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ABSTRAK 

 

Yakub Sukro, Ahmad. 2013. Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi 

Pada Polres Jepara). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang, Dr. Indah Sri Utari, SH., M.Hum, Anis Widyawati, 

SH., MH. 

 

Kata Kunci : Polisi, Penyidikan, Diskresi 

Diskresi merupakan suatu kebijaksanaan berupa tindakan yang dilakukan 

oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri sebagai jalan keluar terhadap suatu 

perkara yang dianggap ringan, tidak efektif serta menimbulkan dampak buruk dari 

Sistem Peradilan Pidana. Diskresi dilakukan oleh penyidik pada dasarnya lebih 

mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas 

hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).  

Permasalahan yang diangkat oleh penulis, adalah 1) Apakah peraturan 

perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif bagi tindakan diskresi 

penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)?, 

2) Bagaimana pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik 

Kepolisian Resor Jepara di dalam menggunakan wewenang diskresi?, dan 3) 

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi, mendorong dan menghambat seorang 

penyidik pada Polres Jepara selaku aparat penegak hukum dalam melakukan 

diskresi penyidikan pada Sat Reskrim Polres Jepara.? Adapun tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peraturan 

perundang-undangan yang komprehensif bagi tindakan diskresi Kepolisian dalam 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), 2) mengetahui pelaksanaan 

dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh Polisi, 3) mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mendorong dan menjadi penghambat petugas penyidik untuk 

melakukan diskresi Kepolisian pada saat penyidikan di Sat Reskrim Polres Jepara. 

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis (juridical 

sociological). 

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi pada 

saat penyidikan di Sat Reskrim Polres Jepara diilhami dari Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), 

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

Indonesia, ketentuan hukum tidak tertulis yang masih diakui keberadaannya dan 

doktrin para ahli hukum serta yurisprudensi yang berguna sebagai petimbangan 

dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik. Pelaksanaan diskresi oleh 

penyidik diberikan secara utuh kepada para penyidik menurut penilaiannya sendiri 

dengan bertanggungjawab dan tetap mempertimbangkan atas kepentingan umum 

dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (human right). Selain itu dalam 

pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor pendorong internal terdiri atas subtansi peratutan 
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perundang-undangan, instruksi dari pihak atasan, penyidik sebagai penegak 

hukum, situasi dalam penyidikan. Faktor pendorong eksternal adalah dukungan 

dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, 

diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala 

finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, partisipasi para pihak. 

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat 

Kepolisian yakni tindakan diskresi menurut penilaiannya sendiri secara 

kontektstual mempunyai makna yang sangat luas akan tetapi tindakan tersebut 

dilakukan tidak serta merta secara asal-asalan akan tetapi tetap patuh pada batas-

batas yang telah ditentukan perundangan-undangan pada Pasal 16 ayat (2) 

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

Indonesia. Bagi masyarakat hendaknya dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh 

penyidik harus dilakukan langkah pengawasan yang baik, supaya tidak ada bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pelaksanaan diskresi oleh 

Penyidik, sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik tetap suatu bentuk 

efektifitas dan efisiensi perkara pada Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan pada 

pencapaian keadilan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

“Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan 

untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya 

kejahatan atau pelanggaran hukum pidana” (Faal, 1991:28 ). Hal ini 

dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan 

perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, 

serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, 

sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, terkendali dan 

sinergis. 

Menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan 

Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi 

masalah kejahatan. “Menaggulangi” diartikan sebagai 

“mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat (Susanto, 2004:75). 

Di dalam Sistem Peradilan Pidana sudah dianggap berhasil apabila 

sebagian dari laporan/aduan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam 

masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemeja Pengadilan dan 

dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan 

dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berkurangnya prosentase 

kejahatan dan tingkat residivis di dalam masyarakat. 
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Menurut pakar sosiologi hukum (Satjipto Rahardjo, 2010:101), 

Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara 

tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan 

antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan 

kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga 

perpaduan antara kekerasan dan kelembutan. 

 Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga 

sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada 

Sistem Peradilan Pidana di Sub Penyidikan. Dengan hal itulah antara tugas 

serta kewaijiban yang diemban oleh seorang Polisi sangatlah berat, karena 

antara satu dengan yang lainnya bertentangan dan kontradiktif, akan tetapi 

ikhwal manusia sebagai aparat penegak hukum yang melindungi serta 

mengayomi masyarakat harus lebih mengedepankan sikap profesionalisme dan 

humanisme yang tinggi dalam melayani masyarakat ke arah pelayanan yang 

prima dan optimal.  

Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun  2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan 

“Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri 

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan 

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 



3 
 

 
 

Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi 

artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan 

kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis Kepolisian. Oleh 

karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan Kepolisian tunduk pada 

kode etik profesi sebagai landasan moral. 

Kode etik profesi Polri mencakup norma prilaku dan moral yang 

dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani 

bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi Kepolisian agar dijalankan sesuai 

tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih 

agar tercipta clean governance dan good governance. 

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral, 

selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 

Tahun 2002 pada Pasal 34 dan 35 kemudian di wujudkan melalui Peraturan 

Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Kode etik ini adalah merupakan perilaku dan moral bagi 

anggota Polri sebagai upaya pemulihan terhadap profesi Kepolisian, yang 

berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, pelayanan, pembinaan, 

perlindungan, pengayoman  serta pencegahan dan penindakan terhadap suatu 
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tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 Etika profesi Kepolisian memuat 4 substansi etika yaitu etika 

Kenegaraan, Kelembagaan, Kemasyarakatan, dan Kepribadian yang 

pengertiannya adalah : 

a. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Etika 

kenegaraan ini dijabarkan pada Pasal 1 Point 22  Peraturan Kapolri No. 14 

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi 

yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan 

lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan 

kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata 

dan Catur Prasetya. Etika Kelembagaan ini dijabarkan pada Pasal 1 Point 

23  Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta 

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan 

kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Etika Kemasyarakatan ini 

dijabarkan pada Pasal 1 Point 24  Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 

Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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d. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam 

kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika 

Kepribadian ini dijabarkan pada Pasal 1 Point 25  Peraturan Kapolri No. 14 

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas 

sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan 

semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila Polisi 

tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat 

tidak profesionalnya Polisi dalam menjalankan tugas. Tugas Polisi disamping 

sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). 

Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan 

Polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. 

Integritas professional Polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan 

prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas Kepolisian. Sebab tanpa integritas 

profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan Polisi hanya dilandasi oleh 

persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan 

pelanggaran kode etik dan standard moralitas Polisi sebagaimana berlaku 

universal. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat 

dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan 
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untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu 

kejahatan dan menemukan pelakunya. 

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek 

apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan 

pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas 

hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). Diskresi memiliki tiga syarat 

antara lain: 1. Demi kepentingan umum, 2. Masih dalam lingkup 

kewenangannya, dan 3. Tidak melanggar asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Dengan demikian diskresi muncul karena 

terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara 

lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan 

hukum yang berorientasi pada kebijakan kebijakan hukum yang 

berkeadilan dan kemanfaatan hukum (Marwan, 2012;8).  

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan 

atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran 

hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi 

individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi 

birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau 

berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan 

hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka. 

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam 

masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral 

petugas Kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam 

menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya 

dengan kesewenang - wenangan. Hal tersebut dapat terwujud apabila setiap 

aparat penegak hukum (Law Enforcemet) yang khususnya adalah Polisi dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam tonggak pertama penegakan 

hukum pidana di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan integral, yang 



7 
 

 
 

sesuai dengan ideologis bangsa Indonesia yang kaya akan kearifannya 

(wisdom) dan tujuan serta cita-cita hukum nasional yang mengedepankan aspek 

kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum.   

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang 

penting bagi pelaksanaan tugas Polisi karena: (1) Undang-undang ditulis dalam 

bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai 

detail bagi petugas di lapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk 

mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah 

satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut, (3) Pertimbangan sumber daya 

dan kemampuan dari petugas Kepolisian. 

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk 

diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang 

tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam 

hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan 

membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak 

menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur 

atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-

kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu 

sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk 

selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut 

dengan diskresi. 

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang 

dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan Polisi yang 
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berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka 

Sistem Peradilan Pidana dimana tugas Polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu 

untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi 

yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh 

Kepolisian. 

Tiap-tiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai 

wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut, wewenang 

tersebut yang telah termaktub dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 sebagai 

acuan penyidik dalam mengambil langkah kebijakan untuk menangani perkara 

pidana. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan 

atau aspek yuridis maupun atas dasar aspek sosiologisnya. 

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan - 

tindakan Kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi penyidik. Pada tingkat 

penuntutan, adanya wewenang Jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang 

biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan 

berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan 

hukuman denda. Pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman 

atau remisi. 

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses 

peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan 

praktis Sistem Peradilan Pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena 

semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup 

perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak 
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disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan 

yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya diskresi oleh Polisi itu sendiri 

terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya 

di lapangan. 

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi penyidik 

dalam Sistem Peradilan Pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara 

hukum, diskresi, Kepolisian, Penyidikan dan Sistem Peradilan Pidana. Maka 

pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya 

hukum dan diskresi penyidik Kepolisian itu. Selain itu, kondisi daerah yang 

diteliti penulis terkait dengan diskresi penyidik Kepolisian yang dilakukan oleh 

Penyidik Kepolisian yakni sangat mempunyai corak atau ragam bentuk yang 

bervariatif kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di daerah Jepara, 

diantara kasus tersebut adalah pengrusakan warga masyarakat terhadap 

perusahaan yang menambang pasir besi, pencurian terhadap benda milik orang 

lain, penganiayaan terhadap badan orang lain, penimbunan terhadap bahan 

bakar minyak bersubsidi, dan lain sebagainya. 

Kondisi Kabupaten Jepara tersebut dengan jumlah kasus yang cukup 

banyak dan bervariasi jenisnya membuat Polisi sangat dituntut masyarakat 

untuk professional serta menyaring suatu bentuk tindak pidana yang dianggap 

ringan, tidak efektif. Peran Polisi di masyarakat merupakan suatu bentuk 

pengilhaman dari peran pemerintah sebagai bentuk penjaga ketertiban dan 

penegakan hukum di masyarakat dengan tetap mengedepankan sikap humanis 
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serta mengedepankan suatu sisi pencapaian tujuan sasaram (doelmatigheid) 

daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). 

Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum 

pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu 

sub sistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. 

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-

undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan 

Pasal 2 bahwa: 

Pasal 1 butir (1)  

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

 

Pasal 2 

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat”. 

 

Menurut penjelasan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 

butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam 

kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan 

hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan 

dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 

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

Republik Indonesia bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
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dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah 

apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan 

penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi. 

Luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi 

kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok 

maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang 

diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang 

disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, 

kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap 

kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, 

kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan 

menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas 

hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia untuk lebih 

mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi di lapangan 

sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang 

dialami oleh  Polisi dalam penegakan hukum. 

Melihat realitas kasus yang akan diteliti dan penjelasan materi dari literatur 

yang ada diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan mengambil 

judul : ”DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN DI LUAR 

PENGADILAN (STUDI PADA POLRES JEPARA)”. 
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1. 2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka terdapat 

permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis 

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni : 

1. Tindakan diskresi penyidik bisa menjadi penyelesaian perkara pidana di 

luar Pengadilan. 

2. Peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif bagi 

tindakan diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System). 

3. Pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik 

Kepolisian Resort Jepara di dalam menggunakan wewenang diskresi. 

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidik pada Polres Jepara selaku 

aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi penyidik. 

5. Sikap dari penyidik POLRI yang ada di Indonesia dalam menanggapi 

permasalahan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur di luar 

Pengadilan atau litigasi.  

6. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik. 

1. 3 Pembatasan Masalah 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk 

mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam 

hal ini adalah 1) mengetahui peraturan perundang-undangan yang 

komprehensif bagi tindakan diskresi penyidik Kepolisian dalam Sistem 
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Peradilan Pidana (Criminal Justice System), 2) mengetahui pelaksanaan atau 

pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik penyidik Kepolisian Resor 

Jepara di dalam menggunakan wewenang diskresi, 3) mengetahui faktor-faktor 

apa yang mempengaruhi, mendorong dan menghambat seorang penyidik pada 

Polres Jepara selaku aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi 

penyidikan pada Sat Reskrim Polres Jepara. 

1. 4 Rumusan Masalah 

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup 

komprehensif bagi tindakan diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem 

Peradilan Pidana (Criminal Justice System) ? 

2. Bagaimana pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan 

penyidik Kepolisian Resort Jepara di dalam menggunakan wewenang 

diskresi ? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi, mendorong serta menghambat 

seorang penyidik pada Polres Jepara selaku aparat penegak hukum dalam 

melakukan diskresi penyidik ? 

1. 5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya tujuan yang hendak dincapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi 

tindakan diskresi penyidik Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System). 
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2. Mengetahui pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan 

penyidik penyidik Kepolisian Resor Jepara di dalam menggunakan 

wewenang diskresi. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi, mendorong 

dan menghambat seorang penyidik pada Polres Jepara selaku aparat 

penegak hukum dalam melakukan diskresi penyidikan pada Sat Reskrim 

Polres Jepara. 

Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah: 

6.1 Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai 

penyaringan terhadap suatu perkara pidana (Discretion) Kepolisian pada 

umumnya, serta pelaksanaan diskresi dalam hal penyidikan pada khususnya 

dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). 

7.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, 

khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksaaan 

diskresi Kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan  

tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat 

penegak hukum pada sub penyidikan di Sistem Peradilan Pidana. 

1. 6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistemtika pembahasan sebagai 

berikut : 
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1. Bagian awal skripsi yang memuat:  

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan keaslian skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar table, daftarbagan dan daftar lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi yang memuat:  

Bab 1   Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang : latar belakang 

masalah yang yang akan diteliti, setelah itu dilakukannya identifikasi masalah 

serta pembatasan masalah, sehingga didapatkannya rumusan masalah dalam 

penelitian dan penulisan ini skripsi ini. Disamping itu dalam penulisan ini buat 

juga  tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian skripsi. 

Bab 2  Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang : diskresi dalam tugas dan 

wewenang Kepolisian, penyidik Kepolisian : Sub Sistem Peradilan Pidana,  

letak diskresi penyidik, kerangka berpikir. 

Bab 3  Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang: dasar penelitian, 

metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus dan variabel 

penelitian, sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

objektifitas dan keabsahan data, metode analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab 4  Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai : 

1. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan Tindakan 

Diskresi Penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System). 

2. Pelaksanaan Diskresi Penyidik Sat Reskrim Polres Jepara. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan 

Diskresi di Lingkungan Sat Reskrim Polres Jepara 

Bab 5  Penutup, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi yang memuat :  lampiran dan daftar pustaka 

Demikian sistematika dari penelitian dan penulisan skripsi ini, sebagai 

gambaran awal yang memuat beberapa bagian dari penulisan skripsi ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2. 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 (Pramadya, 1977:91). 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” (Simorangkir, 2002:38). 

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

dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.  

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” (Rahardjo, 

2010:103). 

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 (Marwan, 201:21). 
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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 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 
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ideal yang tidak akan dicapai” (Ratnaningsih, 2006:13). 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 

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

hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum 

yang lebih luas” (Ratnaningsih, 2006:13).  

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. 

2. 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) 
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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 

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 



22 
 

 
 

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. 

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. 

. 
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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; 

(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; 
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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 mendeskripsikan 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; 

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. 
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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 skripsinya 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 (Ratnaningsih, 2006:16). 

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 
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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 (dalam bukunya Sarikat Putra Jaya, 

2010:17), 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 

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 : 
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 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”. 

 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 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. 
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Integreted Criminal Justie System dalam Legal Structure 

Masyarakat 

 

Kepolisian 

(UU No. 2 Tahun 2002) 

 

Kejaksaan     Advokad 

(UU No. 16 Tahun 2004)     (UU No. 18 Tahun 2003) 

 

Pengadilan 

(UU No. 2 Tahun 1986) 

 

Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Koreksi 

(UU No. 12 Tahun 1995) 

Bagan 1. Skema Integreted Criminal Justice System dalam  

komponen Legal Structure di Indonesia. 

 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”. (Sarikat Putra Jaya, 2010:17-18). 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas mengenai Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System) secara integral, maka dapat disimpulkan melalui 

gambar bagan seperti dibawah ini: 
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Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bagan 2. Sistem Peradilan Pidana 

      (Criminal Justice System ) 

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” (Faal, 1991:28). 

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, 

Penyaringan (selektivitas) suatu suatu perkara pidana perlu dilakukan pada 

Criminal Justice System 

Legal Substance Legal Structure Legal Culture 

1. Hukum Pidana Materiil 

2. Hukum Pidana Formal 

3. Hukum Pelaksanaan 

Pidana 

System Of Court 

1. Kepolisian (Penyidik) 

2. Kejaksaan (Penuntut Umum) 

3. Pengadilan (Hakim) 

4. Lembaga Pemasyarakatan 

 

(Dalam setiap Sub-Sistem 

terdapat peran dari Advokad/ 

Pengacara) 

- Filsafat Hukum 

- Asas-asas Hukum 

- Teori Hukum 

- Ilmu hukum 

- Kesadaran 

- Sikap Perilaku Hukum 
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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. 

2. 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 (Faal, 1991:65). 

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 

(Rahardjo, 2010:107).  
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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 dalam sejumlah cara Polisi menentukan kuantitas hukum juga, 

karena merka memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang 

kontrol sosial dari suatu pengaturan yang lain (Black, 1980). 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 (Rahardjo, 2010:107). 

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. 
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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.  

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)” (Rahardjo, 2007:104). 

Menurut Soerjono Soekanto (1991:48) “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 
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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. 

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 (Sri Utari, 1997:99). 

