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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Diskresi dalam Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda 

“Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu 

tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau 

hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau 

keadilan
33

. Diskresi sering dirumuskan sebagai “Freis Ermessen” Menurut kamus 

hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai 

“kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut 

pendapatnya sendiri”
34

. 

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa : 

1.  Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. 

2.  Pelaksanaan ketentuan sebagimana 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. 

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut 

penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “Freies Ermessen”. 

Dalam bahasa Inggris, diskresi (Discretion) mengandung arti, “the quality of 

being discreet, or careful about what one does and says”, dari kalimat tersebut 

mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa 

yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah 

dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. 

 

                                                           
33
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Dalam bahasa UU No. 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai 

“dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, 

“yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko 

dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”
35

. 

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan 

(Caurses of action or inaction). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang 

memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia 

(SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, 

atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (to improve the 

human resources is more important than it`s product), mengingat pentingnya 

penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus 

berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang 

hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif 

sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada 

didalamnya. 

Kualitas sumberdaya manusia penegak hukum adalah faktor menentu, 

jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) oleh karena itu 

peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting 

yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak 

proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, 

agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau 

nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini
36

. 

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang 

dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih 

menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi 

itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan 
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dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan 

umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. 

Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : 

``tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas 

preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi 

yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan 

penilaian sendiri. 

 

undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik 

profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi 

dan terutama hak asasi manusia``. Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah 

justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih 

justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri 

yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara yang berdasarkan atas keadilan, 

kemaslahatan dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan 

rakyatnya. 

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan 

Negara yang didasarkan pada hukum (Rechtstaats). “Diskresi ini menghilangkan 

kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang 

sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan 

dicapai”
37

. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh 

peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. 

Berdasarkan pandangan Chamblis dan Saidman, maka dapat diartikan 

bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci 

dan mendetail dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama 

dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami 

kemacetan. “Sekalipun Polisi dalam memlakukan diskresi terkesan melawan 

                                                           
37
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hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh 

hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang 

lebih luas”
38

. 

Dengan dimiliknya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai 

kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih 

menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel 

kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk 

kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi 

yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap 

penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan 

yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu 

tindakan yang dilaksanakan. 

 

II.2.  Penyidik Kepolisian: Sub Sistem Peradilan Pidana 

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik 

menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 

2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling 

rendah sarjana strata satu atau yang setara. 

 

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada 

pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai 

penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP. 

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini 

minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi 

(IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik 

pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua 

(BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala 

(BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi 

reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat 

jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki 

kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur 

adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam 

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, 

selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan KUHAP menetukan bahwa: 

1)  Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.  berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; 

b.  mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi 

reserse kriminal; 

c.  bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

d.  sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; dan 

e.  memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 
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2)  Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau 

pimpinan kesatuan masing-masing. 

3)  Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada 

umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik 

pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung 

diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali 

dalam perkara dengan pemeriksaan singkat. 

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard 

operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun 

Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 

terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk 

dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut 

dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, 

prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah: 

1)  Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan; 

2)  Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional; 

3)  Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti 

laporan masyarakat. 

4)  Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan 

dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga 

masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat; 

5)  efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan 

mencapai sasaran yang di harapkan; 
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6)  Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: 

a. hak tersangka sesuai KUHAP; 

b. hak pelapor dan pengadu; 

c. hak saksi korban; 

d. hak asasi manusia; 

e. azas persamaan dimuka hukum; 

f. azas praduga tak bersalah; 

g. azas legalitas; 

h. azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain; 

i. memperhatikan etika profesi Kepolisian 

 

Pasal dalam SOP tersebu mendetesiskan kewajiban seorang penyidik 

dalam melaksankan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik dengan melihat 

azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek 

dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalm 

penyidikan. Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang 

Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan 

professional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP 

tersebut, yakni: 

1)  Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma 

hukum, antara lain: 

a. etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan; 

b. hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka); 

c. berdasarkan fakta hukum; 

2)  Kegiatan pemeriksaan meliputi: 

a. pemeriksaan saksi; 

b. pemeriksaan ahli; 

c. pemeriksaan tersangka; 

d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat; 

e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb; 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



24 
 

3)  Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana 

pemeriksaan; 

4)  Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu; 

5)  Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan 

pengawasan oleh pimpinan; 

6)  Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, 

Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian 

dokumen dan surat-surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam 

lampiran “…” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 

ini. 

 

Menurut isi Pasal 7 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 

tersebutlah kinerja seorang penyidik Kepolisian di atur secara rigid dan detail, 

sehingga seorang Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak 

hukum (Law enforcement) dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis 

dan lebih memegang etika profesi Kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan 

kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi 

dari Sub Sistem Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice 

System). 

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di 

masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 

Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk 

kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu 

dengan yang lain. Oleh Ratnaningsing dalam penelitian tesisnya dijelaskan tujuan 

dari Sistem Peradilan Pidana, yakni; Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah 

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan 

yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan 

dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya
39

. 
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Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam 

penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga 

penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga 

yang mengadil dan lembaga Pemasyarakat berfungsi untuk memasyarakatkan 

kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah 

dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk 

menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang 

dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai 

Criminal Justice System.  

Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga 

penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi 

hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). 

Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas 

penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi 

pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun 

diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara 

penegak hukum. 

Menurut Barda Nawawi Arief
40

, sistem peradilan (atau sistem penegakan 

hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu 

kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dali komponen “substansi 

hukum” (Legal Substance), ”struktur hukum (Legal Structure), dan “budaya 

hukum” (Legal Culture). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses 

peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma 

hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), 

lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen sktrukural/institusional 

beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai “budaya hukum” 

(Legal Culture) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada 

nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan 
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kesadaran/ sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu 

hukum. 

Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi 

Arief menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat 

berbagai aspek: 

a.  Dilihat dari aspek/ komponen susbstansi hukum (Legal Substance), sistem 

peradilan pada hakikatnya merupakan satu sistem penegakan substansi 

hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum 

pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat 

dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum 

pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau ”integrated 

legal substance”. 

b.  Dilihat dari aspek/ komponen struktur (Legal Structure) sistem peradilan 

pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/ 

lembaga/aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan 

fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. 

Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga 

merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan” atau ”sistem 

fungsional/operasional” dari berbagai struktur profesi penegak hukum. 

Dilihat dari sudut struktural/ fungsional inilah, di bidang Sistem Peradilan 

Pidana (SPP) muncul istilah “integrated criminal justice system” atau “the 

administration of criminal justice”. Apabila SPP dilihat sebagai “sistem 

kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di 

bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan 

dan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) 

sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan 

penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut 

umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh 

badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh 

badan/ aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat tahap/ sub sistem itu 

merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum integral, dan sering 
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disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“Integreted Criminal Justice 

System”). Patut dicatat, bahwa di dalam keempat sub-sistem itu, tentunya 

termasuk juga profesi advokad sebagai salah satu aparat penegak hukum. 

Dengan demikian, dilihat dari aspek struktur yang integral, kuranglah 

tepat apabila dikatakan bahwa sistem pengadilan hanya merupakan 

“system of court” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/ 

menyelesaikan perkara (a mechanism of the resolution of dispute). “Badan 

Pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya merupakan sub sistem dari 

sistem peradilan atau sistem penegakan hukum. 

c.  Dilihat dari aspek/ komponen budaya hukum (“Legal Culture”), sistem 

peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-

nilai budaya hukum” (yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, 

teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran, sikap perilaku hukum). Dengan 

demikian, dilihat dari aspek/ sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) 

dapat dikatakan merupakan “integrated cultural legal system”, walaupun 

ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal 

culture”.
41

  

 

Dalam rangka usaha menegakkan hukum pidana tersebut harus diketahui 

bahwa seorang aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum secara 

normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan 

masyarakat. Seperti dikatakan oleh Lord Redcliffe bahwa “kita tidak dapat belajar 

hukum dengan mempelajari hukum (semata-mata)”. “Karenanya apabila kita 

menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum/ normanya saja, sudah dapat 

dipastikan bahwa Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) akan sulit 

dicapai”
42

. 

