Pasal Demi Pasal, PTIK Pers, Jakarta. 
44 Sajtipto Raharjo, 2007, Membangun Polisi Sipil- Perspektif Hukum, Sosial, dan 

Kemasyarakatan, Buku Kompas, Jakarta, hlm.36. 
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Oleh karena itu pemolisian yang demokratis atau Community Policing merupakan 

pengembangan konsep yang bertujuan problem solving policing melalui 

pemberian jasa publik (public service policing) yang mengandalkan sumber daya 

setempat dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.45 

3 perspektif pembinaan kamtibnas, yakni:46  

1. Dari Perspektif Kepolisian, ada kebutuhan yang makin besar untuk 

meningkatkan hubungan dengan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai 

sumber daya, memperkuat basis dinas reserse, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada polisi. 

2. Dari Perspektif Masyarakat, makin disadari bahwa masyarakat membutuhkan 

dan layak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dari aparat kepolisian, 

akuntabilitas kepolisian yang lebih handal, serta peran serta yang lebih besar 

dalam pengambilan keputusan di bidang keamanan. 

3. Dari Perspektif Kepolisian maupun Masyarakat, terdapat asumsi bahwa 

program pembinaan kamtibnas didasari anggapan bahwa kejahatan terjadi 

akibat faktor-faktor sosial yang relatif tidak dikuasai oleh polisi, kebutuhan 

pencegahan perlu dikembangkan kepada faktor-faktor sosial penyebab 

kejahatan. 

Berdasarkan konsep diatas dalam masalah pemolisian perlu adanya 

hubungan erat polisi dan masyarakat. Cara baru yang dapat ditampilkan untuk 

mempererat hubungan polisi dan masyarakat adalah dengan kepercayaan timbal 

                                                             
45 Ibid. 
46 Kunarto, 1996, Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana, Jakarta, Cipta Manunggal. 
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balik, serta masyarakat menerima polisi sebagai katalis yang memungkinkan 

masyarakat menerima tanggungjawab atas kualitas kehidupannya dalam 

lingkungan masyarakatnya sendiri.47  

Pemolisian Komuniti yang diadopsi dalam rangka reformasi Polisi, 

menciptakan dan memlihara keteraturan sosial. Polisi bekerja harus dengan 

dukungan masyarakat dengan cara memberikan informasi situasi/keadaan yang 

ada dalam masyarakat. Untuk mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat, 

polisi dapat bertindak netral, jujur, terbuka, bersih dan berwibawa yang dicintai 

dan dihormati, serta dibanggakan oleh masyarakatnya. 

Untuk menerapkan Pemolisian Komuniti sebenarnya yang terpenting 

adalah dapat dibangun antara lain dengan: 

1. Pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh petugas kepolisian; 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh 

masyarakatnya; 

3. Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta strategi-

strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisasi yang jelas, sehingga 

dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman 

bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat 

atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan; 

4. Kepemimpinan: 

                                                             
47 Supardi Suparlan, 1999, Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah 

Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman, hlm.7. 
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a. Top Management menjadi agen perubahan (change agent). Pemimpin secara 

terus menerus memberikan motivasi dan semangat terhadap perubahan yang 

hendak dituju, 

b. Manajemen Partisipatif. Mengurangi hambatan komunikasi antar level 

jabatan, bila perlu diadakan komunikasi direct line pada top, 

c. Konsistensi menerapkan sistem reward and punishment yang tegas. 

Menekankan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak berprestasi, 

dan tidak ada waktu tersedia mengembangkan mereka yang butuh dorongan. 