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 
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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” (Suparmin, 2012:36).  

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 (Suparmin, 2012:36). 

Menurut Satjipto Rahardjo (2010:105), “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 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 
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menghadapi kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat” (Rahardjo, 

2010:105). 

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 (Faal, 1991:68). 

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) daripada legalitas hukum positif yang berlaku 

(rechtsmatigheid) dengan mengedepankan Kode Etik Kepolisian yang 
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bertujuan tercapainya profesionalisme dalam menjaga Kamtibmas serta 

penegakan hukum. 

2. 4 Kerangka Berpikir 

Dalam penulisan skripsi, kerangka berpikir sangat penting untuk 

menjelaskan penelitian dalam mencapai tujuan atas sebuah penelitian yang 

dilakukannya. Dengan kerangka berpikir diharapkan para pembaca dapat lebih 

memahami isi dan makna dari penulisan skripsi ini. 

Menurut Walker, diskresi sering dirumuskan “free to make choice 

among possible courses of action or inaction” yang mempunyai makna yaitu 

kebebasan untuk membuat pilihan diantara tindakan yang mungkin atau tidak 

bertindak (Rahardjo, 2007:103). Diskresi dalam hal ini sangat berpengaruh 

besar dalam hal ini bertolak akan suatu asas kepastian hukum yang ada di 

Indonesia dan lebih mementingkan tujuan dari suatu pemidanaan, diskresi oleh 

Polisi memang merupakan masalah yang selalu menarik untuk diteliti. Bagi 

Polisi, diskresi merupakan bagian integral dari pekerjaaannya. Ia boleh 

mewakili karakteristik pekerjaan Polisi. Dengan menjalankan diskresi maka 

Polisi bending the law and the system, membengkokkan train politica, menjadi 

policy maker, terkadang juga sekaligus menjadi jaksa dan hakim (Rahardjo, 

2007:116). 

Berikut ini adalah bagan kerangka berfikir akan letak diskresi dalam 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Dasar Penelitian 

Penelitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru 

menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris 

(pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama 

(Rianto, 2005:2). Suatu penelitian pada dasarnya usaha mencari data yang akan 

digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tertentu, menguji 

hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak 

(Rianto, 2005:99). 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu 

atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya (Narbuko dan Ahmad, 2004:1). 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan strategi penelitian  

kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian  kualitatif  adalah “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati” (Moleong, 2000:3). 

Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah “tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung 

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan  
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orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya” (Moleong, 

2010:3). 

Strategi penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan, yaitu : 

 Pertama, Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan yang ada, 

 Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat 

hubungan peneliti dengan pemberi informasi, 

 Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-

pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2010:237). 

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dimana keadaan selanjutnya 

diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas sehingga objektivitas penelitian agar 

semakin terwujud. Selain itu, metode kualitatif lebih mudah disesuaikan 

apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Pendekatan ini dilakukan 

pada batasan masalah dan ruang lingkup objek yang telah diterapkan dalam 

pola rancangan penelitian. 

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang 

spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu 

“skin in sistem” (studi mengenai law in book). Kedua, ilmu hukum dapat 

dipelajari dan diteliti sebagai“skin out sistem” (studi mengenai law in action). 

Dalam penelitian ini yang berasal dari skin in system (studi mengenai law in 

book) yaitu berupa meneliti tupoksi penyidik dalam kewenangan penyidik 

dalam menerapkan diskresi pada perkara pidana. 

“Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang 

banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu”. 

(Sunggono, 2003:43). 
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3. 2 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis (juridical sociological). “Metode pendekatan 

yuridis sosiologis  adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku 

individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum” (Mahmud Marzuki, 

2005:87). Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada 

suatu perkara yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui tindakan 

diskresi penyidik Kepolisian, dan bagaimana status dan kekuatan hukum 

terhadap perkara yang diselesaikan melalui diskresi dari penyidik Kepolisian 

tersebuat. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Segi 

sosiologisnya adalah sikap Penyidik terkait tindakan diskresi dalam 

menyelesaikan suatu perkaran pidana sehingga perkara tersebut 

dikesampingkan atau dihentikan dalam tingkat penyidikan. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu “metode yuridis sosiologis 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden” 

(Moleong, 2007:9-10). Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 
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3. 3 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ”Diskresi Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar 

Pengadilan” peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang melukiskan 

dan menggambarkan masalah yang akan dibahas yang kemudian dianalisis dan 

dikaji melalui data informasi yang diperoleh untuk dapat menemukan suatu 

hakekat dari suatu penelitian. 

3. 4 Lokasi Penelitian 

Pemilihan Kepolisian Resor Jepara sebagai lokasi studi penelitian 

didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Jepara sebagai instansi 

pemerintah dalam bidang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 

mempunyai permasalah dalam penegakan hukum pidana yang cukup 

kompleksitas dan bervariasi serta penerapan tugas dan tanggung jawab atas 

wewenang jabatan yang bersifat administratif dalam tugas-tugas Kepolisian 

pada Criminal Justice System. 

Lokasi Penelitian atau tempat dimana penelitian ini dilakukan adalah 

mengacu dimana permasalahan obyek itu berasal yaitu di Kepolisian Resor 

Jepara. Namun demikian lokasi lain juga akan saya gunakan terkait dengan 

Purposive/Judgmental Sampling. 

3. 5 Fokus dan Variabel Penelitian 

“Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2010:97). 
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Penerapan fokus ini sangat penting dilakukan dalam penelitian kualitatif, 

karena dalam fokus pendalaman melalui kepustakaan sangatlah dibutuhkan 

sebelum langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian tersebut. 

Dalam usaha memecahkan suatu masalah dalam penelitian, perlu 

adanya suatu konsep dari penelitian itu sendiri, di dalam konsep terdapat fokus 

yang menjadi letak masalah pokok dalam suatu penelitian. Masalah-masalah 

pokok tersebut yang harus dipecahkan dalam rangka mendapatkan suatu hasil 

penelitian yang dijabarkan dalam bentuk variable-variabel. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa “variabel merupakan konsep yang bisa diukur dan bisa 

dinilai” (Rianto, 2005:28).  Maka dari itu letak variabel dalam fokus penelitian 

sangatlah penting, karena hal tersebut menyangkut keabsahan data yang murni 

(pure) dalam rangka menggambarkan serta menjelaskan fenomena atau 

kejadian yang muncul dalam penelitian ini. 

Yang menjadi fokus dari penelitian ini dibatasi pada tindakan penyidik 

dalam melakukan suatu kebijakan Discretion (Penyaringan tindak pidana) 

terhadap suatu perkara sehingga perkara tersebut diselesaikan di luar 

pengadilan dan bagaimana kekuatan hukumnya dari tindakan penyidik 

Kepolisian yang menangani suatu perkara yang diselesaikan di luar pengadilan 

melalui diskresi dari penyidik Kepolisian, serta bagaimana pengaruh tindakan 

diskresi dari penyidik terhadap Sistem Peradilan Pidana tersebut. 
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3. 6 Sampel Penelitian 

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Purposive / Judgmenta Sampling. “Purposive / 

Judgmental Sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul” (Moleong, 2010:223). Untuk itu sampel 

awal penelitian ini adalah: 

1. Kasat Reserse Kepolisian Resor Jepara 

2. Beberapa orang penyidik di Kepolisian Resor Jepara. 

Dari sampel awal tersebut penggalian informasi berkembang sesuai 

prinsip bola salju dan pemilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi 

tidak munculnya variasi atau informasi baru (Utari, 1997:32). Serta dari dasar 

informasi yang di dapatkan dari akan menjadikan dasar dari rancangan serta 

teori yang muncul dari beberapa literatur untuk dikorelasikan menjadi data 

primer. 

3. 7 Sumber Data Penelitian 

“Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2010:157). Sumber data 

menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat di di peroleh. Didalam 

penelitian ini penulis menggunakan sumber data: 
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3.7. 1 Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang di perlukan dalam 

penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber 

data utama, yang diperoleh peneliti dari: 

3.7.1. 1 Responden 

Responden merupakan sumber data yang berupa orang, dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah advokad atau pengacara dan 

pelaku tindak pidana. Advodad atau pengacara dan pelaku tindak pidana disini 

adalah orang yang mempunyai keterkaitan terhadap penyidik dalam menangani 

perkara pidanadan berkaitan dengan pengambilan langkah kebijakan diskresi. 

Dari responden tersebut diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan yang 

dari orang yang diamati atau diwawancarai dapat dijadikan sebagai sumber 

data utama. 

3.7.1. 2 Informan 

Pada dasarnya informan adalah orang dalam latar penelitian. Disamping 

itu definisi informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2010:132). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para penyidik di 

Polres Jepara ataupun Kasat Reserse Polres Jepara yang membawahi para 

penyidik ataupun penyidik pembantu di Polres Jepara untuk memberikan 

informasi tentang tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik di Polres 

Jepara. “Pemanfaatan Informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang 

relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, 
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karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau 

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya” 

(Moleong, 2010:132). 

3.7. 2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan 

pelengkap bagi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian dibedakan 

menjadi dua, yakni bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder 

merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi” (Mahmud Marzuki, 2005:141). 

 Bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

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

Republik Indonesia 

c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian 

Republik Indonesia 

d. Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah : 

a. buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, 

ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Artikel hukum yang telah diseminarkan dan berkaitan dalam penulisan. 
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c. Kamus hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu bentuk definisi 

atau pengertian dalam penulisan. 

3. 8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian skripsi ini, suatu metode sangat dibutuhkan sebagai 

jembatan yang menghubungkan dunia ide (masalah penelitian, kerangka 

teoritis, hipotesis) dengan realitas yang timbul saat melakukan penelitian. Pada 

saat pengumpulan data, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

“Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 

Ini berlainan dengan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, 

seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi” (Rianto, 2005:57). Menurut 

“Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2010:157). 

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang di 

sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 

3.8. 1 Wawancara 

“Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)” (Rianto, 

2005:72). “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2006:186).  
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Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan 

ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan 

treatment atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang 

dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain 

(Ashshofa, 2007:95). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data 

dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada penyidik Polri dilingkungan 

Polres Jepara, yang langsung menangani kasus tersebut. 

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobjektif-

objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus berinteraksi, saling 

bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta 

saling menerima. 

3.8. 2 Observasi 

“Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek 

yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat” 

(Gorys Keraf, 1979:162). Metode Observasi yang dilakukan peneliti adalah 

dengan cara observasi langsung, dengan definisi yakni; teknik pengumpulan 

data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat 

terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di 

dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan (Ashshofa, 2007:26). Melalui observasi maka peneliti terjun langsung 

ke lokasi penelitian dengan alasan: 

1. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada 

subjek secara lebih dekat; 
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2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

3.8. 3 Studi pustaka 

Selama dan sesudah pengumpulan data, kepustakaan yang berkaitan 

dan relevan dengan masalah studi hendak dipelajari. Maksudnya ialah untuk 

membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan 

dalam kepustakaan profesional (Moleong, 2010:283). 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan 

pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah 

yang relevan sebagai penunjang teori dalam Kepolisian dan pembahasan hasil 

dari penelitian. Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan 

dengan diskresi penyidik Polri dalam kaitannya penanganan terhadap perkara 

tindak pidana dan langkah-langkah dalam mengambil suatu kebijakan dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana. 

3.8. 4 Studi Dokumen 

“Penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

masalah alimentasi, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga 

bagaimana pelaksanaannya dalam praktek” (Ashshofa, 2007:115). Dalam 

penelitian yang dilakukan, penulis juga menggunakan dokumen sebagai 

sumber data. Diantara dokumen tersebut antara lain aturan perundang-

undangan, keputusan kepala Kepolisian, dan lain-lain terkait masalah yang 

timbul dalam penelitian. 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah 

content analiysis atau disini dinamakan kajian isi. “Menurut Weber (1985:21) 
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menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku 

atau dokumen” (Moleong, 2010:220). 

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara memahami ketentuan-

ketentuan perundang-undangan tentang masalah pelaksanaan diskresi 

Kepolisian dalam hal penyidikan. 

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumen digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

a. Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah dokumen. 

b. Digunakan sebagai suatu bukti untuk pengujian. 

c. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah. 

d. Hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

e. Kajian isi dalam dokumentasi mempersoalkan isi yang 

termenifestasikan. 

f. Kajian isi dalam suatu dokumen merupakan proses yang diarahkan 

untuk menggeneralisasikan. 

3. 9 Objektifitas dan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). “Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif” 

(Moleong, 2006:330). Triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 

c. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

dan orang pemerintahan; dan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan (Moleong, 2006:331).  

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan 

sumber derajat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; dan 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang  

berkaitan. 

Triangulasi tergambar dalam gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. Skema triangulasi pemeriksaan keabsahan data 

 

Masalah yang sama 

Sumber yang sama 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Sumber yang sama 
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Keterangan : 

1. Masalah yang sama dicek silang melalui sumber/informan yang 

berbeda, misalnya antara penyidik satu dengan penyidik yang lainnya. 

2. Masalah yang sama dicek silang melalui responden yang berbeda, 

misalnya antara advokad / pengacara dengan pelaku tindak pidana. 

3. Masalahnya yang sama dicek silang melalui teknik yang berbeda, 

misalnya wawancara dengan observasi. 

4. Sumber yang sama dicek silang melalui teknik waktu yang berbeda, 

misalnya pada minggu pertama dengan minggu kedua. 

Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah berasal dari 

Kepolisian Resor Jepara. Penelitian terfokus pada pertimbangan serta 

pengetahuan penyidik Kepolisian Resor Jepara dalam memproses suatu perkara 

pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dan 

wewenang penggunaan kebijakan untuk menyaring suatu perkara pidana 

(Discretion) yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut penilaiannya 

sendiri, serta pertanggungjawaban penyidik dalam melaksanakan wewenang 

diskresi menurut kode etik Kepolisian dalam sub sistem penyidikan dalam 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). 

3. 10 Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, 

meenemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
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memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2010:248). 

“Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suartu pola, kategori, dan satuan uraian dasar” 

(Moleong, 2010:280). Dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

skripsi ini, hipotesa – hipotesa yang muncul dalam penelitian tersebut 

kemudian dikumpulkan, setelah itu pengorganisasian data-data tersebut 

kedalam suatu pola untuk dimasukkan kedalam kategori-kategori data tertentu 

sesuai satuan uraian dasar hipotesa yang didapat untuk diolah menjadi data 

sekunder. 

Menurut Lincoln dan Guba (1985:345) karakteristiknya ada dua, 

yaitu: pertama, satuan itu harus heuristik artinya mengarah pada 

suatu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti 

atau akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya menarik. Kedua, 

satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi terkecil yang 

dapat berdiri sendiri, artinya satuan itu harus dapat ditafsirkan 

tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks 

latar penelitian (Moleong, 2010:250). 

Dalam penulisan skripsi, proses analisis data merupakan pekerjaan 

untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun 

sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan 

hipotesa-hipotesa yang muncul dalam penelitian. Hanya saja pada analisis data 

tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara 

menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada (Ashshofa, 2007:66). 

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

model yang kedua dari penjelasan diatas, yaitu model analisis interaksi untuk 



53 
 

 
 

menganalisis data hasil penelitian. Langkah-langkah dalam metode tersebut 

yaitu: 

1. Pengumpulan data 

“Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan dan dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di 

lapangan kemudian data tersebut di catat” (Moleong, 2002:106). Pengumpulan 

data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada dilapangan yaitu 

peneliti melakukan wawancara kepada penyidik yang bertugas melakukan 

penyidikan pada suatu perkara pidana. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 

mengurus surat ijin penelitian, melakukan penelitian, penelitian dilapangan, 

mendapat dokumen dan hasil wawancara. 

2. Reduksi data 

Reduksi adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dan menggolongkan, menyatukan dan membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 

1992:15).  

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, 

direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada 

pokok-pokok hasil penelitian-penelitian yang disusun secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti didalam mencari kembali data yang diperoleh apabila 

diperlukan kembali. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 
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1992:17). Penyajian data membantu peneliti untuk melihat gambaran data 

sepenuhnya secara utuh dan kompleks atau bagian-bagian tertentu dari hasil 

penelitian. Data yang diperoleh dari obyek penelitian baik dari data primer 

ataupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam 

bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan konsep teori, 

peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan 

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kode Etik 

Kepolisian, dan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang 

Pelaksanaan Penyidikan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu 

kreadibilitas dan profesionalisme penyidik Polisi saat melaksanakan tugas 

sebagai Penyidik. 

4. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya 

(Miles, 1992:19). 

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi kemudian 

peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha untuk mencari pola, 

hubungan, serta hal-hal yang serung timbul. Dari hasil penelitian atau data 

yang diperoleh, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di 

verifikasi. Secara skematis dari uraian-uraian diatas dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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         Pengumpulan data                                                       Penyajian data 

 

 

 

             Reduksi data                                            Kesimpulan-kesimpulan 

  atau penafsiran data 

 

   Gambar 5. Skema Penarikan Kesimpulan 

         Sumber Miles dan Huberman 1992:20 

3. 11 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan penelitian. 

Pada tahap pertama, yaitu sebelum kelapangan dipersiapkan segala 

macam yang dibutuhkan atau yang diperlukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian, yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis terhadap tempat yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat izin penelitian. 

4. Latar penelitian dan nilai guna serta melihat sekaligus mengenai unsur-

unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian. 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian (menentukan dan menyusun 

instrumen). 
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6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika, terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan instansi harus 

menghormati seluruh nilai yang ada dalam instansi tersebut. 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, bersungguh-sungguh 

dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha untuk memahami latar 

penelitian dengan segala daya, usaha sarta tenaga yang dimiliki dipersiapkan 

benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. 

Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data yang diperoleh 

dilapangan terkumpul maka data akan direduksi serta menyajikan data, setelah 

itu dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. 