Disitulah letak fleksibilitas dari Sistem Peradilan Pidana yang harus 

memikirkan untuk pembinaan (Making), pelatihan (Training), Perawatan 

(Treatment) dari seorang pelaku kejahatan tersebut. Dalam arti luanya, 
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Penyaringan (selektivitas) suatu suatu perkara pidana perlu dilakukan pada setiap 

pentahapan dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan dasar perdamaian serta 

keadilan bagi kepentingan umum. apabila hal tersebut tidak merugikan bagi 

kedua belah pihak yang bersangkutan (pelaku dan si korban). Maka hal 

penyelesaian perkara tersebut tidak usah melalui jalur Pengadilan, akan tetapi 

telah selesai di luar pengadilan (alternative dispute resolution) dengan adanya 

kesepakatan dari kedua pihak yang berperkara melalui metode mediasi penal 

(Penal Mediation) dari lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah sub 

sistem penyidikan di Kepolisian. 

 

II.3. Letak Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum 

Setelah kita ketahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas 

Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (order 

maintenance) dan penegakan hukum (law enforcement), letak diskresi Kepolisian 

dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-

tugas preventif seperti Polisi Lalu Linta, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-

tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan 

ketertiban (order maintenance) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum 

(law enforcement). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu 

dengan yang lainnya
43

. 

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum sesungguhnya adalah “hukum yang 

mati” (black letter law). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan 

melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-

janji, dan ancaman-ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru 

menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh 

Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup
44

. 

Selanjutnya oleh Donald Black dikatakan, “in a number of ways the police 

determine the quantity of law as well, since they have the capacity to exercise 

more or less social control from one setting to another” yang mempunyai arti 
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dalam sejumlah cara Polisi menentukan kuantitas hukum juga, karena merka 

memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari 

suatu pengaturan yang lain.
45

 Lebih lanjut oleh Black dikatakan “whenever the 

police act in an official capacity, every kind of social control they exercise, 

including forms of punishment considered brutal by some , is understandable as 

law” dari kalimat tersebut mempunyai makna kata setiap kali tindakan Polisi 

dalam kapasitas formal, setiap jenis kontrol sosial mereka melaksanakan, 

termasuk bentuk hukuman yang dianggap cela oleh beberapa orang, dimengerti 

sebagai hukum. Memang dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa hukum itu 

menjadi hidup ditangan Polisi, oleh karena Polisi melakukan mobilisasi hukum. 

Hal tersebut adalah bahasa sosiologis untuk penegakan hukum
46

. 

Peran Polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa 

Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan 

hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam 

masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat 

falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh 

karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan 

dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam 

pula dari masyarakat yang dilayaninya. 

Dibanyak literatur dan perundang-undangan pidana belum ada yang 

mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi serta jenis tindak 

pidana dan pasal-pasal yang patut untuk di diskresi, karena hal tersebut 

menyangkut tugas dan kewenangan Polisi menurut keyakinannya sendiri demi 

kepentingan umum menurut amanat dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Polisi selaku aparat penegak 

hukum harus bertindak juga sesuai profesionalisme selaku Institusi Negara dalam 

menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan atas 

tanggung jawab serta kode etik Kepolisian. 
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Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang 

diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban 

merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan 

tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan 

tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh 

hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka 

hukum yang berlaku di masyarakat. “Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh 

Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga penjaga 

ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (peacekeeping) dan 

ketertiban (order maintance)”
47

.. 

Menurut Soerjono Soekanto
48

“di satu fihak memang benar bahwa hukum 

merupakan sara pengendalian sosial, akan tetapi di lain fihak hukum mungkin 

juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (law as 

a facilitation of human interaction)”. Maka dari itu, hukum itu disamping 

fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, Hukum juga dapat mengatur dan 

menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur 

secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan 

terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu 

diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh 

hukum itu sendiri. 

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif Polisi pemberian 

diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini 

karenakan tugas-tugas Polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-

tugas di lapangan atau tugas-tugas umum Polisi, yang ruang lingkupnya sangat 

luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada Polisi itu sendiri sebagai jalan 

keluarnya oleh anggota Polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan 

diskresi. 
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Dalam melaksanakan tugas preventif, Polisi sebagai aparat penegak 

hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut status dan 

role. Status melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan 

adanya hak-hak dan kewajiban-kebajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. 

Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban, merupakan 

beban atau tugas
49

. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sebagai aparat 

penegak hukum, Polisi disamping masuk dalam sub sistem peradilan yang erat 

dengan kepastian hukum atau corong dari undang-undang, juga harus 

mengedepankan aspek keadilan didalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum. 

Menurut 

Gustav Radbruch mengemukakan: keadilan adalah terpenting dalam 

penegakan hukum, selain nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan oleh karena itu 

Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif harus 

mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional. Hal tersebut menurut 

Muhtarom bahwa “nilai keadilan itu merupakan suatu yang abstrak, maka dalam 

pelaksanaannya harus diperhatikan aspek kepastian hukum maupun 

kemanfaatannya”
50

. 

Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan 

keadilan secara kongkrit, tetapi aspek kepastian hukum berbenturan dengan 

keadilan, maka rasa keadilan yang harus diutamakan. Sedangkan aspek 

kemanfaatan tidak hanya dilihat dari sudut orang-perorang, melainkan harus 

dilihat secara luas yang berorientasi pada masalah kemaslahatan dan kebahagiaan 

manusia, dan itu menjadi keharusan dalam penegakan hukum termasuk hukum 

agama dan hukum adat
51

. 

Menurut Satjipto Rahardjo
52

, “penegak hukum adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan hukum, sedang menjaga ketertiban adalah sosiologi. 

Keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya”. Masyarakat sendiri 

membutuhkan diskresi, hal tersebut menitikberatkan pada jaminan pelaksanaan 
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keadilan secara kongkrit. Asumsi tersebut sangatlah dibutuhkan karena dalam 

pelaksanaannya secara normatif, seorang penegak hukum disamping menjalankan 

aturan-aturan perundang-undangan, harus melihat aspek aspek sosiologis, yakni 

tujuan Polisi sebagai pelaksana ketertiban adalah mencegah atau penanggulangan 

terjadinya suatu kejahatan di masyarakat, dalam hal ini menitikberatkan terhadap 

terjadinya suatu kejahatan di masyarakat, karena hal tersebut jaminan 

pelaksanaan secara kongkrit. Maka dari itu, “diskresi adalah untuk membuat 

hukum lebih siap dan efektif menghadapi kejadian-kejadian yang muncul dalam 

masyarakat”
53

. 

Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi 

menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai 

dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah 

mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi 

Kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas 

kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa 

membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. 

Secara keseluruhan alasan-alasan ini pun erat kaitannya atau masuk dalam 

kerangka tugas preventif Polisi. Oleh Faal jelaskan dua macam tindakan diskresi 

oleh Polisi, yakni; Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang 

kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan 

diskresi Kepolisian aktif. Sedangkan keputusan Kepolisian yang berupa sikap 

Kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau 

pelanggaran hukum disebut diskresi Kepolisian pasif
54

. 

Dari dua jenis tindakan diskresi tersebut hakekatnya sama-sama bertolak 

dari pemikiran akan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan umum atau 

kepentingan masyarakat. Selain itu tindakan diskresi yang dilakukan oleh Polisi 

tidak serta merta akan suatu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) 
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daripada legalitas hukum positif yang berlaku (rechtsmatigheid) dengan 

mengedepankan Kode Etik Kepolisian yang bertujuan tercapainya 

profesionalisme dalam menjaga Kamtibmas serta penegakan hukum. 