Setiap orang harus menolong dirinya sendiri dan pastikan setiap orang harus 

menjadi asset bagi organisasi Polri, 

d. Dekat dengan bawahan dan adanya keteladanan. Pemimpin yang dapat 

membuat dirinya agar disayangi oleh bawahannya adalah pemimpin yang 

nyata dan jujur. Mereka tidak menganggap dirinya terlalu tinggi, sehingga 

sudi menyingsingkan lengan baju untuk bekerja berdampingan dengan 

bawahannya serta dengan keteladannya dapat dijadikan panutan dan 

kepercayaan anak buahnya, 

e. Kemampuan membuat orang bertanggungjawab. Berempati adalah satu 

keterampilan yang penting dimiliki oleh pemimpin. Dengan berempati kita 

bisa memahami mengapa seseorang melakukan itu, atau apa yang dirasakan 

oleh orang lain bila terjadi suatu hal. Namun, jangan membaur empati 

dengan kecenderungan untuk memaafkan atau menerima alasan atas suatu 

kegagalan yang dilakukan orang lain, pada dasarnya orang mau 

bertanggungjawab. Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai seorang 
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pemimpin mengkomunikasikan bahwa kegagalan atau mempunyai kinerja 

yang buruk itu, tidak dapat diterima; 

5. Pengembangan sumberdaya manusia. Baik melalui pendidikan formal ataupun 

pelatihan guna meningkatkan profesionalitas dan perbaikan dalam penilaian 

karya dan kompensasi agar memacu motivasi berprestasi yang tentu dibarengi 

dengan sistem kompetisi yang fair, menerapkan system reward and punishment 

yang konsisten serta konsekuen. Adanya pendelegasian kewenangan dengan 

mengedepankan Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD) dan 

meningkatkan peran Polsek sebagai basis deteksi dengan mengoptimalkan 

fungsi pos polisi serta Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan 

Masyarakat); 

6. Membangun lingkungan pembelajaran. Dalam membangun pembelajaran 

tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tingkat pertama adalah ketidaktahuan, 

b. Tingkat kedua adalah kepedulian, 

c. Tingkat ketiga adalah pemahaman, 

d. Tingkat keempat adalah komitmen, 

e. Tingkat kelima adalah berperan, 

f. Tingkat keenam adalah refleksi (tingkat tertinggi); 

7. Orientasi pelayanan pada customer. Dengan mengedepankan fungsi polisi 

komuniti sebagai wadah Pemolisian yang demokratis; 

8. Menambah materi muatan lokal yang diajarkan pada SPN (Sekolah Polisi 

Negara); 
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9. Adanya lembaga yang netral dan mandiri sekaligus bertindak sebagai 

penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas. 

Dapat disimpulkan bahwa diskresi mempunyai 3 landasan yakni secara 

filosofis, diskresi sebagai putusan yang bertitik tolak pada kecerdasan dan hati 

nurani, serta kebijaksanaan yang dapat diapresiasi. Secara sosiologis, keberadaan 

dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Secara 

yuridis, landasan diskresi kepolisian terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian, yang pelaksanaannya hanya dalam keadaan yang sangat 

perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Konsep diskresi di masa yang akan datang dalam pemolisian yang 

demokratis, ditandai dengan adanya reformasi dari dalam tubuh polri sendiri yaitu 

melalui aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Sekalipun ada 

ketidaksamaan istilah diskresi pemolisian yang demokratis oleh para pakar, 

pemerintah dan polri dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, namun sejak 

dikeluarkannya Surat Keputusan Kepolisian No.Pol: Skep/737/ X/2005 tanggal 13 

Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian 

Masyarakat (Polmas), yaitu gaya pemolisian atau cara bertindak polisi yang 

bersifat pro aktif dilakukan oleh polisi kepada warga masyarakat (komunitinya) 

untuk secara bersama-sama menghadapi dan mengatasi berbagai masalah social 

yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban 
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masyarakat. Namun, tujuan diskresi pemolisian yang demokrasi hingga saat ini 

belum berjalan secara baik dan totalitas, hingga diperlukan pengawasan baik 

secara internal dan eksternal terhadap kinerja polisi baik secara pribadi dan 

kelompok. Dapat juga dengan meningkatkan kualitas sumberdaya polisi dengan 

cara pendidikan formal ataupun pelatihan sehingga membangun sikap 

bertanggungjawab untuk menjaga citra polisi di masyarakat dan sesuai dengan 

penilaian atas Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini dalam pengaturan 

kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pembahasan 

mengenai diskresi sudah memadai dan tidak adanya tumpang tindih antara 

undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.. Sinkronisasi 

diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak hukum adalah  Pasal 18 

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 5 dan Pasal 109 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Perkap No. 1 Tahun 2009 dan 