Tahap keempat setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh 

kesimpulan, penulisan laporan penelitian harus sesuai dengan hasil yang 

diperoleh dari lapangan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Perumusan judul dalam penulisan skripsi ini, sebenarnya mengandung 

arti tentang diskresi yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian secara luas 

sebagai pejabat publik dalam menegakkan aturan-aturan perundangan-

undangan sehingga terciptanya suatu ketertiban dan disiplin hukum di dalam 

masyarakat, maka kejahatan di dalam masyarakat dapat dicegah dan 

ditanggulangi. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan 

kepada suatu tindakan diskresi petugas kepolisian yang pada khususnya ada di 

Kepolisian Resor Jepara. 

Persepsi Polisi terhadap diskresi mengungkapkan kenyataan tentang apa 

yang mereka ketahui dan mereka laksanakan, bagaimana interpretasinya serta 

cara bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan atau 

dijabarkan dalam tugas mereka. Disini pula secara singkat dan jelas, penulis 

memberikan suatu penjelasan dan penjabaran tentang masalah teoritis 

mengenai ketentuan-ketentuan kewenangan diskresi seorang penyidik 

kepolisian dalam menangani suatu perkara tindak pidana pada sub sistem 

penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di 

Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan persepsi polisi 

tersebut, dianalisis dan diinteprtasi oleh penulis dengan tetap bertolak pada 

data kategori pertama. Oleh karena itu, sejauh keperluan analisis, data-data 

lapangan seperlunya turut diungkapkan demi koresponden lainnya. 
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Sebelum penulis melakukan pengambilan data, terlebih dahulu penulis 

mnelakukan penjajagan untuk menentukan sasaran pengumpulan data yang 

dianggap valid dalam menjawab permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian. Dalam upaya menjaga koherensi dan korespondensi data tentang 

diskresi penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana yang 

diselesaikan diselesaikan diluar pengadilan ditetapkan pada Kesatuan Reserse 

Kriminal Polres Jepara. Unit data yang dikumpulkan meliputi pengetahuan 

(pengalaman), pemaknaan, dan keputusan mereka dalam mengambil suatu 

tindakan serta menyikapi ketentuan-ketentuan diskresi penyidik pada tingkat 

penyidikan. Selai itu, dalam penelitian dikumpulkan pula data-data tentang 

profil dari Reserse Kriminal Polres Jepara, visi misi, struktur organisasi atau 

kesatuan dalam melaksanakan tugas Kepolisian di Reserse Kepolisian Resor 

Jepara. dengan demikian kekuatan utama dari penelitian terletak pada 

wawancara yang dilakukan pada saat penelitian terhadap penyidik di 

lingkungan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara.  

Dalam menguraikan data dalam penelitian, penulis membagi 3 tahap 

bab penulisan, hal tersebut sesuai pada rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian skripsi ini. Tahap tersebut adalah 1. Peraturan Perundang-undangan 

dan Tindakan diskresi penyidik di dalam Sistem Peradilan Pidana, 2. Pola-pola 

kebijaksanaan yang dilakukan penyidik Sat Reskrim Polres Jepara di dalam 

konteks diskresi, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam 

melakukan diskresi di lingkungan Sat Reskrim Polres Jepara 

 



59 
 

 
 

4. 1 Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan Tindakan 

Diskresi Penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System) 

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.  

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H selaku Kepala Bagian Operasional 

Kesatuan Reserse Kriminal Polres Jepara. perlu disadari oleh para 

aparat penegak hukum, bahwa esensi dari kepenegakan hukum 

tersebut lebih mengutamakan pada unsur kepastian hukum, akan 

tetap tidak serta merta meninggalkan unsur keadilan dan 

kemanfaatan di dalamnya (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 

2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

 Hal tersebut memang sangat relevan sekali akan suatu sistem pranata 

hukum di Indonesia yang hanya mengedepankan aspek secara kepastian 

hukumnya dan tidak terlalu memprioritaskan aspek-aspek yang lain, maka dari 

itu di dalam suatu institusi-institusi hukum yang diamanahkan oleh Undang-

undang dalam menegakan hukum di Indonesia kurang begitu maksimal, dan 
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terkadang timbul permasalahan lain di luar dari jalur hukum yang hanya 

terpaku pada undang-undang karena dalam menegakkan hukum hanya bersifat 

kaku tanpa melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan aspek-aspek 

sosiologisnya. 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H, ide tentang dasar hukum diskresi 

tercurahkan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia atau 

hukum tertulis, hal tersebut menimbulkan potensi-potensi bagi 

aparat Kepolisian dengan leluasa untuk mengambil suatu langkah 

tindakan diskresi yang mereka lakukan pada saat bertugas 

dilapangan. Sehingga seorang aparat penegak hukum dapat 

mengabaikan undang-undang yang mengaturnya dalam bertugas 

demi suatu kepentingan umum menurut penilaiannya sendiri dalam 

melayani dan mengayomi masyarakat (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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: 

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 
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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 (Faal, 1991:115). 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. 
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Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia 

Tahun 1945 terlihat: 

a) … melindungi segenap bangsa Indonesia 

b) … ikut melaksanakan ketertiban dunnia 

c) … yang berarti harus menertibkan diri 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 (Faal, 1991:116). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H. 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 
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menurut hukum yang bertanggung jawab (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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 hukum serta aturannya 

bersifat umum diatas ketentuan khusus dari hukum formil. 

Hal tersebut sama dengan Misbakhul Munir, S.H dari Lembaga 

Bantuan Hukum Semarang yang menjelaskan dasar pelaksanaan 

diskresi berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

ada pun pasalnya yakni; 

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 (Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 

2013, di ruang tamu LBH Semarang). 

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:  
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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: 

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; 
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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 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-
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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 (1991:115) Yang dimaksud dengan tindakan lain, 

adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan 

dengan syarat: 

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 

dilakukannya tindakan jabatan. 

3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 

lingkungan jabatannya. 

4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 

memaksa. 

5) Menghormati hak asasi manusia. 

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 
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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” (Immanuel Patrio, 2012:123). 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” 

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 
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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 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H  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 (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2013, di 

ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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 
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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 tidak boleh 

asal-asalan dan lebih mengedepankan rasa bertanggung jawab dan alasan serta 

pertimbangan-pertimbangan yang kuat. 

Hal tersebut juga sama dengan persepsi Misbahul Munir, S.H yang 

dimana dia juga menjelaskan tentang 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 
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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 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 
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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.  

Menurut Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Jepara, Briptu Heru 

Ardiyanto dalam 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 dihentikan demi hukum (Hasil wawancara pada 

tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). 

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; 
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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 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. 
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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 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 
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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 

(Rahardi, 2007:99). 

Dari penjelasan tersebut telah jelas disebutkan apabila seorang pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang 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 
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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 

(Rahardi, 2007:37). 

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 
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yang bersifat subjektif oleh penyidik dalam menyelesaikan suatu bentuk 

perkara pidana demi kepentingan umum. 

Penulis menganggap 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. 

4. 2 Pelaksanaan Diskresi Penyidik Sat Reskrim Polres Jepara 

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), diskresi 

bukanlah hal yang dianggap asing lagi. Tindakan diskresi pada dari dahulu 

sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya 

sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi dari tindakan diskresi tersebut porsi 

serta bentuk dari tindakannya yang berbeda-beda. 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H , diskresi adalah suatu tindakan oleh 

penyidik menurut penilaiannya sendiri yang berdasarkan atas 
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kepentingan umum dengan rasa bertanggungjawab dengan alasan-

alasan tertentu (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2013, di 

ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). Menurut Anggota Unit II 

Sat Reskrim Polres Jepara, Brigadir Sunoto Tulus, Diskresi adalah 

suatu kewenangan yang di punyai oleh aparat pejabat publik, dalam 

hal ini di dalamnya juga terdapat aparat kepolisian yang menurut 

penilaiannya sendiri dalam menentukan suatu tindakan tertentu 

(Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara). Menurut Anggota Unit II Sat Reskrim 

Polres Jepara, Briptu Heru Ardiyanto, suatu tindakan diskresi 

dilakukan menurut penilainnya sendiri seorang pejabat kepolisian 

demi kepentingan umum (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 

2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). Menurut 

Misbakhul Munir, SH yang menjabat sebagai Staff Operasional 

dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang tentang diskresi 

yakni kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih 

berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran 

hukum atau perkara pidana yang ditanganinya (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang tamu LBH Semarang). 

Sedangkan diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa 

Belanda “Discretionair” yang berarti “kebijaksanaan dalam halnya 

memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, 

Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi dasar kebijaksanaan, 

pertimbangan atau keadilan” (Pramadya, 1977:91). Diskresi dirumuskan 

sebagai “Freis Ermessen” Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. 

Simorangkir, dkk., “diskresi diartika sebagai kebebasan mengambil keputusan 

dalam situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri” (Simorangkir, 

2002:38). 

Dengan demikian, menurut Faal (1991:15-16), “apabila kata diskresi itu 

digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi Diskresi penyidik”. 

Yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (power) 

untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan 
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dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan dengan Kepolisian dan penyidik adalah suatu 

kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (power) untuk melakukan suatu 

tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri. 

Sedangkan menurut Alvina Treuth Burrow (1966:226), Discretion 

adalah ….. “ability to choose wisely ot to judge for oneself”. Dari pengertian 

tersebut menghantarkan pemahaman bahwa faktor bijaksana dn sikap 

tanggungjawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi. Menurut 

Thomas Aaron (1960:IX), diskresi adalah …. “power authority conferred by 

law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more an 

idea of moral than law”. Definisi Aaron ini lebih mendekatkan kita pada pada 

hal ikhwal diskresi polisi, karena yang menjadi disini adalah faktor wewenang 

hukum yang dijalankan secara bertanggungjawab oleh seseorang, dengan 

mengutamakan pertimbangan moral ketimbang hukum (Sri Utari, 1997:153). 

Menurut di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa : 

3. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

4. 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 ayat (1) 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”. Menurut 
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makna bahasanya diskresi tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-

hatian. Dalam bahasa Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut diskresi 

dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. 

Penjelasan resmi dari Undang-Undang 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” (Rahardjo, 

2010:103). Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan 

tindakan diskresi polisi harus didasari pada aspek kepentingan umum. 

Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri, sehingga 

dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus mempertimbangankan manfaat serta 

resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan 

jabatan sorang aparat Kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan dalam 

Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Process). 

Perannya sebagai aparat penegak hukum menunjukkan bahwa seorang 

polisi tidak terlepas dari apa yang merupakan dasar peraturan-peraturan 

berlakunya tugas dan fungsi mereka sebagai pengemban fungsi negara dalam 

memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum serta 

norma-norma dimasyarakat.  

Di dalam dasar peraturan tersebut terdapat 2 bidang hukum. Yang 

pertama, adalah aturan yang berisi tentang suatu larangan, anjuran 

dan sanksi atau nestapa bagi pembuatnya (legal materiil), yang 

kedua, adalah peraturan yang menjadi dasar bekerjanya seorang 

aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil di 

masyarakat (legal formil) (Hasil wawancara dengan KBO Sat 
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Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H pada tanggal 12 Maret 

2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

Dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik tidak dapat dilepaskan dari 

dasar peraturan yang dijadikan landasan penyidik dalam melaksanakan 

tindakan diskresi pada pelaksanaan tugas pemolisian di masyarakat. Sesuai 

penjelasan dari informan tersebut diatas, bahwa dasar peraturan terdapat 2 

bidang hukum yang berisikan suatu larangam, anjuran dan sanksi bagi 

pembuatannya yang disebut dengan legal materiil dan peraturan yang 

menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat penegak hukum dalam 

menegakkan hukum materiil dimasyarakat yang disebut dengan legal formil. 

Akan tetapi dalam 2 bidang hukum tersebut kerapkali terdapat suatu 

ketidakefektifan dalam penegakan hukum pidana dimasyarakat, karena aturan 

hukum tersebut berbentuk kaku serta tanpa memperhatikan tujuan dari 

pemidaanan tersebut. Maka dari itu letak dari Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-

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

Pidana serta Pasal 16 ayat (1) huruf l serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

merupakan suatu dasar pelaksanaan tindakan diskresi dari Kepolisian yang 

merupakan suatu peraturan yang menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat 

penegak hukum (legal formil) dalam menjembatani suatu bentuk penanganan 

perkara pidana yang dirasa ringan dan tidak efektif bila diproses peradilankan 

menurut penilaiannya sendiri dengan melakukan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat yang lebih luas atau 

kepentingan umum. 
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Sedangkan menurut Briptu Sunoto Tulus, dalam pelaksanaan 

diskresi oleh aparat Kepolisian dikhususkan kepada petugas yang 

berada di lapangan dan bukan pada petugas yang sedang 

memeriksa suatu perkara pidana, karena dalam penegakan hukum 

oleh polisi diharus suatu langkah penindakan atau tindak lanjut 

proses terhadap laporan dari masyarakat kepada Kepolisian (Hasil 

wawancara pada tanggal 14 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara). Diskresi dilakukan terhadap suatu perkara 

pidana yang ringan berdasarkan atas pasal-pasal dalam KUHP yang 

disebutkan suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak 

masuk dalam ruang lingkup kejahatan berat ataupun kejahatan yang 

kategorinyanya luar biasa (exstraordinary crime), disamping itu 

dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik juga didasari pada 

apakah perkara tersebut merupakan delik aduhan atau tidak, karena 

dalam pelaksaan diskresi juga diperbolehkan untuk delik yang 

bersifat aduhan (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H pada tanggal 12 Maret 2013, di ruang 

KBO Sat Reskrim Polres Jepara). Biasanya dalam pelaksanaan 

diskresi oleh penyidik terhadap suatu perkara pidana adalah pada 

kasus yang berkenaan dengan masyarakat banyak, apabila 

diteruskan dikhawatirkan malah akan menimbulkan konflik 

dimasyarakat tersebut serta pada kasus yang pelakunya anak, tapi 

kalimatnya berbeda yakni diversi (Hasil wawancara dengan Staff 

Bagian Operasional, Misbakhul Munir, SH, pada tanggal 15 Mei 

2013, di ruang tamu LBH Semarang). 

Ditengah-tengah batasan peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang ada dan kebijakan (policy) seorang pimpinan dalam suatu 

instansi Kepolisian, seorang penyidik selalu menempuh cara lain 

menurutnya sendiri diluar sepengetahuan pimpinan, hal tersebut 

merupakan suatu perwujudan dari bentuk tindakan diskresi dari 

penyidik selaku aparat penegak hukum (Hasil wawancara dengan 

Anggota Unit II, Brigadir Sunoto Tulus, pada tanggal 14 Maret 

2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). Menurut 

Misbakhul Munir, SH, Staf Bagian Operasional dari LBH 

Semarang mengungkapkan fakta dilapangan sering kali pihak 

penyidik di Kepolisian tidak berani mengambil langkah diskresi, 

dikarenakan lemahnya dasar aturan terkait dengan diskresi yang 

hanya menyandarkan subyektifitas penyidik, padahal kalau 

diwilayah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan 

kewenangannya dalam bentuk mengeluarkan surat SP3 (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang tamu LBH 

Semarang). Dalam pelaksanaan diskresi tersebut, tindakan diskresi 

yang dilakukan oleh aparat penyidik harus dilakukan menurut 

penilaiannya sendiri dan bertanggung jawab, akan tetapi tindakan 

tersebut lebih cenderung kepada aspek-aspek kepentingan umum 



82 
 

 
 

dan nilai-nilai kearifan (wisdom) dari aparat Kepolisian sebagai 

pintu penjaga gerbang Proses Peradilan Pidana (Hasil wawancara 

dengan KBO Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

Akan tetapi menurut Misbakhul Munir, SH dari LBH Semarang 

menyatakan bahwa Kearifan tersebut dalam rangka untuk 

menegakan keadilan restoratif dimana keterlibatan pelaku dan 

korban serta perwakilan masyarakat diutamakan demi terciptanya 

keadilan yang dapat memulihkan rasa keadilan yang terenggut dari 

korban, memberikan pelajaran pada pelaku dan melindungi 

masyarakat. Tidak semua tindakan diskresi penyidik yang 

dilakukan oleh aparat Kepolisian selalu benar dan sesuai dengan 

kepentingan umum serta menurut ketentuan peraturan yang ada dan 

berlaku, malah kadang kepolisian itu juga memanfaatkan 

kewenanganya untuk melakukan dekresi pada kasus-kasus tertentu, 

semisal seorang polisi memerintahkan tersangka untuk menyiapkan 

sejumlah uang agar kasusnya tersebut di diskresi (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang tamu LBH Semarang)..  

Dari keterangan informan tersebut terhadap diskresi yang dilakukan 

penyidik Kepolisian merupakan suatu tindakan yang menyebabkan 

keterpurukan suatu lembaga Kepolisian selaku pintu penjaga gerbang proses 

peradilan (gate keeper in the process). Disamping itu tugas dan kewenangan 

Kepolisian selaku aparat penegak hukum merupakan pekerjaan hukum in 

optima forma, melalui Polisi inilah janji-janji dan tujuan-tujuan hukum menjadi 

kenyataan, yaitu untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Di dalam 

unsur membimbing dan mengayomi masyarakat, Polisi dituntut untuk simpatik 

dan mengesankan hati masyarakat secara humanis bukan karena adanya uang 

semua masalah jadi bisa teratasi. 

Diskresi bukan hanya pada ruang lingkup tugas kepolisian saja, tetapi di 

dalam masing-masing komponen Sistem Peradilan Pidana mempunyai 

kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin namanya yang 

berbeda. Pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan-
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penyaringan perkara di dalam proses biasanya tidak hanya didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan saja melainkan atas dasar aspek sosiologis juga. 