 

II.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan 

Diskresi  

Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum (Law 

enforcement), Kepolisian mempunyai tugas penyidikan terhadap suatu perkara 

pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan amanat 

dari Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik tidak selalu 

mulus dalam mengungkap suatu perkara pidana pada sub sistem penyidikan, 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). 

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, 

kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat 

publik dalam hal penegakan hukum (Law enforcement) sudah tak asing lagi 

dewasa ini, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses 

perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada 

suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk 

dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum 

Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. 

Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah 

menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam 

bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam 

memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas 

secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih 

efektif dan efisien. Hal ini mengingat keterbatasan suatu sumber daya manusia 

mulai dari kuantitas serta kualitas setiap personil yang ada di Sat Reskrim Di 
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Mabes Polri. 

Sekalipun hanya merupakan kewenangan diskresi yang dipunyai Polisi 

sebagai pemegang kekuasaan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, akan 

tetapi pengaruhnya sangat besar sekali di dalam komponen Sistem Peradilan 

Pidana lainnya (Criminal Justice System Others). Diskresi oleh penyidik 

kepolisian terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk dasar dilakukannya 

tindakan diskresi penyidik tersebut.  

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan 

wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian di Mabes Polri adalah: 

 

II.4.1. Faktor Internal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik 

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, diskresi penyidik sudah 

tidak asing lagi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimasilasi dan 

kefektifan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai 

pengayom serta pelayan masyarakat pada umumnya dan aparat penegak 

hukum secara khususnya. Faktor internal dalam diskresi penyidik yang 

dimiliki oleh penegak hukum selaku pejabat publik yang oleh Negara 

mendapatkan tugas dan fungsi pelaksanaan penyidikan adalah faktor yang 

terdapat serta mempengaruhi di dalam kubu seorang penyidik Kepolisian 

itu sendiri dalam mengambil tindakan diskresi penyidik. Diantara Faktor 

Internal tersebut adalah; 

II.4.1.1.Substansi Peraturan Perundang-Undangan 

Substansi perundang-undangan yang ada sekarang ini 

cukup mendasari sebuah tindakan Diskresi yang dilakukan oleh 

penyidik Kepolisian, seperti ihwal yang tertuang dalam pasal 16 

ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang 

penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian 

penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat 
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(1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

Hal tersebut dapat diartikkan dalam hal diskresi ini, seorang aparat 

penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan 

suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak 

menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan 

umum serta rasa bertanggung jawab demi profesionalisme seorang 

penyidik dalam setiap tugasnya. 

Aparat Kepolisian sebagai pranata Negara dalam 

mengemban fungsinya sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan 

Pidana sangat berkaitan erat dengan sebuah peraturan yang 

mendasarinya untuk melakukan suatu tindakan, termasuk dalam 

hal ini adalah sebuah tindakan diskresi yang dilakukan oleh 

seorang penyidik. Peraturan tersebut merupakan bentuk mandat 

dari Negara kepada Kepolisian selaku instansi serta alat Negara 

dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum serta 

pemeliharaan ketertiban serta penjaga keamanan di masyarakat. 

Dari peraturan tersebut terdapat pasal yang menjadikan jembatan 

dari Aparat Kepolisian terhadap kebuntuhan dalam penyelesaian 

perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Subtansi peraturan 

tersebut merupakan suatu implementasi akan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggung jawab menurut penilaiannya 

sendiri demi kepentingan umum. Dari tindakan lain tersebut harus 

berdasarkan alasan yang dapat diertanggungjawabkan, harus patut, 

masuk akal, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 

memaksa dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum in 

abstracto (proses pembuatan perundang-undangan) sangat 

mendasari kualitas penegakan hukum oleh aparatur Negara. 

“Legislatif yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam 
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menyusun dan membuat aturan perundang-undangan sangat 

mempunyai peran besar dalam hal ini, proses legeslasi/formulasi 

ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses 

penegakan hukum ”in concreto”
55

. Oleh karena itu, apabila 

terdapat kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan/penyusunan 

peraturan perundang-undangan pada tahap legislatif ini merupakan 

kesalahan strategis yang dapat menghambat penegakan hukum 

secara in concreto, akan tetapi pada tahap pembuatan/penyusuann 

peraturan perundang-undangan oleh legislatif berrdasarkan atas 

nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan lebih mementingkan 

aspek nilai yang tumbuh pada masyarakat dapat menyebabkan 

penegakan hukum di masyarakat berjalan dengan baik, sinergis 

dan efektif yang berdasarkan atas keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum tersebut. 

Dari amanat peraturan perndang-undang yang ada sudah 

cukup relevan dengan tugas aparat Kepolisian, akan tetapi dalam 

rangka pengambilan suatu kewenangan untuk melakukan tindakan 

diskresi penyidik ditengah-tengah penanganan terhadap suatu 

perkara pidana supaya bisa efektif dan efisien belum bisa 

mengakomodir secara keseluruhan bentuk perkara pidana apa saja 

yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik, karena 

dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, 

kadang aparat Kepolisian terbentur terhadap suatu perkara pidana 

yang ringan dan tidak efektif serta efisien untuk dilakukannya 

suatu tindakan penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana 

(Criminal Justice Process), maka dari itu seharusnya tindakan 

diskresi penyidik harus diatur secara jelas, dan rigid dalam 

penerepanannya bentuk kasus yang diperbolehkan untuk dilakukan 

langkah diskresi oleh penyidik. 
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II.4.1.2. Instruksi Dari Pimpinan 

Instruksi dari pimpinan secara struktural juga mempunyai 

faktor penting dalam pengambilan suatu tindakan diskresi oleh 

penyidik Kepolisian. Sebuah instruksi dari seorang pimpinan 

sangatlah membantu pada pengambilan suatu diskresi yang 

dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. 

Seorang pimpinan dirasa cukup berpengalaman dan mahir 

dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum, hal 

tersebut sebagai sebuah pertimbangan dan instruksi yang sangat 

penting terhadap seorang bawahannya dalam membantu untuk 

pemecahan sebuah masalah hukum supaya lebih efekif dalam 

penyelesaian suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh 

seorang penyidik. 

Instruksi dari pimpinan untuk memproses atau 

melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang 

terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun 

menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian intruksi dari 

pimpinan merupakan pendorong yang sangat kuat, karena dari 

instruksi tersebut dapat berupa suatu perintah terhadap 

bawahannya untuk melakukan diskresi pada suatu tingkat 

penyidikan terhadap perkara pidana, karena bagaimana pun juga 

sebuah instruksi merupakan perintah bagi bawahannya untuk 

melaksanakannya serta menerapkannya dalam tugas dan 

wewenangnya sebagai aparat penyidik tindak pidana. 

 

II.4.1.3. Penyidik Sebagai Penegak Hukum 

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara 

pidana kadang seorang penyidik terdapat permasalahan-

permasalah hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dalam 

penyelesaian perkaranya, karena permasalahan hukum tersebut 
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dirasa sangat ringan serta kurang efektif bila diproses melalui 

hukum pidana formal. Seorang aparat petugas Kepolisian 

mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut 

sesuai dengan porsi-porsi jabatannya yang diemban dalam 

rangka tugas Kepolisian. Tugas penyidikan pada Kepolisian 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 

Pasal 6 ayat 1, jadi porsi jabatan secara khusus anggota 

Kepolisian yang diemban untuk melaksanakan kewenangan 

penyidikan terhadap suatu tindak pidana umum dimasyarakat 

yakni bernotabane dalam Satuan Reserse Kriminal. Dari 

kekuasaan penyidikan yang miliki oleh Satuan Reserse Kriminal 

tersebut berimbas porsi kewenangan dalam mengambil suatu 

tindakan diskresi yang dimliki penyidik terhadap suatu perkara 

pidana yang sedang ditanganinya. 