Protap No.1 Tahun 2010, menyatakan kepolisian dapat melakukan tindakan 

diskresi “Demi Kepentingan Umum”. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkap No. 1 

Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, fokus diskresi kepolisian hampir 

sama yaitu menegenai perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fokus diskresi kepolisian 

adalah proses atau mekanisme peradilan. 

2. Sistem hukum pelaksanaan diskresi oleh kepolisian sebagai aparat penegak 

hukum dalam pemolisian yang demokratis adalah Undang-undang No 13 tahun 

1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian, Undang-undang Nomor 

20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam, Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-
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undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Yurisprudensi. Pengaturan 

diskresi adalah landasan hukum diskresi kepolisian. Penggunaan wewenang 

diskresi itu adalah sah dan dibenarkan oleh hukum, baik hukum tertulis 

maupun hukum tidak tertulis. Sehingga dengan demikian semua pihak 

terlindungi, baik petugas maupun masyarakatnya. 

3. Konsep diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa yang akan 

datang dalam pemolisian yang demokratis adalah ditandai dengan adanya 

reformasi dari dalam tubuh polri sendiri yaitu melalui aspek struktural, aspek 

instrumental dan aspek kultural. Sekalipun ada ketidaksamaan istilah diskresi 

pemolisian yang demokratis oleh para pakar, Pemerintah dan POLRI dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian, namun sejak dikeluarkannya Surat 

Keputusan Kepolisian No.Pol: Skep/737/ X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 

Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat 

(Polmas), yaitu gaya pemolisian atau cara bertindak polisi yang bersifat pro 

aktif dilakukan oleh polisi kepada warga masyarakat untuk secara bersama-

sama menghadapi dan mengatasi berbagai masalah social yang terjadi, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban 

masyarakat. diskresi mempunyai 3 landasan yakni secara filosofis, diskresi 

sebagai putusan yang bertitik tolak pada kecerdasan dan hati nurani, serta 

kebijaksanaan yang dapat diapresiasi. Secara sosiologis, keberadaan dan fungsi 

polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam 

masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Secara yuridis, 
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landasan diskresi kepolisian terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian, yang pelaksanaannya hanya dalam keadaan yang sangat 

perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

B. Saran  

1. Diperlukan pemahaman polisi dalam menafsir dan menerapkan ketentuan 

aturan-aturan yang sudah ada tersebut mengingat adanya tanggungjawab atas 

kewenangan berdasarkan Undang-Undang kepada Kepolisian untuk 

melaksanakan diskresi sehingga menjaga norma-norma yang ada dalam 

kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukan oleh Hans Kelsen dan tidak 

menjadi penilaian negatif di masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan 

polisi yang tidak tepat dalam pelaksanaan diskresi menyelesaikan perkara 

2. Diperlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkat peran 

dan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat agar hukum dan kinerja penegak hukumnya dapat berjalan baik 

sesuai aturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

3. Diperlukan kebijakan terhadap pengawasan baik secara internal dan eksternal 

terhadap kinerja polisi baik secara pribadi dan kelompok. Dapat juga dengan 

meningkatkan kualitas sumberdaya polisi dengan cara pendidikan formal 

ataupun pelatihan sehingga membangun sikap bertanggungjawab untuk 

menjaga citra polisi di masyarakat dan sesuai dengan penilaian atas Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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