Meskipun dalam penelitian yang dilakukan peneliti terhadap beberapa penyidik 

di Sat Reskrim Polres Jepara mengatakan aturan yang mendasari pada tindakan 

diskresi oleh aparat Kepolisian sudah komprehensif, tetapi menurut Misbakhul 

Munir, SH peraturan yang ada sekarang belum cukup komprehensif dalam 

mengatur tindakan diskresi oleh penyidik, karena tidak dibarengi dengan 

aturan-aturan yang lebih rigit dan kurang pahamnya secara detail aparat 

penyidik dalam memahami tentang diskresi ini (Hasil wawancara pada tanggal 

15 Mei 2013, di ruang tamu LBH Semarang). 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum apabila hanya berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan saja tanpa melihat aspek sosiologis maka 

penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan 

berjalan dengan baik serta efektif, karena dalam penegakan hukum tidak hanya 

terpatok pada aspek kepastian hukum yang tercantum dalam undang-undang 

semata, akan tetapi juga aspek keadilan serta kemaslahatan untuk terciptanya 

situasi berhukum yang baik, mementingkan aspek-aspek nilai positif dalam 

masyarakat serta mengedepankan hak asasi manuasia secara umumnya. 

Di sisi lain, Polisi dalam menegakkan hukum juga harus dituntut 

untuk mengambil langkah tegas, kuat dan keras dalam fungsinya 

secara preventif dan represif. Akan tetapi dalam fungsinya tersebut 

Kepolisian dituntut lebih mengedepankan dan bertumpu pada 

upaya-upaya preventif sebelum menemukan upaya-upaya yang 

bersifat represif (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara, Briptu Heru Ardiyanto, pada tanggal 13 

Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). 



84 
 

 
 

Dalam penegakan hukum yang dilaksanakan kepolisian sebagai law 

enforcement banyak mengalami suatu kendala-kendala dalam melaksanakan 

kewenangan dalam bidang penyidikian, maka dari itu langkah diskresi 

merupakan alternatif utama bagi penyelesaian perkara dalam menyaring suatu 

bentuk perkara pidana. Karena disini, Kepolisian dalam wewenangnya sebagai 

aparat penegak hukum juga mempunyai fungsi sebagai juru damai (peace 

keeping official) dan pelayan publik (public servant). 

Pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Polres Jepara berbeda-beda 

proporsinya, karena dalam pelaksanaannya bersifat subyektif dan situsional 

dari tiap-tiap anggota Sat Reskrim Polres Jepara. Dalam hal ini mempunyai arti 

bahwa dalam pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi 

setiap masalah atau problem-problem tertentu yang dihadapi setiap anggota 

yang ada di lapangan.  

Menurut Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Jepara, Brigadir 

Sunoto Tulus yang telah dijelaskan diatas pada umumnya 

pelaksanaan diskresi tersebut juga untuk semua aparat kepolisian 

sebagai pejabat publik, akan tetapi hal tersebut memberikan suatu 

klausa khusus dimana diskresi secara penuh dilakukan oleh aparat 

kepolisian yang secara khusus bertugas di lapangan dan menutup 

kewenangan pada aparat kepolisian dalam hal penyidikan demi 

menjaga asa kepastian hukum, hal tersebut dirasa sangat wajar 

karena petugas langsung berhadapan dan berinteraksi terhadap 

masyarakat serta pelaku kejahatan yang sedang ditanganinya dalam 

mengemban tugas pemolisian sebagai penjaga ketertiban di 

masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2013, di 

ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara).  

Sekalipun diskresi penyidik bersifat situasional dan subjektif, namun 

diskresi juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar 

hukum tersebut dapat ditemukan dalan undang-undang kepolisian, yaitu 
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Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya pasal 18 ayat 

(1). Di dalam KUHAP juga terdapat aturan yang mengatur dan menyinggung 

tentang wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi ini. Hal tersebut 

merupakan dasar dari tindakan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang 

penyidik Sat Reskrim Polres Jepara, disamping itu, diantaranya tindakan 

diskresi penyidik juga tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana pada Pasal 1 

huruf h dijelaskan bahwa seorang penyidik dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya dalam Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Process), 

berhak untuk mengentikan penyidikan. Dalam hal penghentian penyidikan ini, 

seorang aparat penyidik sesuai dari pasal 18 ayat (1) tersebut dituntut harus 

penuh dengan bertanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri 

sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum. 

Dalam penyaringan-penyaringan suatu perkara pidana, langkah 

diskresi tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana 

dan hanya kategori-kategori tertentu saja. diantanya adalah 1. 

Termasuk kategori delik aduhan (yang bersifat absolut atupun 

relatif), 2. Pidananya hanya pidana denda dan pelanggar telah 

membayar denda, 3. Termasuk kategori pelanggaran (diancam 

dengan pidana denda), 4. Termasuk Tindak Pidana Administrasi, 5. 

Termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum gunakan 

diskresinya, 6. Termasuk kategori pelanggaran hukum adat. Dari 

klausa tersebut, pokok diskresi penyidik terhadap perkara pidana 

terdapat pada perkara kejahatan ringan, diantaranya adalah; pasal 

302 tentang Penganiayaan Ringan terhadap Hewan, Pasal 352 

tentang Penganiayaan Ringan terhadap Manusia, Pasal 364 tentang 

Pencurian Ringan, Pasal 373 tentang Penggelapan Ringan, Pasal 

379 tentang Penipuan Ringan, Pasal 482 tentang Penadahan 

Ringan, Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan (Hasil wawancara 

dengan KBO Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada 

tanggal 13 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 
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Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk di dalam Proses 

Peradilan Pidana (Criminal Justice Process) merupakan realisasi dari 

kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana, asas dan tujuan Sistem 

Peradilan Pidana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam kenyataanya 

hukum tidak secara kaku diberlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun 

seperti yang tercantum dalam undang-undang (Fitriani, 2006:66). Berikut 

adalah data jenis tindak pidana yang masuk pada saat penyidikan di Kesatuan 

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara : 

Table. Jenis Tindak Pidana Pada Tahun 2012  di Wilayah Hukum 

Polres Jepara 

No. Perkara Pidana Jumlah 

L 

(Lapor) 

S 

(Selesai) 

1. Curat (Pencurian berat) 79 45 

2. Curas 12 10 

3. Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) 51 31 

4. Pembunuhan 4 2 

5. Anirat (Penganiayaan Berat) 1 - 

6. Upal (Pengedaran Uang Palsu) 2 2 

7. Pemerkosaan 9 8 

8. Penipuan 32 20 

9. Penggelapan 38 31 

10. Penganiayaan 60 57 

11. Pengeroyokan 32 27 

12. Pencurian Biasa 19 18 

13. Percobaan Pencurian 2 2 

14. Pencurian Hasil Hutan (Kayu) 9 9 

15. Perzinaan 4 4 

16. Cabul 44 44 

17. Penghinaan 5 5 

18. Percobaan Tidak Menyenangkan 7 7 

19. Pengerusakan 7 6 

20. Penganiayaan Terhadap Anak 6 6 

21. Membawa Lari Perempuan 8 8 

22. Penjualan Miras (Mengakibatkan Korban 

Meninggal) 

1 - 

23. Trafficking 2 1 
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24. Perjudian 28 28 

25. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 19 19 

26. Pemalsuan Surat (KTP) 2 2 

27. Penyerobotan Tanah (Menempati Tanpa Ijin) 2 1 

28. Illegal Logging 1 1 

29. Penadahan 1 1 

30. Masuk Pekarangan Tanpa Ijin 1 - 

31. Perbankan 1 1 

32. Pornografi 1 1 

33. Pemerasan 4 4 

34. Penggelapan Dalam Jabatan 2 2 

35. Penipuan Sebagai Mata Pencaharian 2 2 

36. Penggelapan Jaminan Fidusia 2 2 

37. Kejahatan Dalam Dunia Maya 1 - 

38 BBM 1 1 

39 Pencurian Hasil Hutan (Pasir) 1 1 

Sumber. Bin Ops Sat Reskrim Jepara 

Dari data diatas tersebut, menyatakan banyaknya jenis kasus perkara 

pidana yang ditangani oleh aparat sat reskrim polres Jepara. Hal tersebut 

membuat sibuk aparat kepolisian dalam langkah memberantas tindak kejahatan 

yang ada di masyarakat, akan tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian tersebut malah banyak menimbulkan efek yang tidak baik dari segi 

psikis dan moral dari sang pelaku tindak pidana tersebut.  

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H . Penyaringan tindak pidana perlu 

dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian karena perkara yang 

dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan perkara-perkara ringan 

serta kurang efektif dan efisien bila dilakukan suatu tindakan 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara), 

sehingga menurut Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Jepara, 

Brigadir Sunoto Tulus, hal tersebut dilakukan oleh penyidik 

menurut penilaiannya sendiri cukup diambil tindakan memaafkan, 

menasehati dan mendidik mereka untuk tidak melakukan kejahatan 

kembali, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik 

Kepolisian juga harus tidak boleh bertentangan dengan dengan asas 

pemerintahan yang baik, penyalahgunaan kekuasaan dan tidak 

melanggar hukum (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2013, 

di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). 
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Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya 

mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan 

dan situasi kasus, keadaan sosial dan ekonomi serta budaya setempat serta 

kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik 

Kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana yang 

diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada 

saat penyidikan. Seperti halnya, kasus pemerkosaan,membawa lari perempuan, 

pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan perzinaan. Langkah yang 

dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan 

berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana 

yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan disamping 

aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat 

melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan dari hukum itu 

sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Jepara, 

dilakukan atas dasar kearifan dari seorang penyidik Kepolisian 

dalam hal pencapaian tujuan keadilan serta kemanfaatan dalam 

proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana (Hasil wawancara 

dengan Anggota Unit II, Briptu Heru Ardiyanto, pada tanggal 13 

Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). Menurut 

Kanit 1 Sat Reskrim Polres Jepara, Ipda Muh. Muanam 

menyatakan bahwa sekalipun tugas aparat Kepolisan sebagai 

penegak hukum (law enforcement) yang mempunyai fungsi 

represif, namun sebagai aparat Kepolisian fungsi preventif juga 

selalu melekat pada tugas represif tersebut (Hasil wawancara pada 

tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara). 

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis yakni dalam melakukan 

penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian juga dilihat dari segi 

preventif dan represif tersebut. Sehingga hal tersebut dalam melakukan 
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penyidikan terhadap suatu perkara pidana tidak hanya mengedepankan hukum 

pidana secara formil yang sangat kaku akan tetapi lebih mengedepankan aspek 

kebijaksanaan serta kearifan dari seorang penyidik Kepolisian yang 

berdasarkan atas aspek sosiologis dalam melaksanakan tugas kewenangan 

penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya. 

Berikut adalah data tentang perkara yang masuk pada Proses Peradilan 

Pidana (Criminal Justice Process) pada saat  penyidikan di Kesatuan Reserse 

Kriminal Kepolisian Resor Jepara : 

Table Daftar Hasil Penyidikan Pada Tahun 2012 di Wilayah Hukum 

Polres Jepara 

Huruf. Keterangan Jumlah 

A. Lapor 503 

Diantaranya adalah : 

No. Keterangan Jumlah 

1. P21 278 

2. KK/SP3 44 

3. Sidik 87 

4. SELRA 409 

Sumber. Bin Ops Sat Reskrim Polres Jepara 

 

Data tersebut menunjukkan kerjasama dalam Sistem Peradilan pidana, 

yaitu antara komponen Kepolisian dengan Kejaksaan. Dalam kaitanya perkara 

yang demikian pihak polisi menurut pasal 107 ayat (2) jo pasal 109 KUHAP, 

polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai 

disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan 

penulis penghentian perkara tersebut dikarenakan dihentikan demi hukum, 

adanya bukti-bukti kurang lengkap atau karena pertimbangan lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh Kejaksaan. Seleksi perkara dengan 
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penghentian penyidikan oleh Polisi  tersebut adalah suatu hal yang wajar dan 

memang menjadi wewenang polisi terlebih apabila dilihat dari segi jumlah 

perkara yang ditangani atau jumlah kejahatan dibandingkan dengan 

kemampuan petugas penyidik pada khususnnya dan komponen Sistem 

Peradilan Pidana pada umumnya. Sehingga diprioritaskan pada kasus-kasus 

perkara yang berat sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan ditingkat 

penyidikan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara. 

Dari pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana ringan 

sebagaimana tersebut, penyelesaian perkara pidananya dilakukan 

secara yuridis formal, disamping itu juga melihat faktor dari pelaku 

dan korban untuk mencapai kata sepakat apabila kasus perkara 

pidananya dilakukan diskresi oleh penyidik. Dari apa yang 

dilakukan oleh penyidiki tersebut akan kewenangan diskresinya 

juga melalui cara-cara tertentu dalam penyelesaian perkara di luar 

pengadilan (Alternative Dispute Resolution), diantara cara-cara 

teresebut adalah; a. negosisasi ataupun mediasi, b. penyelesaian 

dengan hukum adat yang masih berlaku di tengah-tengah 

masyarakat, c. dengan  Restorative Justice, yaitu dengan tidak 

memberikan pidana penjara atau kurungan kepada pelaku, tetapi 

lebih kepada meminta tanggung jawab pelaku terhadap 

perbuatannya kepada korban yang berupa suatu ganti rugi kepada 

korban (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres Jepara, 

Iptu Rismanto, S.H, pada tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat 

Reskrim Polres Jepara ). 

Selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan 

landasan dasar yuridis formal (hukum tertulis) dari penyidik Kepolisian untuk 

melaksanakan kewenangan diskresi, disamping itu juga menurut Faal terdapat 

ketentuan-ketentuan hukum lainnya diluar dari landasan yuridis formal (hukum 

tertulis) yang dapat dibuat pedoman dalam tindakan diskresi yang dilakukan 
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oleh penyidik. Dari ketentuan-ketentuan hukum diluar hukum positif tersebut 

dapat digunakan penyidik kepolisian sebagai dasar tindakan diskresi sebagai 

suatu pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan tindakan diskresi dari 

seorang penyidik kepolisian yang berwenang dalam sub penyidikan Sistem 

Peradilan Pidana. Diantara ketentuan-ketentuan hukum diluar lainnya diluar 

dari aturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif tersebut 

adalah; 

1. Hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. 

Hukum tidak tertulis yang menjadi dasar diskresi ini seperti adat 

kebiasaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat dan tidak betentangan 

dengan hukum positif. Kebiasaan merupakan aturan-aturan tidak tertulis, tetapi 

hidup subur, dituruti dan ditaati masyarakat (Makmuri, 2013;1). Kebudayaan 

masyarakat sudah ada sejak dahulu semenjak masyarakat ada dan menduduki 

suatu wilayah. Interaksi antara orang satu dengan yang lainnya membuat 

adanya suatu konflik sosial, dari hal tersebutlah lahir suatu ketentuan-ketentuan 

yang tidak tertulis dan mereka yakini serta mematuhinya, termasuk dalam 

penyelesaian suatu sengketa pidana. 

Pada zaman Kolonial Belanda, sumber pengetahuan tentang hukum 

adat adalah pada Pasal 131 IS, Indische Regeling menggambarkan adanya 

sistem hukum yang dualistis pluralistik, Pada ayat 1 dari Pasal 131 IS tersebut 

menetapkan suatu asas bahwa hukum perdata dan hukum pidan materiil dan 

formil ditetapkan dalm ordinasi-ordinasi, yaitu Undang-Undang yang 

ditetapkan oleh Gubernur jenderal dengan persetujuan Volksraat. Ketentuan 
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dalam Indische Regeling tersebut merupakan embrio bagi keberlakuan hukum 

adat di Indonesia pada era zaman penjajahan pemerintahan Hinda Belanda. 

Pada ayat 2 sub (b) Pasal 131 menetapkan suatu pedoman kepada pemberi 

ordonasi untuk hukum yang bersifat materiil yang harus diatur bagi orang 

Indonesia, untuk itu berlaku azas bahwa hukum adat mereka akan dihormati 

dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan di dalam hal: 

a) Kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, maka mereka 

akan taklukkan perundang-undangan yang berlaku bagi orang 

Eropa, sekedar atau perlu di ubah atau mereka akan bersama-

sama dengan orang-orang Eropa di taklukkan ada keistimewaan 

yang sama. 

b) Kebutuhan masyarakat; mereka menghendaki atau berdasarkan 

kepentingan umum, maka pembentuk ordonasi dapat 

mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan 

orang Timur asing (Makmuri, 2013:14). 

Disamping dalam Pasal 131 IS, masih terdapat Pasal di dalam IS 

lainnya yang memungkinkan berlakunya hukum adat, Pasal tersebut adalah 

Pasal 130 IS yang menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah di mana kepada 

bangsa Indonesia diberikan kebebsan untuk menganut hukumnya sendiri. Hal 

tersebut memberikan pandangan bahwa hukum adat di Indonesia pada era 

pemerintahan Hindia Belanda keberlakuannya diakui karena banyaknya 

kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat di Indonesia yang memiliki banyak 

ragam suku, kebudayaan, ras, bahasa dan berbagai bentuk permasalahan 

hukum juga. Dari ketentuan hukum adat tersebut dirasa lebih efektif dalam 

menyelesaikan problem-problem dimasyarakat karena dipandang tidak semua 

permasalahan hukum di Indonesia pada masa itu tidak dapat ditentukan hanya 

berdasarkan hukum materiil yang dibuat oleh pemerintah saja, akan tetapi 
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asalkan hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang 

diakui umum. 

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum 

adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu diakui oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “hukum dasar 

yang tidak tetulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 

praktek penyelenggaraan Negara” (Faal, 1991: 117). Bunyi dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara harfiah 

mempunyai suatu perlindungan dan penjaminan keberlakuan hukum adat pada 

masa sekarang yang sudah ada sejak dahulu pada era pemerintahan Kolonial 

Hindia Belanda. 