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik 

telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk 

melakukan diskresi sesuai yang telah diatur oleh undang-undang 

sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan 

diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Dari hal tersebutlah 

sangat berpengaruh dan mendasari sebagai faktor pendorong 

bagi seorang penyidik Kepolisian dalam menerapkan serta 

menggunakan kewenangan diskresi penyidik. 

 

II.4.1.4. Situasi Dalam Penyidikan 

Seorang penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas 

penyidikan sangat mendasarkan pada situasi dan kondisi suatu 

perkara pidana terhadap pelakunya. Penghambat dari tindakan 

diskresi oleh penyidik adalah dari pihak korban tidak mau 

kasusnya dihentikan dan memaksa pada penyidik agar penyidikan 

proses ini dilanjutkan. Karena hal tersebut merupakan penting 

karena setiap permasalahan hukum yang dihadapkan kepada 
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setiap penyidik Kepolisian beranekaragam dan sangatlah variatif. 

Penilaian terhadap suatu perkara apakah perlu atau 

tidaknya dilakukan suatu tindakan diskresi oleh seorang penyidik 

sangatlah penting sekali. karena dalam hal situasi dan kondisi 

yang memungkinkan bagi seorang aparat penyidik untuk 

melaksanakan kewenangan diskresinya terhadap suatu perkara 

pidana yang ditanganinya, karena menurut penilaiannya penyidik 

perkara tersebut merupakan delik aduhan dan sengat ringan serta 

tidak efektif untuk di lakukannya suatu tindakan penyidikan, 

maka dari itu menurut situasi dan kondisi yang demikian 

kewenangan diskresi yang dimilik aparat penyidik Kepolisian 

sangatlah berfungsi dengan baik serta efektif. 

 

II.4.2.  Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik 

Beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi penyidik dalam 

menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana adalah 

dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan diskresi, karena suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan 

dengan masyarakat. Karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas 

tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan. Sehingga 

pandangan masyarakat atas suatu kasus sangat diperlukan dalam keefektifan 

suatu proses penyidikan. Jangan sampai tindakan diskresi yang dilakukan oleh 

penyidik malah menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. 

Dalam pelaksanaan diskresi oleh Aparat Kepolisian, dukungan dari 

masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menunjang kinerja serta profesionalisme 

dari aparat kepolisian ke dalam memberantas kejahatan yang selalu menghantui 

rasa aman serta tentram di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta peran 

dari masyarakat terhadap aparat Kepolisian adalah sebagai kontrol sosial terhadap 

suatu penegak hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penjaga pintu 

gerbang di dalam proses (gate keeper in the process), proses yang dilakukan oleh 

aparat Kepolisian masuk kedalam satu Sistem Peradilan Pidana, yakni Sistem 
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Penyidikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tindakan diskresi sangat 

dibutuhkan sebagai faktor pendorong karena dalam terjadinya suatu kasus pidana, 

jika kasus tersebut kalau diteruskan dikhawatirkan malah akan menimbulkan 

konflik dan masalah baru, atau bisa juga pelakunya anak yang masih punya masa 

depan panjang. 

Dalam upaya melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana, 

seorang penyidik yang berhadapan langsung terhadap seorang pelaku kejahatan 

kadang terhambat terhadap hak-hak dari pelaku kejahatan untuk terpenuhinya 

haknya. Diantaranya adalah mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokad 

dan bantuan sosial dari kalangan masyarakat luas sebagai pengawas atau kontrol 

dari kewenangan aparat penyidik dalam penegakan hukum untuk upaya 

peningkatan kualitas penegakan hukum selama ini dan untuk yang akan datang. 

Disamping itu masalah dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik tersebut 

merupakan sangat berkaitan dengan masyarakat sebagai objek dari tugas dan 

fungsi polisi sebagai alat Negara untuk melindungi, mengayomi serta 

menegakkan hukum demi rakyat. Akan tetapi dari yang menjadi hambatan 

tersebut yakni permasalahan dari mindset atau anggapan polisi terhadap 

masyarakat sebagai letak dari tugas dan fungsinya, anggapan seorang polisi 

terhadap masyarakat apabila dinilai atau dipandang masyarakat tersebut adalah 

subyek yang harus dilindungi, dilayani serta dibina maka anggapan tersebut 

menitik beratkan pada kewenangan diskresi yang lebih besar dan optimal. Dari 

hal tersebut dapat dipandang bahwa tugas serta fungsinya tidak semata-mata 

untuk melakukan suatu tindakan represif di dalam suatu Proses Peradilan Pidana 

(Criminal Justice Process) akan tetapi mentolerir serta membina untuk tidak 

melakukan kesalahan kembali merupakan jalan alternatif yang sangat efektif dan 

sangat diperlukan. 

Anggapan polisi selaku pemilik dari kekuasaan penyidikian apabila 

masyarakat yang seharusnya dilindungi, diayomi serta dilayani dianggap musuh 

atau sesuatu yang harus diberantas serta dijatuhkan maka hal tersebut juga 

mempengaruhi korelasi atau hubungan antar keduanya menjadi kurang harmonis 

atau tidak baik, maka pemberian atau pelaksanakan kebijakan diskrsi oleh 
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penyidik Kepolisian sangat kecil atau sukar ditemui. Maka dari hal tersebut juga 

sangat mempengaruhi suatu struktur masyarakat terhadap Polisi di kehidupan 

sehari-hari. Dalam praktek hukum yang dlaksanakan oleh polisi apabila anggapan 

dari polisi seperti itu, maka respek dari masyarakat pun juga negatif terhadap 

Polisi, terkadang rasa segan, tidak hormat atau tidak percaya lagi terhadap 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi apabila terhadap seseorang yang 

ada di dalam suatu lapisan masyarakat yang melakukan suatu perkara ringan atau 

tidak efektif bila diproses malah terhadap penyidik untuk diproses dalam Sistem 

Peradilan Pidana. Tindakan tersebut menjadikan suatu reaksi dari masyarakat 

untuk acuh terhadap penegakan hukum oleh Polisi dan kenyataannya malah lebih 

banyak mempengaruhi pelaksanaan huku, termasuk tindakan diskresi oleh 

penyidik selaku aparat penegak hukum. 

 

II.4.3. Faktor Penghambat Diskresi Penyidik 

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam 

menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian di Mabes Polri adalah: 

II.4.3.1.  Masih Lemahnya Penegakan Hukum  

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah 

sekali. hal tersebut benar, karena dalam pranata serta sistem hukum di 

Indonesia masih banyak kekurangan dan mudah di terobos oleh 

kepeningan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat 

penegak hukum dalam menegakkan hukum dimasyarakat, hal tersebut 

sangat menyulitkan seorang penyidik dalam melakukan tindakan 

diskresi. Selain itu, Peran dari advokad sebagai pemberi bantuan 

hukum pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik serta efektif, 

karena pada dasarnya advokad sebagai pemberi bantuan hukum bagi 

tersangka kejahatan malah menjadi pemberi bantuan sosial. Hal 

tersebut tidak menguntungkan malah menjadi beban bagi seorang 

tersangka yang dimana dalam mengalami proses hukum yang 

seharusnya dibutuhkan seorang tersangka adalah mendapatkan bantuan 
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hukum malah mendapatkan bantuan sosial atau moral bagi tersangka. 

Masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun 

secara ”in concreto”, yang merupakan masalah aktual yang yang akhir-

akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Diantara masalah 

tersebut adalah : 

1.  Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon ataupun 

penegak hukum tersebut 

2.  Masalah penegak hukum “in abstracto” (proses pembuatan 

produk perundang-undangan) 

3.  Masalah kualitas penegakan hukum “in concreto”; dan 

4.  Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran 

hukum) masyarakat 

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum sejak dahulu dirasa sangat memberatkan bagi 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu 

perlunya suatu sikap yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggal 

professionalisme berdasarkan kode etik yang diemban oleh setiap 

personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh 

Negara. 

