
PERTEMUAN III 

 

TUGAS KEPOLISIAN SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM SESUAI 

DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG 

UNDANGAN LAINNYA 

 

Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) UU 

Kepolisian bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang –

undangan lainnya Penyelidikan menurut 

 

Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah : 

  

“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindakan pindana guna menentukann dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”  

 

Pasal 5 KUHAP menyebutkan bahwa wewenang penyelidik yaitu:  

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :  

1) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak 

pidana,  

2) Mencari keterangan dan barang bukti,  

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri,  

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

b) tas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :  

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan,  

2) Pemeriksaan dan penyitaaan surat,  

3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,  

4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.  

 

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP adalah :  

 

“ serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang 

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan butki itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.”  

 

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah :  

a. Menerima laporn atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka,  

d. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.  



e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seserang,  

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

h. Mendatangkan orang ahli yag diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara,  

i. Mengadakan penghentian penyidikan,  

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

 

Wewenang Polri khusus dibidang proses pidana menurut Pasal 16 ayat(1) UU 

Kepolisian adalah :  

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk  

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 untuk 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 di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana;  

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; dan  

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

 

Pasal 16 ayat (2) tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :  

1. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat 

sebagai berikut :  

 

a. Tidak bertentan. an dengan suatu aturan hukum;  

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan;  

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



d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  

e. Menghormati hak asasi manusia.  

 

Kapolri dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan melalui peraturan kapolri 

maupun surat keputusan kapolri untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian 

berdasarkan Pasal 9 UU Kepolisian, yaitu :  

1. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis 

kepolisian. 

2. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab atas :  

a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan 

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

 

Kepolisian seringkali melakukan diskresi dalam hal menyelesaikan kasus tindak 

pidana. Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, mengartikan 

diskreesi kepolisian yaitu an authority cinferref by law to act in certain condition or 

situation, in accordance eiyh official’s r an official agency’s own considered judgement 

and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and 

morals (diskresi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk 

bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan 

nuraninya sendiri). Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil 

keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran 

hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Beberapa pertimbangan yang umum 

dijadikan pegangan, antara lain : 

 
1. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui 

jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama. 

2. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang 

diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga 

tindakan diskresi dapa digunakan sebagai yang efektif untuk mengurangi beban 

pekerjaan. 

3. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak 

menghendaki kasusnya diperpanjang.  

Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan “melaksanakan kepentingan lai yang 

termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) 

UU Kepolisian yang menyebutkan :  

 

“untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”  

 

Pada ayat (2) disebutkan bahwa :  

 



“pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – 

undangan.”  

 

.  

 