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas–tugas kepolisian, di dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di masyarakat sering dapat 

diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat, dan dalam 

kaitannya dengan hukum adat tersebut yang dapat dijadikan pedoman adalah 

adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan 

dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan 

keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak 

orang lain. 

Begitu juga penyelesaian terhadap perkara-perkara pidana yang serba 

ringan serta tidak efektif bila diproses peradilan berdasarkan kebiasaan praktek 

atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila 

dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan 
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baru dan dampak negatif bagi tersangka dan masyarakat secara umumnya, 

sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, 

karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis, efektif dan efisien dari 

segi estimasi biaya dan tenaga daripada diselesaikan lewat Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System). Misalnya saja ditempuh dengan upaya 

kekeluargaan untuk duduk bersama dan mencari solusi dari permasalahan yang 

ada dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada 

dimasyarakat tadi menjadi renggang atau pecah. 

“Dalam hukum adat selaku hukum tidak tertulis juga mempunyai tujuan 

hukum mengatur pergaulan hidup secara damai tidak dapat melepaskan diri 

dari unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan seberapa dapat diperlukan unsur 

kepastian hukum” (Makmuri, 2013:52). Keadilan dalam hukum adat menuntut 

jaminan hukum agar kepentingan-kepentingan dilindungi, akan tetapi tidak 

boleh mengorbankan kepentingan umum yang menimbulkan hukum tidak 

seimbang sedangkan kemanfaatan dalam hukum adat mengajarkan bahwa 

dalam pemenuhan semua kepentingan dan semua hak, bagi pendukung hak 

harus dapat mengambil kemanfaatan dari pemenuhan hak dan kepentingan 

tersebut. Secara formal, dalam perlindungan kepentingan memerlukan 

kepastian hukum, dan seiring dengan hal tersebut perlunya unsur kepatutan 

dalam pemenuhan hak. 

Sebagai penegak hukum, ia harus berusaha menggali dan mengikuti 

serta memahami nilai hukum yang sifatnya tidak tertulis dalam rangka 

melengkapi hukum formal itu, agar sesuai dengan perasaan hukum dan rasa 
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keadilan yang hidup di dalam masyarakat. “Menggali berarti mengakui adanya 

nilai hukum yang terpendam dan tersimpan sebagai nilai budaya bangsa, 

mengikuti berarti ia harus terjun ke tengah gejolah kehidupan masyarakat” 

(Siregar, 1983:21). Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam 

menegakkan hukum tidak berdasarkan atas aturan tertulis yang diatas kertas 

saja, melainkan seorang aparat hukum dalam menegakkan hukum juga 

berdasarkan atas hukum yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat, karena 

sifat hukum sendiri adalah dinamis serta tidak statis, dan ditangan Polisi yang 

langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai geet keeper in the process 

atau penjaga pintu gerbang di dalam proses haruslah mengakui kedudukan 

hukum tidak tertulis dimasyarakat serta menegakkannya dengan rasa adil. 

Perlu juga dikethui juga keberadaan hukum tidak tertulis juga didasari 

Konstitusi Negara Republik Indonesia setelah amandemen kedua Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 18 B ayat (2), 

yang dijelaskan bahwa: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 

Undang-Undang”. 

 

Pada Pasal tersebut diungkapkan bahwa Negara mengakui keberadaan 

hukum adat yang masih diakui sebagai hukum tidak tertulis sepanjang masih 

diakui dan hidup sesuai dengan perkembangan dimasyarakat serta tidak 

bertolak pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari landasan 

konstitusi tersebut tidak ada alasan bagi seorang penegak hukum untuk 
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menegakkan hukum secara tertulis dan kaku saja, karena dalam masyarakat 

terdapat hukum tidak tertulis yang dipakai juga untuk menyelesaikan suatu 

perkara-perkara tertentu di dalam masyarakat tersebut. 

Disamping itu juga posisi aparat penegak hukum yang dalam hal ini 

notabanenya adalah Polisi dalam tugas pemolisian di masyarakat mempunyai 

kekuasaan penuh dari tindakan diskresi tersebut sebagai dasar fungsi 

pelayanan, penjaga ketertiban dan penegakan hukum juga mempunyai 

pengaruh besar dalam menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga 

aparat Kepolisian dalam melihat serta memaknai hukum, tidak sebatas secara 

parsial dan tidak hanya berdasarkan segi formal atas aturan tertulis yang 

bersifat kaku diatas kertas belaka yang hanya mengakomodir kepentingan 

penguasa. Dari Polisi dituntut berkewajiban langsung dalam mengamati 

perkembangan serta perubahan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar 

dalam pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian dapat sejalan, setujuan, 

efektif serta tepat pada sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan 

diskresi serta profesionalisme Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum. 

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-kewajiban tertentu. Inilah yang disebut 

wewenang-wewenang tertentu. Kalau hak, merupakan wewenang 

untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas (Sri 

Utari, 1997:99). 

Antara hak dan kewajiban dari Polisi merupakan satu kesatuan dari 

tugas Polisi selaku aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban dan 

keamanan di masyarakat. Dari tugas yang terdiri dari hak dan kewajiban Polisi 
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tersebut terangkum dalam satu fungsi kewenangan yang dimiliki Polisi sebagai 

suatu instansi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

“Ada empat tipe peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu: 1. Peranan 

yang ideal, 2. Peranan yang seharusnya, 3. Peranan yang dianggap oleh diri 

sendiri, 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan diri sendiri” (Sri Utari, 

1997:99). Dalam perananan tersebut, kaitannya dengan diskresi yang dilakukan 

oleh seorang penyidik yang bertugas dan mempunyai dalam penyidikan 

terhadap suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yakni 

dimana seorang aparat penyidik secara ideal mempunyai wewenang atau 

peranan dalam hal penyidikan, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal 1 

angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Aturan dalam Undang-Undang diterapkan dimasyarakat tanpa melihat 

segala bentuk masyarakatnya seperti apa, dari itulah kadang aturan dari Negara 

yang berbentuk hukum tertulis atau hukum positif tersebut kadang terbentur 

dengan adat istiada serta kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang 

berbentuk hukum tidak tertulis. Suatu sikap dari aparat penegak hukum yang 

harus jeli dalam menanggapi suatu permasalahan dimasyarakat sangatlah 

dibutuhkan serta keberanian seorang Polisi dalam menerjang arus positif serta 
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kekakuan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan 

suatu perkara yang ada dimasyarakat sangat di idam-idamkan serta dicita-

citakan masyarakat, karena itu aspek keduanya dari kinerja Polisi mempunyai 

makna kewenangan yang seharusnya menjadi aspek penting yang harus 

dilaksanakan oleh Polisi selaku seorang penegak hukum penjaga keamanan 

serta ketertiban dan pembimbing masyarakat. Dari kata seharusnya, timbul 

suatu kewenangan akan penegakan hukum yang tidak kaku sesuai apa yang 

diatur dalam Undang-Undang saja, akan tetapi melihat juga nilai-nilai serta 

kebudayaan yang terkandung dalam masyarakat yang merupakan perwujudan 

dari diskresi pasif oleh penyidik Kepolisian. 

Yang ketiga, dari perwujudan peranan penyidik Kepolisian dari peranan 

yang dianggap oleh diri sendiri tersebut merupakan suatu sikap oleh Polisi 

yang dalam hal ini adalah penyidik mempunyai peranan mengamati suatu 

kasus perkara pidana yang sedang ditanganinya untuk disaring yang kurang 

efektif dan perkara pidananya dianggap ringan, hal tersebut merupakan 

perwujudan dari aspek peranan yang dianggap diri sendiri dan merupakan 

suatu bentuk diskresi aktif dari seorang penyidik Kepolisian. Yang keempat 

dari aspek peranan kepolisian adalah Peranan yang sebenarnya dilakukan diri 

sendiri, dari peranan tersebut merupakan peranan yang timbul dalam sisi 

seorang penyidik kepolisian, maka dari itu  sikap dan tindakan yang dilakukan 

oleh seorang penyidik menentukan dari kualitas serta profesionalisme 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dalam melakukan penyidikan 

serta melakukan  tindakan diskresi oleh Polisi untuk menyaring suatu bentuk 
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tindak pidana yang dianggap ringan serta kurang efektif dilihat dari segi 

sosiologis dan budaya serta adat istiadat yang berlaku dan berkembang 

dimasyarakat. 

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku 

dimasyarakat juga mempunyai peranan di dalam pelaksanaan diskresi oleh 

polisi dalam penegakan hukum di masyarakat. 

2. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi 

Menurut Faal (1991:119) Pendapat para ahli hukum ini dijadikan 

sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih 

luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi 

penyidik, sehingga  kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil 

oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat. 

Sebuah peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan 

biasanya sangat kaku, sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam 

melakukan penegakan terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Seperti 

contohnya dalam Pasal 1 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

dimana mengandung arti dari asas nullum delictum nulla poena sine previa 

lege ponali, isi dalam asas tersebut ketentuan sangat kaku dalam penerapannya 

dan tidak mengakomodir secara keseluruhan dari aspek-aspek keadilan 

dimasyarakat karena lebih mementingkan kepastian hukum saja. hal tersebut 

bagi praktisi hukum sangat membuat kesulitas untuk memahaminya, karena 

apa yang ada di dalam peraturan tersebut tidak seperti apa yang ada dalam 

penerapannya dimasyarakat, maka dari itu penjelasan dari seorang ahli hukum 

sangat dibutuhkan dalam memahami dan memperjelas hukum yang kurang 

jelas tersebut, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh para 
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aparat penegak hukum yang sedang bertugas akan mendapat landasan yang 

relatif kuat. 

Disamping itu Pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai 

dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi penyidik, dari dasar pemikiran 

tersebut membuat terang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan 

suatu tindakan-tindakan diskresi yang dimana berdasarkan pada kepentingan-

kepentingan umum yang ada dimasyarakat dan bukan kepentingan atas suatu 

legitimasi dari aturan perundang-undangan saja yang bersifat kaku tersebut.  

Dalam doktrin-doktrin hukum tersebut memuat berbagai definisi, kajian dan 

analisis-analisi yang dikemas dalam suatu ilmu pengetahuan dari para ahli 

hukum, yang dimana hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk 

mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya serta 

melakukan suatu tindakan diskresi, supaya tidak bertentangan dengan aspek-

aspek pemetintahan yang baik dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli 

dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi penyidik. Dengan pejelasan para 

ahli hukum yang relevan akan melengkapi hukum yang kurang jelas, sehingga 

kebijaksanan-kebijaksanaan yang diambil oleh penegak hukum dalam hal ini 

polisi akan mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi 

hukum, sekalipun hal tersebut belum secara rinci diatur oleh aturan perundang-

undangan. 
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Menurut Suteki dalam makalah yang disampaikan di Seminar dan Loka 

karya “Alternative Dispute Resolution (ADR)” dalam Sistem Peradilan Pidana 

khususnya tindak pidana ringan (TIPIRING) di Polda Jawa Tengah tanggal 1 

Desember 2010. Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang 

khususnya adalah Polisi. Hal tersebut sangat berkaitan dengan aliran 

Sosioloigical Jurisprudence, karena dalam aliran tersebut berusaha 

menyatukan ilmu hukum dengan lingkungan, yaitu masyarakat. Konsekuensi 

logis dari aliran tersebut yakni: 

1) Terdapat penghargaan terhadap The Living law 

2) Memberikan kebebasan kepada Polisi dalam hal ini aparat penegak 

hukum  untuk bertindak dan memutus dengan bijaksana untuk 

menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan the living law, atas 

dasar faham hukum non-positivistik. 

3) Mengembangkan public control terhadap produk undang-undang, 

karena implementasi pertama keberadaannya adalah Polisi sebagai 

penegak hukum dari produk undang-undang tersebut kepada 

masyarakat. 

Pengaruh Sosiological Jurisprudence dalam proses penegakan hukum, 

khususnya polisi belum begitu nyata, padahal pada Pasal 18 ayat 1 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menegaskan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dari hal tersebut letak tugas dan 
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wewenangnya termasuk dalam ruang lingkup penyidikan, namun belum 

banyak dari penyidik dan aparat Kepolisian yang memperhatikan aspek 

sosiologis dari hukum tersebut, disebabkan oleh kuatnya dominasi faham 

positivistik di mindset mereka selaku alat dari Negara yang mengemban tugas 

kepenegakan hukum. 

Selanjutnya Suteki menjelaskan dasar teoritik dalam aspek sosiologis 

oleh aparat penegak hukum, yakni dasar teoritik Responsive Law Theory dan 

dasar teoritik Progressive law Theory. Oleh suteki dalam makalahnya 

mengutip dari Philippe Nonet & Philip Selznick (1978:29), “Responsive Law 

Theory mengidentifikasi hukum kedalam tiga tipe yaitu Represive Law, 

Outonomous Law dan Responsive Law”. Hukum responsif menonjolkan 

adanya pergeseran penekanan dari yang semula menekankan pada aturan-

aturan menuju ke pada tujuan, dan pentingnya memperhatikan aspek 

kerakyatan baik sebagai tujuan maupun cara pencapaian tujuan.  Hukum 

responsif  sangat concern dengan faktor-faktor sosial untuk menjadi dasar, 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan hukum. 

Dalam konsepsi hukum sebagai upaya politik, partisipasi warga negara 

memperoleh makna khusus di dalam hukum. Model hukum responsif yang 

dikemukakan oleh Nonet dan Selznick didasarkan pada pandangan tersebut. 

Yang terpenting adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam hukum yang 

merupakan dasar pokok dari keseluruhan hukum dan arti pengembangan ukum, 

misalnya seorang individu menundukkan diri secara yuridis dan mengkalim 

suatu hal, membenarkan diri menurut undang-undang yang berlaku, 
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mengusulkan suatu asas, mengajukan eksepsi, menuntut kejelasan dan 

pertanggungjawaban, menuntut kepentingannya diakui sebagai hak, menuntut 

pemulihan dan penegasan kedudukan dirinya sebagai seorang warga negara 

serta menampilkan diri sebagai subjek hukum.  

Karakteristik hukum responsif tersebut dapat menjadi 

trigger sebuah upaya aparat penegak hukum untuk menghadirkan 

keadilan sosial substantif yang oleh Nonet dan Selznick disebut 

subordinative justice sehingga melampaui dua jenis keadilan 

lainnya yaitu procedural justice dan materiil justice (Suteki, 

2010:5-6). 

Kedua, yakni dasar progressive law theory. Teori hukum progresif 

merupakan bagian dari proses searching for the truth (pencarian kebenaran) 

yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum 

progresif mengatakan bahwa rule breaking sangat penting dalam sistem 

penegakan hukum. Dalam penegakan hukum Kepolisian dan juga penegak 

hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, 

dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi. teori tersebut 

merupakan sebuah refleksi akan suatu penegakan hukum untuk untuk terbebas 

dari pola baku yang klasik. Cara baru inilah yang tadi disebut rule breaking.  

Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, yaitu: 

a) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari 

keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara 

lama;  

b) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru 

dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum; 

c) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, 

tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan 

(compassion) kepada kelompok yang lemah (Rahardjo, 2005:5).  
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Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus 

terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak 

kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan 

substansial. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata 

tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, 

tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti 

mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan 

diciptakan pula. ”Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran 

hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan hal tersebut ke dalam jerat 

kerangkeng penegakan hukum yang kaku” (Suteki, 2010:5-6). 

Yurisprudensi mengenai diskresi Kepolisian pada masa penjajahan 

yang terkenal adalah berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 

dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan; 

(…..)untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (Rechtmating) 

tidak selalu harus berdasarkan peraturan Undang-Undang (Wettelijk Voor 

Schrift) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; 

a. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Bahwa tindakan ini adalah untuk mempertahankan (…), 

ketertiban, ketentraman dan keamanan umum. 

c. Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (ieders 

recht) (Faal, 1991:118). 

Dasar yurisprudensi tersebut merupakan suatu perwujudan dari tindakan 

nyata Polisi dalam pengakuan adanya bentuk eksistensi dari pelaksanaan 

diskresi oleh Polisi dalam praktek Kepolisian di masyarakat. Hal tersebut dapat 

menjadi suatu landasan diskresi oleh Polisi dalam menegakkan aturan 
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perundang-undangan tidak usah terlalu kaku dan alot dalam menjalankan serta 

menegakkan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dengan demikian 

tugas polisi tersebut merupakan bagian dalam menegakkan hukum disamping 

dari menegakkan undang-undang dimasyarakat. 

Dalam pelaksanaan Kebijaksanaan untuk menghentikan, 

mengenyampingkan maupun menyelesaikan perkara ditingkat penyidikan di 

dalam menentukan diskresi terkadang terjadi ketidaksamana kepentingan 

kebijaksanaan, untuk mengabulkan permohonan perkara para pihak. Hal 

tesebut dalam artian para pelaku dan korban berkeinginan agar perkara 

diselesaikan saja ditingkat penyidikan atau dengan cara damai dari kedua belah 

pihak yang berperkara.  

Menurut tersangka yang dijadikan subjek penelitian mengatakan 

akan dampak dari suatu pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian 

terhadapnya adalah kasus hukum yang saya alami dihentikan oleh 

penyidik dan saya dibebaskan dari tahanan, selain itu juga status 

hukum yang dialami apabila kasusnya mendapatkan diskresi 

penyidik yang menanganinya adalah kasus yang dialaminya 

dihentikan oleh penyidik, dan status hukumnya bebas dari proses 

hukum (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2013, di ruang 

tahanan Sat Reskrim Polres Jepara). Hal tersebut berbeda dengan 

Briptu Ardiyanto selaku Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Jepara 

tentang status hukum yang ditetapkan kepada tersangka pelaku 

kejahatan apabila kasus perkaranya dilakukan diskresi penyidik 

maka status hukumnya dia tetap menjadi seorang tersangka (Hasil 

wawancara pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara). 