Pandangan Leon Duguit mengenai tatanan hukum yang baik 

yakni “terjaganya tatanan hukum yang alamiah` dan bebas dari 

kesewenang-wenangan dan nafsu kekuasaan”. “Tatanan hukum yang 

“alamih” dimaksud adalah hukum yang timbul dari kebutuhan dan 

dinamika interaksi masyarakat itu sendiri”
56

. Dari hal tersebut masalah 

kesewenang-wenangan dari aparat kepada masyarakat mempunyai 

dampak yang negatif dalam penegakan hukum, akan tetapi kewenangan 

dari aparat yang dalam hal ini adalah penyidik untuk menentukan 

tindakan diskresinya juga harus timbul dari kebutuhan dan dinamika 

interaksi masyarakat itu sendiri. Disamping itu letak kualitas 
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penegakan hukum terletak kepada aparat penegak hukum sebagai 

fungsi penerapan dan penegakan suatu ide-ide yang tercantum dalam 

aturan perundang-undangan, hal tersebut diilhami dari suatu persepsi 

hukum yang yang menyatakan apabila aturan perundang-undangannya 

jelek akan tetapi penegak hukumnya baik maka kualitas penegakan 

hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut berjalan 

dengan baik dan efektif, sedangkan meskipun aturan perundang-

undangannya bagus, akan tetapi penegak hukumnya tidak baik maka 

kualitas penegakan hukum tersebut tidak bagus. 

 

II.4.3.2.  Kendala Finansial 

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, seorang penyidik 

dalam dinasnya melakukan suatu penindakan terhadap laporan dari 

masyarakat tentang kejadian tindak pidana. Akan tetapi dalam 

melakukan penindakan, seperti halnya, penyamaran, pembuntutan, 

penangkapan sampai dengan jatah makan tahanan tersangka kejahatan 

tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penyidik dalam 

memproses suatu tindak pidana hanya mendapatkan 15-30 persen 

anggaran dari keseluruhan penganggaran. Hal tersebut membuat 

kekurangan pembiayaan dalam melakukan suatu proses hukum dari 

laporan masyarakat tentang kejahatan, selain itu juga patokan minimal 

jumlah nominal kasus yang ditangani sangat banyak yakni sekitar 396 

kasus dalam 1 tahun, dari penganggaran tersebut yang dirasa tidak 

banyak menjadikan tidak sedikit dari Anggota Sat Reskrim 

mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang mereka emban. 

Dari permasalahan tersebut sangat menghambat tugas penyelidikan dan 

penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan diskresi dari 

penyidik tersebut terkesan tidak optimal dan kurang sesuai, karena 

kasus yang seharusnya mendapatkan diskresi dari penyidik malah tidak 

dilakukan diskresi, serta disamping itu tindakan diskresi tersebut 

terkesan pengambilan langkah dari penyidik tersebut bukan bedasarkan 
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atas hukum, akan tetapi berdasarkan atas pencegahan pembengkakan 

biaya penyidikan dan kehidupan tersangka. 

 

II.4.3.3.  Oknum Aparat 

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh seorang oknum 

sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum 

tercukupi serta kesalahan karena disengaja ataupun tidak disengaja 

(human error) dari oknum tersebut. Sehingga hal tersebut juga 

berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut, 

dengan dalil kesejahteraan tersebut menimbulkan suatu sikap kong 

kalikong antara seorang tersangka dengan penyidik sangat 

dimungkinkan yang berujung pada suap yang diterima oknum dari 

seorang tersangka. 

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menjadikan 

rusaknya tatanan pranata hukum di Indonesia dan mencoreng citra dari 

instansi yang menjadi payung dimana oknum tersebut bekerja dan 

melaksanakan tugas dinasnya sebagai aparat penegak hukum. Hal itu 

sangat disayangkan, karena ulah dari salah satu oknum menjadikan 

jaminan atas hukum di Indonesia ini tidak dipercaya lagi oleh 

masyarakat termasuk tindakan diskresi, karena kualitas diskresi itu juga 

ditentukan oleh oknum yang mempunyai kewenangan menurut 

pertimbangan secara pribadi atas berdasarkan peraturan perundang-

undang untuk melakukan tindakan diskresi tersebut dalam Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Disamping itu penentuan tindakan diskresi juga ditentukan pada 

basis moral penyidik selaku aparat penegak hukum. Basis moral 

diperlukan karena kebijakan atau tindakan yang mutu dan berorientasi 

pada perubahan bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan 

umum, hanya bisa lahir dari lembaga/pengambil keputusan yang 
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memiliki tingkat kesadaran moral yang mumpuni
57

. 

 

II.4.3.4.  Pengetahuan Penyidik 

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan 

tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. 

Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang berada 

dilingkungan Sat Reskrim Di Mabes Polri sangat berbeda-beda. Hal 

tersebut dirasa sangat sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan 

yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. 

Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan 

tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang 

optimal. 

Pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi sangat lah 

minim dan tidak merata diseluruh sumberdaya manusia yang ada 

dilingkungan Sat Reskrim Di Mabes Polri, hal tersebut membuat 

hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan 

penyidikan oleh penyidik polisi, karena dalam penanganan suatu 

perkara pidana oleh penyidik, penyidik dituntut untuk menjadi seorang 

pimpinan (leader) yang mengakomodir kepentingan umum serta 

kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan 

yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang utopis 

belaka, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat 

penegak hukum. 

Dari permasalahan tersebut timbul dikarenakan suatu 

keterbatasan sarana perpustakaan yang dapat dijadikan akses oleh 

penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengembangkan 

pengetahuan tentang diskresi serta hukum secara teoritis ataupun 

praktis untuk direalisasikan, disamping itu minimnya suatu pelatihan 

ataupun seminar-seminar tentang diskresi atapun penyelesaian perkara 

pidana diluar pidana (alternative dispute resolution) yang seharusnya 
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diikuti oleh para penyidik sangat minim, adapun pelatihan ataupun 

seminar tersebut hanya diikuti oleh pimpinan, hal itu diluar dari 

pengetahuan dari penyidik yang hampir seluruhnya berpangkat 

Brigadir polisi, karena dalam penyidikan terhadap perkara pidana 

dilakukan oleh penyidik yang berpangkat Brigadir polisi tersebut. 

Sehingga hal tersebut membuat tidak optimalnya pelaksanaan diskresi 

oleh penyidik di lingkungan Kepolisian. 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas perpustakaan tersebut serta 

pelatihan ataupun bentuk seminar tentang diskresi ataupun 

penyelesaian perkara diluar Pengadilan (alternative dispute resolution), 

maka penegakan hukum yang baik mencakup sumber daya manusia 

(SDM) dengan pengetahuan yang baik dan terampil, organisasi yang 

baik dalam mengakomodir kepentingan penyidik dalam menangani 

perkara pidana serta mengutamakan tujuan hukum hanya sebatas cita-

cita belaka tanpa adanya bentuk realisasi nyata dari aparat penegak 

hukum, karena aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum 

tersebut serta kekuasaan dalam penyidikan perkara pidana hanya 

berpatok pada aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat kaku 

tanpa mementingkan faktor-faktor sosial serta dampak yang akan 

terjadi di dalam dimasyarakat. 

Diskresi pada dasarnya berpangkal dari pengetahuan penyidik 

yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan 

untuk menyaring suatu bentuk tindak pidana yang dianggap ringan 

serta tidak efektif bila dilanjutkan kedalam proses penuntutan serta 

pengadilan. Selain itu pengambilan kebijakan ataupun keputusan 

tersebut berdasarkan pada pengetahuan penyidik yang dikuatkan dalam 

Pasal 7 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 16 ayat (1) huruf h 

serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan dalam pengambilan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



47 
 

kebijakan diskresi tersebut tidak keluar dalam jalur hukum serta dalam 

pengambilan kebijakan diskresi penyidik tersebut harus berlandaskan 

atas pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi. Dari pemikiran 

tersebut berimbas pada tindakan diskresi yang tidak asal-asalan serta 

berdasarkan atas uang akan tetapi tindakan diskresi tersebut sangat 

mengefektifkan serta mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana 

pada sub sistem penyidikan Sistem Peradilan Pidana. 

 

II.4.3.5.  Partisipasi Para Pihak 

Kurangnya pemahaman dari tersangka yang berasal dari 

masyarakat juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh 

penyidik. Karena ketidaktahuan akan diskresi dari tersangka 

menjadikan kurangnya partisipasi dan keaktifan dari tersangka tersebut 

dalam memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penyidik 

dalam melakukan diskresi yang menjadi kewenangan penyidik. Hal 

tersebut sangat menghambat penyidik untuk melakukan tindakan 

diskresi. 

Tersangka mempunyai peran penting dalam memberikan 

keterangan yang dibutuhkan oleh seorang penyidik dalam proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana. Dari keterangan tersangka tersebut 

menjadi pedoman bagi seorang penyidik untuk melakukan tindakan 

diskresi menurut penilaian penyidik sendiri. Apabila keterangan yang 

dibutuhkan oleh penyidik kepada tersangka kurang langkap, maka 

tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik pun akan lama untuk 

dilakukan bahkan semisal keterangan yang diberikan oleh tersangka 

tidak kuat maka bisa saja diskresi dari penyidik tidak akan dilakukan. 

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak 

terlepas akan suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut 

penting karena dalam menegakkan hukum, seorang polisi langsung 

berhadapan dengan masyarakat, sehingga dalam menegakkan hukum 

kadang polisi selaku aparat penegak hukum mempunyai masalah 
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ataupun dampak positif serta negatif dalam menegakkan suatu norma 

positif di masyarakat. “Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok 

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya
58

”. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Diantara faktor-faktor tersebut adalah: 

1.  Faktor hukumnya sendiri (misalnya Undang-Undang). 

2.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. 

3.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

4.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup
59

. 

 

Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam penegakan hukum 

terdapat suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam faktor-

faktor yang ada merupakan suatu indikator-indikator dalam kualitas 

penegakan hukum serta faktor tersebut hadir secara sendirinya karena 

perkembangan masyarakat.dari hal tersebut bahwa faktor penegak 

hukum merupakan salah satu faktor yang penting serta tidak bisa 

diabaikan begitu saja, sebab pengabaiannya faktor-faktor yang ada 

menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan 

sesuai tujuan hukum tersebut. 

Menurut Barda Nawawi Arief
60

, kualitas penegakan yang 

dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi 

terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansi seperti 

terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara 
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lain: (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia), (2) tegaknya 

nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama, (3) 

tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, (4) bersih dari 

praktek “favoritisme” (pilih kasih), (5) terwujudnya kekuasaan 

kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode 

etik/kode profesi, (6) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa. 

Selain itu yang perlu ditekankan adalah justru pada peran 

diskresi yang dimiliknya. Faktor penegak hukum dalam suatu 

penegakan hukum tidak dapat semata-mata peran tugas, atau 

kewajibannya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan
61

. 

Secara umum pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang lumrah 

dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena 

diskresi tidak dapat dihindari dalam penegakan hukum disebabkan dua 

alasan, yaitu : 

1.  Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam 

kenyataan pastu membutuhkan sifat bijaksana dari seorang 

petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang 

sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan yang ada 

pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara 

subjektif oleh penegaknya, kemampuan subjektif pelasana 

bervariasi tergantung tenggapannya terhadap kejahatan 

ataupun pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh misalnya 

dalam kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan 

dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi pada 

petugas lain akan mempertimbangkan. Faktor apakah pelaku 

membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau 

sengaja karena kesembronoan dan lain-lain yang tidak sama 

dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan. 
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2.  Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi 

kesan bahwa penegak hukum tidak memberikan batasan 

untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang 

ditemukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi 

masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang 

ataupun individu saja
62

. 

 

Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

mempunyai kaitan dengan tugas dan peranan mereka dalam 

menegakkan suatu peraturan serta pelayanan kepada masyarakat. Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya, masalah peranan dianggap penting 

karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak 

tertuju pada diskresi. Diskresi dalam hal ini mengandung arti luas bila 

dilaksanakan oleh pejabat publik, akan tetapi dalam arti sempit yang 

tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai sifat 

khusus pelaksanaan diskresi menjadi kewenangan aparat Kepolisian, 

maka hal tersebut mengandung suatu arti sempit dan khusus bagi aparat 

Kepolisian yang dalam hal ini penyidik mempunyai kewenangan penuh 

dalam melakukan suatu tindakan diskresi. 

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena 

tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya 

sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan 

dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi 

dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat 

penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. 

Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara 

suatu seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini 

mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau 
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keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan 

yang notabanenya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut 

kefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam 

peranannya untuk menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi 

diskresi tersebut merupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System). 

 

II.2.  Pengaturan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana  

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia 

maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan 

yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri 

pada khususnya. Disamping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan 

serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para 

penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat 

undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, 

maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang 

abstrak menjadi kenyataan tersebut itu lah yang merupakan arti dari kepenegakan 

hukum. 

Dalam penyampaian suatu ide tersebut juga tidak terlepas dari apa yang 

diharapkan dan dicita-citakan masyarakat secara seutuhnya, ide tersebut dalam 

membuat suatu kerangka hukum juga tidak dapat bertentangan dengan dasar 

Negara Indonesia yang termaktub dalam kerangka ideologi Negara Indonesia atau 

konstitusi Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (Rechstaats), dan 

bukan pada kekuasaan belaka (Machtstaats). Hal tersebut juga berlaku pada 

kepenegakan hukum di Indonesia yang harus berlandaskan pada nilai-nilai 

kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan. 

Penerapan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan dasar diskresi 

oleh penyidik adalah sebagai berikut: 
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1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa antara tugas dan 

wewenang Kepolisian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat 

Kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat tidak 

dapat dilepaskan mengingat sifat penugasan yang diberikan sangat 

memerlukan wewenang-wewenang. Setiap produk Undang-Undang 

mempunyai hirarki sendiri dalam susunan tata peraturan di Indonesia, 

fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan satu 

sama lain dengan Undang-Undang lainnya sebagai aturan dasar 

(groundnorm) bagi Undang-Undang yang ada dibawahnya. 

Bila diperhatikan, setiap produk Undang-Undang yang mengatur 

kewenangan Polisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selalu 

mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan 

kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain 

kewenangan diskresi penyidik
63

. Dalam kewenangan tersebut, seorang 

aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai 

kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan 

untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana 

yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses 

Peradilan Pidana (Criminal Justice Process), maka dari itu diskresi 

penyidik sangat berkaitan erat dengan kefektifan suatu perkara yang 

diselesaikan melalui jalur non litigasi menggunakan asas kekeluargaan. 