Status serta dampak hukum yang diterima oleh pelaku kejahatan apabila 

kasusnya dilakukan diskresi oleh penyidik tetap menjadi tersangka, hal itu 

sangat membebankan tersangka, disamping akibat yang ditimbulkan telah 

dikembalikan seperti semula kepada korban kejahatan, juga penyidik telah 
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sepakat jika kasusnya akan dihentikan untuk diproses. Akan tetapi status 

tersangka tersebut juga menimbulkan dampak baru dikemudian hari apabila 

seorang penyidik mempunyai keinginan untuk melanjutkan kasus tersangka 

yang dahulunya pernah dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik demi alasan 

kepastian hukum serta mengacuhkan kepentingan tersangka dan korban yang 

sebelumnya telah sepakat untuk berdamai, hal tersebut membuat 

ketidaksamaan kepentingan antara seorang penyidik dengan pelaku ataaupun 

pelaku kejahatan. 

Ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan tersebut disebabkan 

karena cara-cara yang digunakan mungkin secara teoritis hukum 

dan administrasi tidak dibenarkan, akan tetapi di dalam kebutuhan 

praktek diperlukan atau dapat ditempuh, meskipun secara kasuistis 

penangannya berbeda (Hasil wawancara dengan Kanit II Ipda. 

Muh. Muanam, pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara). 

Pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan tentunya mempunyai pola 

dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh kasus, keadaan sosial, ekonomi 

dan budaya setempat, situasi dan kondisi maupun oleh perasaan hukum petugas 

penyidik itu sendiri. Seperti penyelesaian perkara pidana pada saat penyidikan 

yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang hukum adatnya sangat kuat, 

seperti kasus pencurian, pengeroyokan, perzinahan. Dalam hal ini polisi hanya 

mengawasi dan mengkoordonasi serta memonitor untuk menghindari sanksi-

sanksi yang mungkin melampaui batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan 

serta hukum.  

Menurut Ipda. Muh Muanam selaku Kanit Sidik I, bahwa pada 

prinsipnya sebagai penyidik akan melakukan tindakan penyidikan 

pada semua perkara pidana yang terjadi di wilayah yusrisdiksinya. 

Namun, untuk proses selanjutnya polisi sering melakukan 
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kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berupa diskresi tersebut (Hasil 

wawancara pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara).  

Dari banyak pandangan tersebut yang menunjukkan fungsi pelaksanaan 

diskresi oleh polisi terletak pada suatu keadaan tertentu yang dimana peran dari 

polisi dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak diatur dalam 

undang-undang akan tetapi demi kepentingan umum hukum memperbolehkan 

tindakan tersebut yang berlandaskan atas aspek keadilan dan kemanfaatan serta 

tidak terlalu mengedepankan aspek kepastian hukum yang kaku. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi polisi sebagai aparat penegak 

hukum dalam pemegang tugas penyidikan terhadap suatu bentuk tindak pidana 

sangatlah bervariasi dan berkembang, dalam hal ini supaya pelaksanaan tugas 

penyidikan yang dilakukan polisi tersebut kadang kala mendapatkan kebuntuan 

yang dimana penyidikan tersebut hanya sekedar ajang untuk balas dendam 

semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta 

kemanfaatan hukum, dari hal tersebut maka diskresi merupakan sarana yang 

dapat dipergunakan penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta 

kemanfaatan akan hukum yang didamba-dambakan masyarakat akan suatu 

kebuntuhan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi suatu kejahatan 

ataupun menangani suatu bentuk tindak pidana, karena tidak selamanya dengan 

dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan tersebut 

dapat menjamin bahwa suatu permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa 

timbulnya permasalahan-permasalahan lain dibelakangnya. 
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Menurut Satjipto Rahardjo (2010:101), “Kepolisian adalah profesi unik, 

sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak 

mudah”. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal 

keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia 

juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan. sehingga menurut Faal, letak 

diskresi oleh polisi, karena pada saat polisi melakukan tindakan represif itulah 

timbul kebijaksanaan diskresi itu. Karena pada saat ada pelanggaran dan polisi 

menindak, lalu polisi dihadapkan pada 2 pilihan apakah memproses sesuai 

dengan tugas kewajibannya sebagai pengak hukum pidana ataukah 

mengenyampingkan perkara  pidana dalam arti melakukan tindakan diskresi.  

Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang 

kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan 

tindakan diskresi aktif, sedangkan keputusan Kepolisian yang 

berupa sikap Kepolisian yang umumnya mentolerir (mendiamkan) 

suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif 

(Faal, 1991:69). 

Diskresi memberikan kesempatan serta sebuah kebebasan bagi penegak 

hukum dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan oleh pribadi 

seseorang yang mempunyai wewenang kekuasaan, konteks pembahasannya 

lebih memperhatikan bagaimana seseorang petugas secara individu atau 

kelompok yang punya wewenang dalam menangani suatu kasus untuk 

menggunakan kebijakan sendiri dalam suatu situasi yang terjadi untuk 

melakukan atau tidak melakukan. Secara sederhana, diskresi menunjukan 

kebebasan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

pribadi yang memperhatikan kebaikan dan keadilan semua pihak, guna mencari 

alternatif lain yang bukan pidana, dalam hal ini pidana merupakan ultimum 
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remidium atau sebagai sarana terakhir. Menurut Sudarto (1990:13) dalam 

sanksi pidana itu terdapat suatu tragik (sesuatu yang menyedihkan), sehingga 

hukum pidana dikatakan “sebagai mengiris dagingnya sendiri atau pedang 

bermata dua”, artinya bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum 

(nyawa, harta, benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah 

apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan 

perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri. Sehingga dalam 

menanggapi hal tersebut bahwa sebagai alat “social control” fungsi hukum 

pidana adalah subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, 

apabila usaha-usaha lain kurang memadai. 

Prakteknya pertimbangan atau pilihan diskresi banyak dipaksakan tidak 

hanya oleh aturan formal yang ada tapi juga oleh desakan ekonomi, sosial dan 

politik yang terjadi atas pilihan yang ada. Desakan-desakan tersebut menjadi 

alasan penyidik menetapkan kebijakan akan tetapi kebijakan yang di tetapkan 

tidak membuat pelanggaran atas norma-norma hukum lain atau hak-hak yang 

semestinya dipenuhi. Alasan tersebutlah yang menjadi salah satu hal penting 

yang sesuai dengan point-point dan pembuat kebijakan diskresi untuk membuat 

prosedur dan metode kerjanya juga. Oleh karena itu diskresi berjalan pada 

semua bagian dari pembuat Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

dan berhubungan dengan pengontrolan aparat (Marlina, 2010:6). 

Satjipto Rahardjo dalam perkembangan di dunia pendidikan tinggi 

hukum mempunyai suatu sumbangsiur akan kepenegakan hukum di 

Indonesia ini sangat memprihatinkan, hal tersebut menimbulkan 

suatu gagasan yang cukup bagus dalam kepenegakan hukum oleh 

aparat penegak hukum melalui hukum progresifnya, menurutnya, 

“hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum 
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peraturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada 

aras (landasan) non-fornal” (Rahardjo, 2009:10-11).  

Dari teori tersebut memposisikan hukum progresif pada suatu tataran 

refleksi akan kepenegakan hukum di Indonesia yang sangat kental dengan 

sebuah peraturan yang bersifat kaku serta belum bisa menjamin akan suatu 

keadilan yang merupakan dasar dari tujuan hukum. Dalam hukum progresif, 

mendahulukan kepentingan manusia lebih diutamakan daripada menafsir serta 

mencermati hukum dari sudut “logika dan peraturan”. “Hukum progresif 

merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat 

dengan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan 

keadilan” (Rahardjo, 2009:12). 

Selain dalam hukum progresif, dalam mengefektifkan kinerja dari 

aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum, hukum responsif 

juga merupakan suatu terobosan yang baik dan sangat relevan jika diterapkan 

oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar bagi penegak hukum tidak 

selamanya benar dan dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang ada 

dimasyarakat dalam mencita-citakan rasa adil dari hukum itu sendiri. Selama 

ini masyarakat merasa belum mendapatkan pelayanan dari rasa aman serta 

keadilan sosial yang sangat didamba-dambakan Polisi selaku aparat penegak 

hukum yang selalu berbaur dengan masyarakat.  

Dalam penelitian yang dilakukan di Sat Reskrim Polres Jepara, hal itu 

terjadi karena penyidik merasa terbatasi langkahnya dengan suatu sistem yang 

formal serta sangat prosedural dari suatu peraturan, kebijakan dan prosedur 
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dari penguasa yang lebih mengedepankan proses hukum serta kepastian hukum 

yang membabi buta, akan tetapi proses hukum tersebut kerapkali ditumpangi 

dengan suatu kepentingan dari penguasa serta ajang untuk balas dendam. Dari 

permasalahan tersebut diketahui bahwa kebanyakan peraturan, kebijakan dan 

prosedur dari penguasa kerapkali dibuat sebagai alat atau tunggangan untuk 

mewujudkan kepentingan penguasa yang mengatasnamakan Negara tanpa 

melihat kepentingan rakyat di dalamnya untuk mendapatkan wujud keadilan 

sosial. 

Sejumlah peraturan, kebijakan, dan prosedur memang dianggap penting 

dan dapat digunakan, disamping itu peraturan-peraturan tersebut mungkin tetap 

dijunjung tinggi serta dihormati keberlakuannya dimasyarakat, namun hal 

tersebut hanya berjalan sampai pada tataran penghayatan serta penafsiran 

beberapa peraturan yang berisikan suatu ide-ide serta kaidah-kaidah tertentu 

yang bersifat kaku, akan tetapi tidak mendefinisikan akan suatu tatanan hukum 

yang baik dalam memberikan rasa adil dalam masyarakat sebagai pencari 

keadilan, dari hal tersebut fungsi yang menjadi ciri dari hukum responsif 

Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah mencari nilai-nilai tersirat yang 

terkandung dalam peraturan dan kebijakan. “Ketika nilai-nilai ini diartikulasi, 

nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria-kriteria otoritatif untuk mengkritisi 

peraturan-peraturan yang ada dan bersifat kaku tersebut” (Nonet, 2011:90). Hal 

tersebut berimbas penegakan hukum yang salah satu kewenengannya dimiliki 

pada instansi Kepolisian, dari peraturan yang bersifat kaku tersebut menjadikan 
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mindset aparat penegak hukum juga menjadi hanya terpatok pada peraturan 

yang menjadi suatu tertib hukum bagi masyarakat.  

Fungsi dari peraturan tersebut bagi aparat penegak hukum sangatlah 

mengekang dalam pelaksanaan kewenangan serta tugas yang dimilikinya. Dari 

peraturan tersebut merupakan rangkuman dari suatu tertib hukum yang bersifat 

dogmatis. Hal tersebut apabila sebuah peraturan yang wajib dijalankan oleh 

aparat penegak hukum malah menimbulkan suatu pertentangan dalam 

penggunaan diskresi penyidik, karena dalam penggunaan diskresi penyidik 

tersebut kewenangannya tidak dapat dibatasi meskipun dengan penilaiannya 

sendiri, akan tetapi penggunaannya harus didasari rasa bertanggung jawab dan 

tidak bertentangang dengan asas pemerintahan yang baik demi tercapainya 

tujuan hukum bagi masyarakat. 

Dalam suatu tertib hukum yang terpusat pada peraturan (rule 

centered legal order), pertimbangan sering beralih dari peraturan 

ke tujuan, hal tersebut dirasa penting karena dapat mengurangi 

interpretasi tekstual yang sewenang-wenang, untuk mengekang 

aparat supaya tidak bertindak ultra viresi, melampaui batas-batas 

kewenangan yang dimiliki (Nonet, 2011:91) 

Kepolisian selaku aparat penegak hukum mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam menegakan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, hukum 

progresif dan reponsif merupakan suatu bentuk landasan, doktrin dari para ahli 

hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan suatu tindakan diskresi 

penyidik sebagai pejabat publik dan menentukan keefektifan serta pemberi rasa 

keadilan di masyarakat yang berdasarkan atas suatu kearifan (wisdom) guna 

melaksanakan tugas pemolisian sehari-hari disamping tugasnya dalam 

menanggulangi kejahatan di masyarakat. Seperti dijelaskan diatas, gagasan 
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hukum progresif serta hukum responsive dari para ahli hukum tersebut muncul 

dikarenakan kepercayaan masyarakat akan buruknya kinerja aparat penegak 

hukum. Kaitannya dengan itu, posisi hukum progresif dan hukum responsif 

bukan merupakan suatu peraturan yang wajib ditaati oleh aparat penegak 

hukum, akan tetapi sebuh doktrin atau sumbangsiur pemikiran dari para ahli 

hukum yang dapat menjadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangan untuk memberikan rasa nyaman, keadilan serta kemanfaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Bagi Kepolisian selaku instansi dari Negara yang mempunyai fungsi 

penegkan hukum, pelayanan, pengayoman serta pembimbingan kepada 

masyarakat, sorotan dan kecaman masyarakat sudah termasuk makanan sehari-

hari bagi mereka. Itu disebabkan Polisi adalah birokrasi penegak hukum yang 

berada langsung ditengah-tengah masyarakat, ibarat bekerja”tanpa sarung 

tangan” dan “tidak belakang loket”. Ia adalah penegak hukum jalanan yang 

harus membereskan sekalian kotoran dalam masyarakat (Rahardjo, 2007:96). 

 Dari tugas yang dilakukan polisi tersebut merupakan tugas yang sangat 

berat diemban oleh polisi sebagai penjaga pintu gerbang dalam proses gate 

keeper in the process dilain dari tugas aparat penegak hukum lainnya, yang 

diantaranya adalah jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengadil 

dari suatu perkara pidana. Dari tugas Kepolisian tersebut banyak terjadi suatu 

keadaan yang menurut undang-undang harus diproses, akan tetapi karena 

kekakuan undang-undang tersebut malah menimbulkan efek dan dampak baru 

yang negatif apabila polisi melaksanakan peraturan perundang-undang secara 

kaku tersebut dimasyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, polisi selalu bercengkrama 

dan kontak langsung dengan masyarakat sebagai obyek dari tugas pemolisian, 
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sesuai penjelasan diatas ditulisakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada 

polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimasyarakat dari 

segala bentuk kejahatan mulai dari antisipasi atau pencegahan sampai kepada 

penindakan terhadap suatu kejahatan. Dalam tugasnya sehari-hari tersebut 

polisi dirasa sangat dibutuhkan masyarakat disegala aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan tetapi kadang ditemukan suatu 

bentuk penyimpangan dari seorang oknum polisi dari mulai penyuapan sampai 

makelar kasus pidana yang terjadi. Dari hal tersebut, diskresi kadang dianggap 

tidak melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, akan tetapi 

melindungi kepentingan orang-orang yang berpenghasilan tinggi dalam 

melancarkan tujuannya untuk mendapatkan kekebalan hukum yang dimana hal 

tersebut sangat tidak sepaham dengan asas equality before the law, yang 

dimana mempunyai pengertian setiap orang atau warga Negara mempunyai 

kedudukan yang sama dihadapan hukum.  

Asas equality before the law tersebut merupakan penerapan dari Pasal 

28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV secara eksplisit 

menyebutkan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum. 

Disamping dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen ke-IV, perlakuan yang sama didepan hukum juga terdapat dalam 

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana dijelaskan bahwa 

perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak 
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mengadakan pembedaan perlakuan. Dari penjelasan KUHAP tersebut tersirat 

sebuah asal equality before the law yang dimana dalam kepengaturan KUHAP 

tentang hukum acara pidana nasional, diwajibkan untuk didasarkan pada 

falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, disamping itu asas 

tersebut juga mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat 

manusia. 

Penegasan dari Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV serta penjelasan umum 

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

Acara Pidana tersebut tersirat bahwa setiap orang tidak ada yang kebal 

terhadap hukum, maka dari itu perlu kesadaran serta profesionalisme aparat 

penegak hukum (law enforcement) dalam menegakkan hukum dengan 

moralitas serta integritas yang baik dan bernurani, bukan semata-mata kendali 

dari masalah financial menyebabkan keadilan tergadaikan dan tak ada artinya 

lagi dimata masyarakat. Disamping itu asas equality before the law secara 

filosofis merupakan perwujudan dari sosok Dewi Themis dalam mitologi 

Yunani Kuno dalam peradaban Romawi sebagai dewi justitia (dewi keadilan) 

yang tergambar dalam seorang sosok dewi dengan mata tertutup serta ditangan 

kanannya membawa pedang dan dikiri membawa timbangan, yang bermakna 

dalam menegakkan hukum tidak boleh membeda-bedakan setiap orang dalam 

penegakannya.  

Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi, tidak 

saja tertera dalam penjelasan umum KUHAP, tetapi juga tercantum dalam 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bagian menimbang. 

Perlakuan yang sama ini tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai diskriminasi 

tersangka berdasarkan status sosial atau kekayaan an sich, tetapi juga 

berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, seks, bahasa, 

agama, haluan politik, kebangsaan, kelahiran dan lain-lain. Sebagai menifestasi 

dari asas equality before the law serta Dewi Themis tersebut, seorang aparat 

kepolisian yang khususnya Penyidik dalam fungsinya di Sub Penyidikan 

Sistem Peradilan Pidana tidak boleh membeda-bedakan setiap orang dalam 

menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah 

pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik terhadap semua orang yang berada 

dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan 

aspek kebaikan, kemaslahatan, keadilan di dalamnya serta memperhatikan jenis 

delik serta kategori jenis pidana yang dilakukan, dengan demikian maka tidak 

terdegradasi pula fungsi pemidanaan sebagai pencegahan terjadinya suatu 

kejahatan dan pemberian nestapa bagi pelaku kejahatan dengan memandang 

hak asasi manusianya. 