Bertitik dari pemikiran serta ikhtisar ini, maka apabila diamati 

ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945, yang langsung atau 

tidak mengatur eksistensi, tugas dan kewenangan Kepolisian dapat dilihat 

dalam pokok-pokok Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik 

Indonesia Tahun 1945 terlihat: melindungi segenap bangsa Indonesia, ikut 

melaksanakan ketertiban dunnia dan yang berarti harus menertibkan diri 
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sendiri dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan selanjutnya 

pokok isi Pembukaan dari melindungi segenap bangsa Indonesia; 

mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 

(Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945) 

terlihat disini bahwa kedudukan Polisi sebagai penegak hukum, yang 

melindungi setiap warga Negara atau masyarakat dan menciptakan 

keamanan warga Negara. Sedangkan menertibkan diri atau masyarakat, 

pada pokok isi kedua itu dalam arti agar warga masyarakat mematuhi 

segala norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati (sosial 

order) sehingga terwujud adanya tertib masyarakat. Dengan demikian 

tugas polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

adalah pancaran dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Repulik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya adanya tugas ini 

memerlukan wewenang, termasuk wewenang diskresi penyidik
64

. 

 

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 

Dasar pelaksanaan diskresi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang dimana 

dijelaskan penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan 

penghentian penyidikan, akan tetapi tersebut tidak boleh sembarangan 

dilakukan karena di Pasal 7 ayat (1) huruf j juga menjelaskan mengadakan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam pasal 

tersebutlah, dasar diskresi penyidik dapat digunakan sebagai landasan 

melakukan tindakan diskresi oleh penyidik dalam menangani suatu 

perkara pidana. Dasar tersebut pelaksanaan tindakan diskresi dapat 

berlangsung dan sah menurut hukum, karena Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

merupakan pedoman pokok yang menjadikan dasar hukum setiap aparat 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak 
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hukum serta aturannya bersifat umum diatas ketentuan khusus dari hukum 

formil. Pasal 7 ayat (1) huruf j yang menjelaskan kepolisian dapat 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Ketentuan Pasal 7 huruf (j), memberikan wewenang kepada penyidik 

yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang 

menurut hukum bertanggung jawab yang dimaksud seperti tindakan 

diskresi. 

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur 

pengertian seorang penyelidik dan penyidik yang menurut Undang-

Undang berhak untuk melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu 

perkara pidana. Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberian 

kewenangan kepada aparat Kepolisian dari Negara dalam menerima 

tanggung jawab sebagai penyidik. Bunyi ketentuan tersebut adalah: 

 

Pasal 6 

(1)  Penyidik adalah : 

a.  pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

 

Penjelasan dalam Pasal tersebut merupakan pemberian weweang 

kepada setiap petugas atau pejabat Kepolisian sesuai dengan ruang 

lingkup kewenangan jabatan selaku aparat Kepolisian yang berkualifikasi 

menyidik suatu perkara pidana dalam proses peradilan. Disamping itu 

seorang aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selaku pemilik 

dari kekuasaan penyidikan juga terdapat suatu bentuk kewajiban-

kewajiban yang mesti diketahui serta dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban 

tersebut termaktub dalam Pasal 7 KUHAP yang dijadikan dasar atau 

pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan 

dengan berpedoman juga pada Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Diantara bunyi Pasal 

tersebut adalah: 
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Pasal 7 

(1)  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

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; 

e.  melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f.  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; 

i.  mengadakan penghentian penyidikan; 

j.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik 

tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

(3)  Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang 

berlaku. 

 

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 7 tersebut tentang 

kewenangan yang timbul karena suatu kewajiban dalam penyidikan suatu 

perkara Pidana. Mengingat wewenang Kepolisian untuk melakukan 

tindakan-tindakan Kepolisian tidak mungkin diatur secara limitatif 

(bersifat membatasi), maka di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i 

dinyatakan bahwa “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian 

penyidikan”, serta Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan juga bahwa 

“penyidik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena 

kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut 

hukum yang bertanggung jawab”, dari kedua penjelasan tersebut 
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merupakan suatu bentuk landasan diskresi penyidik dalam penegakan 

hukum pidana sub penyidikan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice 

System). 

Dalam hubungannya dengan wewenang untuk menghentikan 

penyidikan, kewenangan ini dilakukan hanya dalam hal penyidik 

menganggap perlu. Selanjutnya ketentuan tersebut merupakan rumusan 

kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 

I pada pelaksanaanya diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Kitab 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Kriteria untuk melakukan penghentian penyidikan 

tersebut yakni; (a) karena tidak terdapat cukup bukti; atau (b) peristiwa 

tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan (c) penyidikan 

dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada 

penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya dalam penghentian penyidikan juga dapat dilakukan 

melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari pelaku dan korban 

serta tindakan lain dari penyidik yang bertanggung jawab dalam rangka 

menyaring suatu tindak pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif 

bila dilakukannya langkah pro justicia. 

Menurut M. Faal yang dimaksud dengan tindakan lain, adalah 

tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:
65

 

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 termasuk dalam 

lingkungan jabatannya. 

4)  Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 

memaksa. 

5)  Menghormati hak asasi manusia. 
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Dari syarat tersebut, seorang aparat penyidik dilarang melakukan 

suatu tindakan diskresi ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan 

aturan hukum, melanggar suatu asas kepatutan dan menciderai nilai-nilai 

hak asasi manusia (HAM) di dalam kewenangan jabatannya atau 

penyalahgunaan kekuasaan selaku penyidik pada proses penegakan 

hukum pidana, karena tindakan lain tersebut menitikberatkan pada hal 

yang bersifat subyektif. Dengan demikian penyidik selaku aparat 

Kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan apa saja sepanjang 

memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut. 

“Selain itu dasar pengaturan pelaksanaan diskresi oleh polisi pada 

saat penyidikan diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) 

dan ayat (4) KUHP Juncto Pasal 35 dan 36 PPRI Nomor 27 Tahun 1986 

Tentang Pelaksanaan KUHAP”
66

. Adanya hal subyektif memang 

memberikan diskresi atau keleluasaan pada pihak penyidik, penuntut 

umum atau hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan 

permohonan keberatan atas dilakukan penahanan terhadap diri tersangka 

atau terdakwa, atau menyangkut adanya permohonan penangguhan atau 

pengalihan jenis penahanan terhadap diri tersangka / terdakwa. 

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyebutkan : 

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut 

umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 

dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 

jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang 

ditentukan”. 

 

Karena kegunaan penahanan dalam tingkat penyidikan di 

Kepolisian telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 

Pasal 20 ayat (1) 

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 

atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

berwenang melakukan penahanan” 
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Serta dengan memperhatikan pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut 

umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 

dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 

jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang 

ditentukan” 

 

Pejabat tersebut yang dalam hal ini adalah seorang penyidik dapat 

melakukan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang 

dengan syarat yang ditentukan. Namun, dalam prakteknya walaupun 

secara hukum telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penangguhan 

penahanan belum tentu permohonan dari advokad/ penasihat hukumnya 

ataupun keluarganya tersangka tentang permohonan penangguhan atau 

pengalihan jenis penahanan tersangka yang disertai atau tidak disertai 

adanya jaminan uang atau orang dapat dikabulkan begitu saja oleh 

penyidik atau aparat penegak hukum yang bersangkutan. Karena penyidik 

atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tersebut mempunyai 

kewenangan atau hak diskresi dalam menafsirkan sendiri baik untuk 

menolak atau mengabaikan permohonan tersebut. 

 

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

Republik Indonesia 

Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi dalam menyaring 

suatu perkara pidana oleh polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 ini terdapat di dalam Pasal 16 dan Pasal 18. Dalam bunyi Pasal 16 

secara spesifik masuk dalam ayat (1) huruf h yang berbunyi dalam rangka 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di 

bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 

untuk mengadakan penghentian penyidikan. Akan tetapi hal tersebut juga 

tidak boleh asal-asalan karena dalam huruf I juga menjelaskan dalam 

rangka menyelenggarakan tugas, petugas Polri di bidang proses pidana 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Maka dari itu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri 
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tidak boleh asal-asalan dan lebih mengedepankan rasa bertanggung jawab 

dan alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang kuat. 

Dasar diskresi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) 

yaitu dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (1) yang masih berkaitan dengan 

kewenangan diskresi menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum. 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

Membicarakan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dengan 

fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, karena fungsi 

tersebut merupakan landasan adanya tugas Kepolisian. Tugas Kepolisian 

yang sangat luas tersebut sehingga memerlukan kewenangan-kewenangan 

yang dapat dimiliki oleh Polisi mengemban tugas selaku aparatur negara. 

Apabila diamati secara teliti, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 

menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut merupakan suatu 

bentuk perwujudan dari tugas yang diemban Kepolisian. Dari luasnya 

tugas yang diemban Kepolisian tersebut tentunya lahir kewenangan-

kewenangan tertentu yang berupa suatu bentuk tindakan-tindakan tertentu, 

suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang dirangkum dalam suatu kata 

wewenang Kepolisian. 

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah 

disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus di bidang proses 

penegakan hukum pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi: 

 

a.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

b.  Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c.  Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d.  Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f.  Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

g.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

h.  Mengadakan penghentian penyidikan; 

i.  Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j.  Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana; 

k.  Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

l.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

 

Pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) tersebut merupakan bentuk-

bentuk kewenangan yang diberikan oleh Polisi selaku aparat penegak 

hukum pidana. Dari dasar yuridis formal tersebut tersirat kewenangan 

utama untuk menghentikan suatu proses penyidikan perkara pidana serta 

diadakannya tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab 

berupa penyaringan suatu perkara pidana diberikan kepada penyidik ada 

pada huruf h dan l Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagian besar 

dilatar belangi oleh karena tidak cukup ditemukannya alat bukti, peristiwa 

tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, serta penyidikan 
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dihentikan demi hukum. 

Dalam makna kata peristiwa dihentikan demi hukum tersebut 

terdapat banyak makna yang dimana bisa juga dikarenakan suatu keadaan 

yang mendesak ataupun perkara yang ditangani terlalu ringan, hal tersebut 

merupakan implementasi dari penyaringan suatu tindak pidana oleh 

penyidik. Akan tetapi dalam menyaring suatu perkara pidana serta 

melakukan tindakan lain oleh penyidik tersebut terdapat syarat-syarat 

tertentu yang dijadikan suatu dasar diperbolehkannya tindakan penyidik, 

ketentuan tersebut diatur dalam ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : (1) 

Tindakan lain sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah 

tindakan melakukan 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 (HAM). 

 

Bunyi dari Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan suatu syarat 

yang bersifat batasan di dalam suatu ketentuan hukum secara yuridis 

formal. Dari syarat tersebut, seorang aparat penyidik dilarang melakukan 

suatu tindakan diskresi ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan 

aturan hukum, melanggar suatu asas kepatutan dan menciderai nilai-nilai 

hak asasi manusia (HAM) di dalam kewenangan jabatannya atau 

penyalahgunaan kekuasaan selaku penyidik pada proses penegakan 

hukum pidana. 

Dalam rangka pemeriksaan perkara pidana disamping kewenangan 

yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Polri juga mempunyai suatu 

kewenangan tindakan lain menurut penilaiannya sendiri dapat melakukan 
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suatu tindakan lain demi kepentingan umum, kepentingan umum disini 

merupakan suatu bentuk penerapan dari asas diskresi oleh penyidik selaku 

pejabat publik dalam menegakkan hukum pidana di wilayah 

yurisdiksinya. Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut; 

(1)  Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

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

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik 

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 yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat 

Kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak menurut penilaiannya 

sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya guna memelihara ketertiban, 

menjaga dan menjamin keamanan umum. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 

(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud 

bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh anggota Polri, juga dalam hal ini adalah penyidik 

Kepolisian dalam hal bertindak serta mempertimbangkan manfaat serta 

resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. 

Pembahasan mengenai substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan kewenangan aparat Kepolisian yang telah lama 

diperkenalkan, akan tetapi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari 

sudah banyak diguanakan. Seorang penyidik Kepolisian yang bertugas 

ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan penyidikan terhadap suatu 

perkara pidana harus mampu mengambil keputusan berdasarkan 

penilaiannya sendiri apabila dalam melaksanakan tugasnya didapatkan 
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suatu perkara yang dianggap ringan atau kurang efektif bila diproses serta 

timbul suatu dampak negatif, diantara dampak tersebut yakni stigmatisasi 

negatif dari masyarakat yang berakibat sulitnya seorang pelaku membaur 

kembali dengan masyarakat, karena adanya penahanan dalam Proses 

Peradilan Pidana (Criminal Justice Process), maka tidak bisanya 

seseorang pelaku kejahatan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya 

(terebutnya hak kesejahteraan), terebutnya hak untuk mendapatkan suatu 

pendidikan bagi seorang anak apabila pelakunya anak, dan lain 

sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, maka seyogyanya seorang aparat 

penyidik dapat menggunakan kewenangan diskresi pada suatu perkara 

pidana tertentu yang bersifat ringan dan berupa delik aduhan. 

Terdapat kekhawatiran bahwa si petugas atau penyidik tersebut 

akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan 

subyektif. Untuk itu, dalam hukum Kepolisian dikenal beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas atau penyidik 

akan melakukan diskresi, yaitu: 

a.  Tindakan harus “benar-benar diperlukan atau asas keperluan; 

b.  Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas 

Kepolisian; 

c.  Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya 

suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. 

Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan; 

d.  Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus 

senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) 

tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya atau 

berat ringannya suatu perkara pidana yang harus ditindak
67

. 

 

Dari penjelasan tersebut telah jelas disebutkan apabila seorang 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang 
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untuk menghentikan suatu penyidikan dalam proses peradilan yang 

dimana harus berdasarkan atas kepentingan umum dan rasa bertanggung 

jawab menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 

Kepolisian melalui Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode 

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu 

lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia didasarkan pada paradigma baru, yaitu semangat 

demokrasi dan reformasi di Indonesia pada saat itu, sehingga diharapkan 

dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas 

Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara menyeluruh 

yang meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam 

mewujudkan masyarakat madani yang madani, yang adil dan makmur 

serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
68

. 

Batasan diskresi bagi suatu penyidikan terhadap tindak pidana 

sampai saat ini masih kurang jelas dan bahkan kewenangan diskresi hanya 

dimuat secara tersamar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena belum ada hukum positif yang mengatur secara tegas, sehingga 

terkadang berpotensi menimbulkan terjadinya suatu bentuk 

penyalahgunaan wewenang atau suatu tindak pidana korupsi. Disamping 

itu suatu peraturan perundang-undangan harus mengatur secara rinci dan 

detail dalam diskresi yang dilakukan oleh penyidik, karena ruang lingkup 

suatu penyidikan terhadap tindak pidana sangat luas dengan bermacam-

macam kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Di dalam masyarakat, 

kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan juga mengalami 

suatu perkembangan seiring semakin majunya perkembangan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari yang dimana perlu tindakan khusus yang 

bersifat subjektif oleh penyidik dalam menyelesaikan suatu bentuk 

perkara pidana demi kepentingan umum. 
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Diskresi memang diperlukan karena ruang lingkup aturan tidak 

menjangkau secara komprehansif dan detail bagaimana setiap penyidik 

dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab dilapangan, 

sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari 

seorang penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi 

kelancaran tugas-tugasnya. Seorang penyidik bisa saja mengabaikan 

kewenangan diskresi yang dimiliknya dengan melaksanakan tugasnya 

secara normatif atau peraturan yang tertulis serta bersifat kaku saja 

dengan konsekuensi apabila pada saat menghadapi suatu masalah yang 

belum diatur penyelesaiannya atau menimbulkan dampak negatif dari 

suatu Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Process) tidak sesuai 

dengan tujuan hukum oleh Undang-Undang maka akan terjadi stagnansi 

dalam penyelenggaraan Negara. Sehingga Hal tersebut sangat tidak 

diharapkan akan terjadi. 
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