Menurut Marlina (2010:6), diskresi dapat diaplikasikan dalam bentuk 

yang positif, Banyak alasan dan pertimbangan petugas merupakan salah satu 

point diskresi yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan antara 

ketidakseragaman dan individualisasi dari hukuman. Sedangkan belajar dalam 

aspek negatif, dari diskresi adalah adanaya keinginan untuk memikirkan aspek 

positif dan negatif ketika melihat konsep dari kemurahan hati (mercy) yaitu 

perasaan kasihan atau ketabahan dalam menentukan kebijakan.  
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Dari pandangan tersebut terhadap aspek positif dan negatif merupakan 

suatu dampak yang timbul dalam melakukan suatu tindakan diskresi dalam 

proses penegakan hukum, disatu sisi seorang aparat penegak hukum 

menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan antara ketidakseragaman dan individualisasi hukuman, karena 

hal tersebut dikarenakan suatu perkara yang dilakukan sangat variatif dan harus 

dilakukan suatu penanganan yang beda pula serta bersifat individualisasi dalam 

hukumannya. Akan tetapi hal tersebut beda dan bisa menimbulkan suatu 

dampak negatif apabila penanganannya serta dalam pelaksanaan diskresi 

tersebut hanya terpaku pada aspek rasa belas kasih atau perasaan kasihan, hal 

tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi sesama pelaku kejahatan 

yang dimana dari aspek ketidakseragaman tersebut menyebabkan kecemburuan 

dalam penanganan suatu perkara untuk dilakukannya langkah diskresi oleh 

penyidik. 

Niget Walker memberikan pendapat bahwa kemurahan hati merupakan 

sesuatu yang berbeda pengertiannya dengan kelonggaran. Niger beranggapan 

kelonggaran dalam penghukuman seperti alasan retributif member kesan 

bahwa kesalahan pelaku tidaklah sebesar keburukan akibat pelanggaran itu. 

Ketika pelaku dinyatakan bersalah secara penuh tetap harus dipikirkan 

kemungkinan penderitaan baginya lebih jauh disamping kesalahan yang 

diperbuatnya. Selanjutnya Niger Walker mengemukakan pertimbangan untuk 

diskresi dalam aturan Undang-Undang di Inggris telah dikemukakan dalam: 

1. Permohonan ampun dan pengakuan atas kesalahan dan jangka 

waktu pelaku dalam menyampaikan permohonan tersebut (plea 
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of guilty and the timeliness of the plea) (terdapat dalam powers 

of the criminal courts (sentencing) Act 2000 (PCC(S)A s.152); 

2. The totality principle (PCC (S)A 2000 s. 158(2)b) yaitu 

memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi 

kesanggupan terhukum dengan berbagai pengecualian melihat 

sebab khusus lingkungan seperti kondisi fisik atau mental 

pelaku. PCC (S)A 2000s. 118) berisi pertimbangan lain yang 

tidak tertulis seperti motivasi, godaan, kata hati, ketidaktahuan, 

ketidak cakapan, tekanan/paksaan, rasa sesal, sifat yang baik 

sebelumnya atau jasa yang diperbuat sebelumnya (Marlina, 

2010:7). 

Dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, menurut Gustav 

Radbruch hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan yang 

disebut dengan triadism (Suteki, 2010:7). Radbruch mengatakan bahwa “The 

idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty (Suteki, 

2010:7). Dari ketiga nilai dasar tersebut yang dimana telah dijelaskan oleh 

Radbruch memiliki hubungan atau keterikatan satu sama lain. Dari nilai-nilai 

yang di katakan Radbruch dimensi tujuan hukum terletak kehendaknya 

menjadikan keadilan sebagai inti (core) dari tata hukum, tujuan Radbruch 

dengan proposal keadilannya itu adalah untuk menjamin agar tata hukum 

benar-benar berfungsi sebagai penjamin kehidupan dan martabat manusia 

(Tanya, 2011:65). Menurut Radbruch yang dikutip dari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch dijelaskan bahwa :  

”....where statutory law is incompatible with the requirements of 

justice "to an intolerable degree", or where statutory law was 

obviously designed in a way that deliberately negates "the equality 

that is the core of all justice", statutory law must be disregarded by 

a judge in favour of the justice principle”  

Berdasarkan pendapat Radbruch tersebut, dapat dikatakan bahwa 

seorang penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan 

hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (statutory law/state law) 

apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Statutory_law&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjvybBJhnjfdTudeR89IX3bmgq8NQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Justice&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhwI1KuUFDhfZi3SVJCTqA3WPMbDg
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memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat 

pencari keadilan (Suteki, 2010:7) 

Dari makna kata tersebut dapat diartikan bahwa mana apabila peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan keadilan "untuk 

tingkatannya yang amat berat, atau dimana peraturan perundang-undangan 

jelas dirancang dengan cara yang sengaja meniadakan kesetaraan yang 

merupakan inti dari semua keadilan, peraturan perundang-undangan harus 

dikesampingkan oleh penegak hukum mendukung prinsip keadilan. Wajah 

buruk pranata hukum di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada saat ini 

mengindikasikan bahwa polisi selaku aparat penegak hukum dalam 

menjalankan tugas serta wewenangnya untuk menegakkan hukum dan 

menyelesaikan suatu perkara pidana lebih menitikberatkan pada aspek 

dogmatika atau statutory law bahkan seringkali Polisi hanya bertugas untuk 

menjadi penegak undang-undang yang berakibat pada penciptaan keadilan 

formal belaka di dalam proses penegakan hukum, hal tersebut menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh 

polisi di masyarakat sehingga menurunkan kualitas penegakan hukum.  

Maka dari itu, dalam penegakan hukum oleh Polisi disamping aparat 

penegak hukum juga pejabat publik mempunyai kewenangan dalam 

pelaksanaan diskresi dengan menyaring suatu perkara pidana yang sifatnya 

ringan sebagai upaya meningkatkan kualitas dalam penegakan hukum di dalam 

sistemn peradilan pidana serta menciptakan kepercayaan dari masyarakat 

kepada Kepolisian selaku institusi penegakan hukum. Diskresi dapat dilakukan 

oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah 
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lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada 

legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).  

Diskresi memiliki tiga syarat antara lain: 1. Demi kepentingan 

umum, 2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan 3. Tidak 

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan 

demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan 

bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan 

kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi 

pada kebijakan kebijakan hukum yang berkeadilan dan 

kemanfaatan hukum (Marwan, 2012;8) 

Diskresi merupakan suatu bentuk asas yang baik serta dapat 

mengakomodir kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam hal 

untuk mencari suatu bentuk rasa keadilan sosial dari seorang aparat penegak 

hukum. Disamping melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

pranata hukum juga tidak hanya tanpa dilandasi dasar apa-apa yang hanya 

mengejastifikasi suatu pranata hukum tidak baik atau gagal dalam menjalankan 

tugasnya, maka dari itu diskresi ini merupakan suatu bentuk langkah kongkrit 

dalam pencerahan penegakan hukum di Indonesia yang khususnya di 

lingkungan Sat Reskrim Polres Jepara, karena dalam kaitan tugas dan 

kewajibannya selaku penyidik mempunyai kebebasan dalam menyaring suatu 

perkara pidana berdasarkan penilaiannya sendiri menurut kepentingan umum, 

akan tetapi kebebasan tersebut juga dilandaskan akan asas pemerintahan yang 

baik serta bebas korupsi, tidak bertentangan dengan kode etik profesi 

Kepolisian yang tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, serta 

mengedepankan aspek keadilan sosial bagi masyarakat. 
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4. 3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan 

Diskresi di Lingkungan Sat Reskrim Polres Jepara 

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 
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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 Polres Jepara. 

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. Dalam melakukan 

penyidikan, seorang penyidik di Sat Reskrim Polres Jepara juga terdapat 

faktor-faktor tertentu, akan tetapi seorang penyidik seringkali juga menemukan 

kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proses penyidikan. Dukungan 

dan kendala tersebut berasal dari faktor internal Sat Reskrim Polres Jepara dan 

faktor eksternal Sat Reskrim Polres Jepara. Demikian juga dalam pelaksanaan 

dan kewenangan diskresi penyidik Kepolisian, para penyidik di Sat Reskrim 

Polres Jepara juga mempunyai faktor dorongan dan hambatan pada saat 

penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Polres Jepara. 

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan 

wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara adalah: 
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4.3.1. 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 ; 

4.3.1.1 Substansi Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam hal diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian 

tersebut menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim 

Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H  terdapat 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 (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2013, 

di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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 (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 
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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 
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dalam 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” ”. (Nawawi 

Arief, 2010:25). 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 
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penyidik harus diatur secara jelas, dan rigid dalam penerepanannya bentuk 

kasus yang diperbolehkan untuk dilakukan langkah diskresi oleh penyidik. 

4.3.1.2 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 

(Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, Briptu. Heru Ardiyanto, 

pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres 

Jepara).  

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. 
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4.3.1.3 Penyidik Sebagai Penegak Hukum 

Menurut Briptu Heru Ardiyanto Anggota Unit II, 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 dirasa sangat ringan serta 

kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal (Hasil 

wawancara dengan Anggota Unit II, Briptu. Heru Ardiyanto, pada 

tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara).  

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. 
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4.3.1.4 Situasi Dalam Penyidikan 

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres 

Jepara, Iptu Rismanto, S.H . Seorang penyidik Kepolisian dalam 

melaksanakan tugas penyidikan sangat mendasarkan pada situasi 

dan kondisi suatu perkara pidana terhadap pelakunya (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat 

Reskrim Polres Jepara). Sedangkan menurut Staff Operasional 

LBH Semarang Misbakhul Munir, SH 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 setiap penyidik 

Kepolisian beranekaragam dan sangatlah variatif (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang tamu LBH Semarang). 

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. 

4.3.2. Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik 

Beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi penyidik dalam 

menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara adalah: 

4.3.2.1 Dukungan Dari Masyarakat 

Menurut Briptu. Heru Ardiyanto Anggota Unit II, Dukungan dari 

masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diskresi, karena 
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suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan 

masyarakat. Karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik 

atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut 

dilaksanakan (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, Briptu. 

Heru Ardiyanto, pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat 

Reskrim Polres Jepara). Sehingga menurut Kepala Bagian 

Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, 

dalam hal ini 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 (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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 Penyidikan.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut Staff Operasional 

LBH Semarang Misbakhul Munir, SH 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 (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang tamu LBH 

Semarang). 

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 
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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 
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harmonis atau tidak baik, maka pemberian atau pelaksanakan kebijakan diskrsi 

oleh 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.  

4.3.3. 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 Resor Jepara adalah: 

4.3.3.1. Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia 

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 (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, 

Briptu. Heru Ardiyanto, pada tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit 

II Sat Reskrim Polres Jepara). Selain itu, Peran dari advokad 

sebagai pemberi bantuan hukum pada kenyataannya tidak berjalan 
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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 hukum malah mendapatkan 

bantuan sosial atau moral bagi tersangka (Hasil wawancara dengan 

KBO Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada tanggal 

12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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-
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wenangan dan nafsu kekuasaan”. “Tatanan hukum yang “alamih” dimaksud 

adalah hukum yang timbul dari kebutuhan dan dinamika interaksi masyarakat 

itu sendiri” (Tanya, 2011:68). 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 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. 

4.3.3.2. 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 dilingkungan Sat 

Reskrim Polres Jepara (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim 

Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada tanggal 12 Maret 2013, di 

ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 
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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 atas hukum, akan tetapi berdasarkan atas pencegahan 

pembengkakan biaya penyidikan dan kehidupan tersangka. 

4.3.3.3. 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 (Hasil wawancara 

dengan KBO Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

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 (Hasil 

wawancara dengan Anggota Unit II, Briptu. Heru Ardiyanto, pada 

tanggal 13 Maret 2013, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Jepara).  

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menjadikan rusaknya 

tatanan pranata hukum di Indonesia dan mencoreng citra dari instansi yang 
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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 memiliki tingkat kesadaran moral yang 

mumpuni (Tanya, 2011:35). 

4.3.3.4. 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 

Polres Jepara 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 
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dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan 

tugas tersebut kurang optimal.  

Dari beberapa wawancara terhadap informan penyidik di lingkungan 

Sat Reskrim Polres Jepara, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh 

Polisi sangat lah minim dan tidak merata diseluruh sumberdaya manusia yang 

ada dilingkungan Sat Reskrim Polres Jepara, 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 diikuti oleh para penyidik sangat minim, adapun pelatihan ataupun 

seminar tersebut hanya diikuti oleh pimpinan Sat Reskrim Polres Jepara, hal itu 

diluar dari pengetahuan dari penyidik yang hampir seluruhnya berpangkat 

Brigadir polisi, karena dalam penyidikan terhadap perkara pidana dilakukan 
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oleh penyidik yang berpangkat Brigadir polisi tersebut. Sehingga hal tersebut 

membuat tidak optimalnya pelaksanaan diskresi oleh penyidik di lingkungan 

Satuan Reskrim Polres Jepara. 

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 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan dalam pengambilan 

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. 

4.3.3.5. Partisipasi Para Pihak 

Menurut Staff Operasional LBH Semarang Misbakhul Munir, SH, 

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 (Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2013, di ruang 

tamu LBH Semarang). 

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 (Hasil wawancara 

dengan KBO Sat Reskrim Polres Jepara, Iptu Rismanto, S.H, pada 

tanggal 12 Maret 2013, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Jepara). 

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak terlepas akan 

suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut penting karena dalam 
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menegakkan hukum, seorang polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, 

sehingga dalam menegakkan hukum kadang polisi selaku aparat penegak 

hukum mempunyai masalah 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” (Hatta, 2008:52). 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 

(Moh. Hatta, 2008:52-53). 

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 (2010:19), 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 lain: (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia), (2) 

tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar 
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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 (Moh. Hatta, 2008;53). 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. 

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 

(Marlina, 2010:5). 

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 
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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 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).
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5. 1 Simpulan 

Atas dasar pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4, penulis dapat 

mengambil simpulan bahwa : 

5.1. 1 Peraturan Perundang-undangan sekarang yang dijadikan landasan 

diskresi bagi penyidik adalah pokok-pokok Pembukaan, Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Dalam landasan peraturan tersebut yang dijadikan landasan 

diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum 

tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus 

serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan, disamping 

itu tidak jelas juga bentuk tindakan seperti apa yang diperbolehkan serta 

diatur dalam landasan yuridis tersebut. Selain itu, pengaturan secara 

yuridis perlu dikhususkan pada tindakan diskresi yang meliputi ruang 

berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat 

dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi 

penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. 
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5.1. 2 Pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik diantaranya 

adalah 1) Penggunaan hukum adat yang masih diakui masyarakat dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dirasa lebih efektif dibandingkan 

dengan hukum positif yang berlaku, akan tetapi tindakan tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum, 2) Kebijaksanaan yang ditempuh lebih 

banyak manfaat daripada hanya semata-mata menggunakan atau 

menerapkan hukum positif sekarang yang bersifat kaku, 3) Iktikad untuk 

menyelesaikan suatu perkara pidana atas kehendak mereka sendiri serta 

4) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Disamping itu 

pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Polres Jepara dilakukan oleh 

penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem 

Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara 

keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara 

yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong suatu 

delik aduhan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 

302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

5.1. 3 Dalam penerapan tindakan diskresi oleh Penyidik terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong terdiri atas faktor 

internal terdiri atas subtansi peratutan perundang-undangan, instruksi dari 

pihak atasan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan, 

faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari 

masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, 
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diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, 

kendala finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, partisipasi para 

pihak. 

5. 2 Saran 

5.2. 1 Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di 

masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, 

untuk itu perlu penanganan yang berbeda pula dengan melakukan 

tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat 

digunakan oleh penyidik. subtansi perundang-undangan sekarang belum 

secara rigid dan detail mengaturnya, maka dari itu hendaknya pemerintah 

memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar 

peraturan yang baik serta rigid bagi tindakan diskresi yang meliputi 

ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat 

dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi 

penyidik supaya lebih dapat payung hukum yang sah dan tidak 

bertentangan dengan hukum. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi 

tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat 

publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya, supaya 

tindakan diskresi penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum. 

5.2. 2 Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian 

termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam 

pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah 
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diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemolisian serta 

penyidikan. Maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi 

tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik, supaya dalam 

pelaksanaan diskresi tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan serta 

timbul penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga diskresi 

yang dilakukan oleh penyidik benar-benar dengan rasa bertanggung 

jawab atas kode etik profesi Kepolisian serta demi kepentingan umum 

yang lebih luas. Sebab luasnya kekuasaan dapat menyalahgunakan 

kekuasaan untuk keuntungan dirinya sendiri, kelompok atau organisasi, 

padahal pelaksanaan diskresi merupakan jalan hukum yang dilakukan 

apabila ditemuinya suatu kasus malah jadi macet, tidak efisien, boros dan 

atau kurang ada manfaatnya, maka dari itu masyarakat juga mempunyai 

andil yang sangat besar dalam mengawasi tindakan diskresi tersebut. 

5.2. 3 Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan 

harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) 

diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. 

Kesediaan introspeksi, di samping retrospeksi, diharap dapat mendorong 

penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga 

dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan 

berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik. 

5.2. 4 Kurangnya fasilitas perpustakaan di lingkungan Sat Reskrim Polres 

Jepara berakibat kurangnya wawasan serta pengetahuan tentang diskresi 

oleh penyidik, sehingga penegakan hukum yang dilakukan Polisi tidak 
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berjalan dengan optimal dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

akan hukum. Maka dari itu, perlu adanya fasilitas perpustakaan di 

lingkungan Sat Reskrim Polres Jepara, sehingga para penyidik dapat 

mengakses buku-buku tentang hukum untuk dibaca dalam upaya 

peningkatan wawasan dan pengetahuan penyidik tentang diskresi dalam 

meningkatkan kinerja akan penegakan hukum di masyarakat dengan 

optimal dan profesinal sebagai aparat penegak hukum. 
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Lampiran 6 

PANDUAN WAWANCARA 

PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES JEPARA 

JUDUL SKRIPSI : Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Di Luar Pengadilan 

 

Dibuat oleh : 

Ahmad Yakub Sukro / 8111409113 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Iptu. Rismanto, S.H 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : KBO Sat. Reskrim  Polres Jepara 

A. Dasar pelaksanaan Diskresi Penyidik berkaitan dengan Proses Peradilan 

Pidana (Sistem Peradilan Pidana). 

1. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Penyidikan ? Bagaimana 

mengetahuinya ?  

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana posisi penyidik dalam memberikan 

suatu tindakan diskresi terhadap seseorang yang berhadapan dengan 

hukum dalam sistem peradilan pidana pada sub penyidikan ? 

3. Bagaimana persepsi seorang penyidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk melaksanakan suatu tindakan diskresi ? 
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4. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dalam 

memberikan tindakan diskresi sudah seseuai dengan peraturan yang 

berlaku ? apa landasan hukumnya ? 

5. Apakh ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya bagi seorang 

penyidik dalam melaksanakan suatu tindakan diskresi ? (kecuali dalam 

Perundang-undangan). 

B. Pengetahuan para anggota Kepolisian tentang pelaksanaan Diskresi 

Penyidik dalam menangani perkara pidana. 

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara teoritis maupun 

praktis mengenai Diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dalan 

tugasnya selaku penyidik Kepolisian ? 

2. Selama ini bapak/ibu pada saat menjalankan tugasnya sebagai aparat 

penegak hukum selaku tugasnya sebagai penyidik Kepolisian dalam 

menjalankan suatu tindakan diskresi sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku ? 

3. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai diskresi penyidik yang 

berkaitan dengan kode etik Kepolisian ? 

4. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut bertentangan dengan 

kode etik kepolisian selaku aparat penegak hukum dan menjaga 

ketertiban di masyarakat ? 

5. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut juga ada keterkaitannya 

dengan suatu kearifan (wisdom) ? 
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6. Menutut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara praktis ataupun 

teoritis mengenai kearifan (wisdom) dalam suatu tindakan diskresi 

penyidik Kepolisian ? 

C. Pelaksanaan tugas Penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang 

diselesaikan diluar Pengadilan dengan tindakan diskresi yang dilakukan 

oleh Penyidik Kepolisian Resor Jepara. 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaiman pelaksanaan diskresi oleh penyidik 

dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar Pengadilan 

dalam rangka penanggulangan kejahatan di masyarakat ? alasannya ? 

2. Bagaimana bentuk diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik 

selaku aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara 

tindak pidana ? 

3. Bagaimana cara penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan yang 

dilakukan diluar pengadilan (jalur non penal) ? dengan suatu metode 

apa ? alasannya ? 

4. Apakah ada model diskresi khusus yang dilakukan oleh seorang aparat 

penyidik Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tertentu ? 

5. Pertimbangan apa dalam penyidik Kepolisian Resor Jepara dalam 

memberikan suatu tindakan diskresi ? 

6. Tindak pidana serta pasal-pasal apa saja yang dapat dilakukan tindakan 

diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 

7. Bagaimana status hukum bagi pelaku tindak pidana yang perkara 

pidananya dilakukan diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 
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8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyidik dalam 

melaksanakan kewenangannya untuk memberikan diskresi kepolisian ? 

9. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan seorang penyidik dalam 

melakukan tindakan diskresi pada saat menangani suatu perkara pidana 

? 

10. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan suatu 

tindakan diskresi penyidik Kepolisian Resor Jepara terhadap suatu 

perkara pidana yang sedang ditangani ? 

11. Apa yang menjadi pendorong bagi seorang penyidik Kepolisian dalam 

melaksanakan suatu tindakan pada saat menangani suatu perkara 

pidana ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES JEPARA 

JUDUL SKRIPSI : Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Di Luar Pengadilan 

 

Dibuat oleh : 

Ahmad Yakub Sukro / 8111409113 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Briptu. Hery Ardianto 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Anggota Sat Reskrim Polres Jepara 

A. Dasar pelaksanaan Diskresi Penyidik berkaitan dengan Proses Peradilan 

Pidana (Sistem Peradilan Pidana). 

1. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Penyidikan ? Bagaimana 

mengetahuinya ?  

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana posisi penyidik dalam memberikan 

suatu tindakan diskresi terhadap seseorang yang berhadapan dengan 

hukum dalam sistem peradilan pidana pada sub penyidikan ? 

3. Bagaimana persepsi seorang penyidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk melaksanakan suatu tindakan diskresi ? 

4. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dalam 

memberikan tindakan diskresi sudah seseuai dengan peraturan yang 

berlaku ? apa landasan hukumnya ? 
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5. Apakh ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya bagi seorang 

penyidik dalam melaksanakan suatu tindakan diskresi ? (kecuali dalam 

Perundang-undangan). 

B. Pengetahuan para anggota Kepolisian tentang pelaksanaan Diskresi 

Penyidik dalam menangani perkara pidana. 

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara teoritis maupun 

praktis mengenai Diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dalan 

tugasnya selaku penyidik Kepolisian ? 

2. Selama ini bapak/ibu pada saat menjalankan tugasnya sebagai aparat 

penegak hukum selaku tugasnya sebagai penyidik Kepolisian dalam 

menjalankan suatu tindakan diskresi sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku ? 

3. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai diskresi penyidik yang 

berkaitan dengan kode etik Kepolisian ? 

4. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut bertentangan dengan 

kode etik kepolisian selaku aparat penegak hukum dan menjaga 

ketertiban di masyarakat ? 

5. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut juga ada keterkaitannya 

dengan suatu kearifan (wisdom) ? 

6. Menutut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara praktis ataupun 

teoritis mengenai kearifan (wisdom) dalam suatu tindakan diskresi 

penyidik Kepolisian ? 
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C. Pelaksanaan tugas Penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang 

diselesaikan diluar Pengadilan dengan tindakan diskresi yang dilakukan 

oleh Penyidik Kepolisian Resor Jepara. 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaiman pelaksanaan diskresi oleh penyidik 

dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar Pengadilan 

dalam rangka penanggulangan kejahatan di masyarakat ? alasannya ? 

2. Bagaimana bentuk diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik 

selaku aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara 

tindak pidana ? 

3. Bagaimana cara penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan yang 

dilakukan diluar pengadilan (jalur non penal) ? dengan suatu metode 

apa ? alasannya ? 

4. Apakah ada model diskresi khusus yang dilakukan oleh seorang aparat 

penyidik Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tertentu ? 

5. Pertimbangan apa dalam penyidik Kepolisian Resor Jepara dalam 

memberikan suatu tindakan diskresi ? 

6. Tindak pidana serta pasal-pasal apa saja yang dapat dilakukan tindakan 

diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 

7. Bagaimana status hukum bagi pelaku tindak pidana yang perkara 

pidananya dilakukan diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 

8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyidik dalam 

melaksanakan kewenangannya untuk memberikan diskresi kepolisian ? 
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9. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan seorang penyidik dalam 

melakukan tindakan diskresi pada saat menangani suatu perkara pidana 

? 

10. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan suatu 

tindakan diskresi penyidik Kepolisian Resor Jepara terhadap suatu 

perkara pidana yang sedang ditangani ? 

11. Apa yang menjadi pendorong bagi seorang penyidik Kepolisian dalam 

melaksanakan suatu tindakan pada saat menangani suatu perkara 

pidana ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES JEPARA 

JUDUL SKRIPSI : Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Di Luar Pengadilan 

 

Dibuat oleh : 

Ahmad Yakub Sukro / 8111409113 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Brigadir. Tulus 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Anggota Sat Reskrim Polres Jepara 

A. Dasar pelaksanaan Diskresi Penyidik berkaitan dengan Proses Peradilan 

Pidana (Sistem Peradilan Pidana). 

6. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Penyidikan ? Bagaimana 

mengetahuinya ?  

7. Menurut bapak/ibu, bagaimana posisi penyidik dalam memberikan 

suatu tindakan diskresi terhadap seseorang yang berhadapan dengan 

hukum dalam sistem peradilan pidana pada sub penyidikan ? 

8. Bagaimana persepsi seorang penyidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk melaksanakan suatu tindakan diskresi ? 

9. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dalam 

memberikan tindakan diskresi sudah seseuai dengan peraturan yang 

berlaku ? apa landasan hukumnya ? 
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10. Apakh ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya bagi seorang 

penyidik dalam melaksanakan suatu tindakan diskresi ? (kecuali dalam 

Perundang-undangan). 

B. Pengetahuan para anggota Kepolisian tentang pelaksanaan Diskresi 

Penyidik dalam menangani perkara pidana. 

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara teoritis maupun 

praktis mengenai Diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dalan 

tugasnya selaku penyidik Kepolisian ? 

2. Selama ini bapak/ibu pada saat menjalankan tugasnya sebagai aparat 

penegak hukum selaku tugasnya sebagai penyidik Kepolisian dalam 

menjalankan suatu tindakan diskresi sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku ? 

3. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai diskresi penyidik yang 

berkaitan dengan kode etik Kepolisian ? 

4. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut bertentangan dengan 

kode etik kepolisian selaku aparat penegak hukum dan menjaga 

ketertiban di masyarakat ? 

5. Apakah tindakan diskresi Kepolisian tersebut juga ada keterkaitannya 

dengan suatu kearifan (wisdom) ? 

6. Menutut bapak/ibu, bagaimana pandangan secara praktis ataupun 

teoritis mengenai kearifan (wisdom) dalam suatu tindakan diskresi 

penyidik Kepolisian ? 
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C. Pelaksanaan tugas Penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang 

diselesaikan diluar Pengadilan dengan tindakan diskresi yang dilakukan 

oleh Penyidik Kepolisian Resor Jepara. 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaiman pelaksanaan diskresi oleh penyidik 

dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar Pengadilan 

dalam rangka penanggulangan kejahatan di masyarakat ? alasannya ? 

2. Bagaimana bentuk diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik 

selaku aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara 

tindak pidana ? 

3. Bagaimana cara penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan yang 

dilakukan diluar pengadilan (jalur non penal) ? dengan suatu metode 

apa ? alasannya ? 

4. Apakah ada model diskresi khusus yang dilakukan oleh seorang aparat 

penyidik Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tertentu ? 

5. Pertimbangan apa dalam penyidik Kepolisian Resor Jepara dalam 

memberikan suatu tindakan diskresi ? 

6. Tindak pidana serta pasal-pasal apa saja yang dapat dilakukan tindakan 

diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 

7. Bagaimana status hukum bagi pelaku tindak pidana yang perkara 

pidananya dilakukan diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Jepara ? 

8. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyidik dalam 

melaksanakan kewenangannya untuk memberikan diskresi kepolisian ? 



169 
 

 
 

9. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan seorang penyidik dalam 

melakukan tindakan diskresi pada saat menangani suatu perkara pidana 

? 

10. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan suatu 

tindakan diskresi penyidik Kepolisian Resor Jepara terhadap suatu 

perkara pidana yang sedang ditangani ? 

11. Apa yang menjadi pendorong bagi seorang penyidik Kepolisian dalam 

melaksanakan suatu tindakan pada saat menangani suatu perkara 

pidana ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

ADVOKAD LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG 

JUDUL SKRIPSI : Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Di Luar Pengadilan 

 

Dibuat oleh : 

Ahmad Yakub Sukro / 8111409113 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Misbakhul Munir, S.H 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Staft Operasional 

A. Pengetahuan Advokad terhadap perkara pidana yang mendapatkan 

Diskresi Kepolisian. 

1. Bagaimana pemahaman seorang Advokad mengenai diskresi 

Kepolisian yang dilakukan oleh Penyidik ? 

2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai suatu perkara pidana 

yang mendapatkan diskresi dari penyidik ? 

3. Apakah menurut bapak/ibu, tindakan diskresi Kepolisian yang 

dilakukan oleh seorang Polisi selalu benar dan sesuai dengan 

kepentingan umum serta menurut dengan ketentuan peraturan yang ada 

dan berlaku ? 

4. Apa landasan hukum dari penyidik untuk melakukan suatu tindakan 

diskresi ? 
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5. Menurut bapak/ibu, dimana letak diskresi yang dilakukan oleh  

6. Menurut bapak dan ibu, apakah seorang penyidik yang melakukan 

penyidik Kepolisian yang melakukan tindakan diskresi, mengerti 

dengan benar secara teoritis ataupun praktis tentang tindakan diskresi 

tersebut yang dilakukan ? alasannya ? 

7. Menurut bapak/ibu, apa kearifan (wisdom) dalam tindakan diskresi 

dari penyidik Kepolisian ? 

B. Dasar pelaksanaan diskresi Kepolisian berkaitan dengan tugas dan fungsi 

advokad dalam proses peradilan pidana. 

1. Menurut bapak/ibu, dimana letak tugas dan wewenang Advokad dalam 

diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara 

pidana ? 

2. Menurut bapak/ibu, dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai 

Advokad, apakah anda merasa puas dengan tindakan diskresi yang 

dilakukan seorang penyidik Kepolisian ? alasannya ? 

3. Apa dasar pelaksanaan diskresi Kepolisian menurut Ketentuan 

perundang-undangan dan diluar dari peraturan perundang-undangan ? 

dan bagaiman pelaksanaan tugas dan wewenang Advokad dalam 

sistem peradilan pidana ? 

4. Apakah menurut bapak/ibu, peraturan yang ada sekarang sudah cukup 

komprehensif dalam mengatur tindakan diskresi yang dilakukan oleh 

penyidik ? 
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C. Pelaksanaan tugas Advokad dalam pendampingan kasus seseorang yang 

berhadapan dengan hukum. 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaiman pelaksanaan diskresi oleh penyidik 

dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar Pengadilan 

dalam rangka penanggulangan kejahatan di masyarakat ? alasannya ? 

2. Bagaimana bentuk diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik 

selaku aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara 

tindak pidana ? 

3. Menurut bapak/ibu, apakah semua pasal-pasal kejahatan ataupun 

pelanggaran dan semua jenis tindak pidana dapat dilakukan diskresi 

dari penyidik ? 

4. Pertimbangan apa oleh seorang penyidik dalam memberikan suatu 

tindakan diskresi ? 

5. Sejauhmana keefeketifan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan 

suatu tindakan diskresi dari Penyidik ? 

6. Bagaimana hubungannya dengan pendampingan yang bapak/ibu 

lakukan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang perkaranya 

dilakukan diskresi oleh penyidik ? 

7. Apa saja bentuk-bentuk diskresi Kepolisian yang bapak/ibu ketahui 

selama ini ? 

8. Bagaimana cara penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan yang 

dilakukan diluar pengadilan (jalur non penal) yang bapak/ibu ketahui ? 
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dengan suatu metode apa ? mana yang lebih efektif dalam 

menyelesaikan suatu perkara pidana ? apa alasannya ? 

9. Apa yang menjadi kendala atau hambatan seorang penyidik dalam 

melakukan suatu tindakan diskresi ? 

10. Apa yang menjadi dorongan bagi seorang penyidik dalam melakukan 

tindakan diskresi ? 
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PANDUAN WAWANCARA 

TERSANGKA TAHANAN SAT RESKRIM POLRES JEPARA 

JUDUL SKRIPSI : Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang 

Diselesaikan Di Luar Pengadilan 

 

Dibuat oleh : 

Ahmad Yakub Sukro / 8111409113 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Nur Rif`an Bin Sukarman 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

A. Pemahaman pelaku tindak pidana terhadap Diskresi yang dilakukan oleh 

Penyidik Kepolisian. 

1. Apa anda mengerti yang dimaksud dengan tindakan diskresi yang 

dilakukan oleh penyidik Kepolisian ? 

2. Apakah saudara mengerti dan mengetahui apabila tindakan diskresi 

oleh penyidik ada payung hukumnya ? 

3. Apakah saudara mengetahui dampak hukum dari diskresi penyidik 

Kepolisian tersebut ? 

4. Bagaimana status hukum terhadap saudara dari tindakan diskresi 

tersebut ? 

5. Bagaimana proses penyidikan di Polres Jepara dalam Sistem peradilan 

pidana ? 
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6. Bagaimana menurut saudara terhadap kasus yang dilakukan diskresi 

oleh Penydik ? 

7. Bagaimana suasana dan keadaan dalam pemeriksaan penyidikan yang 

saudara alami ? (adanya kekerasan / intimidasi) 

8. Apakah saudara saat diperiksa oleh seorang penyidik Kepolisian Resor 

Jepara mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokad/Pengacara 

? 

9. Apakah Polisi yang memeriksa saudara memberitahu apabila saudara 

(lebih dari ancaman pidana 5 tahun) harus didampingi oleh seorang 

Advokad/Pengacara ? 

10. Apakah saudara merasa puas terhadap kinerja aparat penyidik 

Kepolisian saat memeriksa saudara pada saat penyidikan ? 

11. Apakh saudara mengetahuai bahwa tindakan saudara merupakan suatu 

tindak pidana dan kejahatan yang diatur dalam Undang-undang serta 

terdapat ancaman pidananya ? 

12. Apakah mengetahua hak-hak dan kewajiban-kewajiban saudara dalam 

pemeriksaan penyidikan ? 

13. Apakah pada saat saudara dilakukannya proses penyidikan, hak-hak 

anda telah terpenuhi dan diberikan kepada saudara ? serta apakah anda 

juga melaksanakan kewajiba-kewajiban saudara pada saat anda di sidik 

oleh penyidik ? 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


