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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana terkandung pada 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Hukum sebagai salah satu tiang penyangga utama yang kuat berdiri 

tegak, menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman 

bahaya seperti kasus-kasus yang mengemuka saat ini salah satunya adalah 

terorisme yang hanya bisa dieliminir apabila hukum berdiri tegak di atas 

semua kepentingan politik dan golongan.
1
 Terorisme merupakan kejahatan 

yang luar biasa (extraordinary), dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari 

kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa dan mengancam keamanan 

serta perdamaian umat manusia (human security).
2
 Sehingga, diperlukan 

tindakan yang luar biasa  untuk dapat mengungkap, mencegah, dan 

memberantas tindak pidana tersebut. 

Negara memiliki perangkat alat negara sebagai penegak hukum, dalam 

memberantas kejahatan terorisme, yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.
3
 Seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan 
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penyelenggaraan fungsi Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya, 

haruslah tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral ketika 

menghadapi beragam kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.
4
 

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang 

menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan 

Reserse Kriminal Polri yang melakukan pengejaran, pengungkapan, 

penangkapan para pelaku terorisme di Indonesia dan bekerjasama dengan 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya 

deradikalisme terhadap pelaku–pelaku teror yang sudah tertangkap serta 

kelompok–kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan radikal.
5
 

Sementara itu, dalam menangani tindak kriminal tak luput dari satu hal 

penting, yaitu adanya diskresi Kepolisian
6
, diskresi tersebut diatur dalam Pasal 

18 Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Dalam menghadapi meningkatnya 

kualitas, kuantitas dan dimensi kejahatan di Indonesia memungkinkan para 

aparat penegak hukum melakukan tindakan keras di luar batas hukum yang 

kemudian menimbulkan konflik antara polisi dan masyarakat. Tindakan keras 

yang dilakukan Kepolisian haruslah tetap berdasarkan peraturan hukum yang 

berlaku dan menghormati HAM, maka akan menjadi suatu masalah apabila 

pelaksanaan diskresi ini justru memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

polisi. 
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Sebagaimana kasus yang menimpa Siyono tersangka teroris di Klaten, 

Jawa Tengah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

(Kontras) menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siyono. 

Apalagi, kondisi fisik jenazah Siyono penuh dengan luka dan lebam akibat 

tindakan kekerasan dan penyiksaan. Dalam keterangan pers di Mabes Polri, 

dinyatakan bahwa penyebab kematian Siyono akibat benturan saat Siyono 

melakukan perlawanan kepada anggota Densus 88.
7
 

Selanjutnya, dalam kasus tersebut ditemukan adanya tindakan keras 

yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam penangkapan tersangka terorisme 

yang menyebabkan tersangka meninggal dunia. Hal tersebut menimbulkan 

kontra dalam masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang 

aparat Kepolisian, yang diasumsikan telah merampas Hak Asasi Manusia 

(HAM). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke 

dalam penulisan skripsi dengan judul “PENGGUNAAN TINDAKAN KERAS 

SEBAGAI UPAYA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN 

TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 

mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan 

diteliti, maka penulis merumuskan permasalah sebagai berikut:                           

1. Bagaimana penggunaan tindakan keras sebagai upaya diskresi Kepolisian 

dalam penangkapan tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan 

peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana penggunaan diskresi Kepolisian seorang penyidik dalam 

pelaksanaan penangkapan  yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia 

(HAM)? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi 

tindakan diskresi Kepolisian. 

2. Mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan anggota 

Kepolisian  menggunakan wewenang diskresi dalam penangkapan 

tersangka tindak pidana terorisme. 

3. Mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian yang berorientasi terhadap 

Hak Asasi Manusia (HAM). 

Berdasarkan uraian tersebut manfaat dari penelitian dan penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai referensi penting 

mengenai Diskresi Kepolisian pada umumnya, serta aturan mengenai 

penggunaan diskresi dengan tindakan keras dalam penangkapan tersangka 

tindak pidana terorisme pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, 

khususnya Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 

aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan wewenang 

dan kode etik pada proses penangkapan tersangka tindak pidana terorisme, 

agar dapat meningkatkan profesionalitas dan kredibilitasnya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu intelijen sebagai 

Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

melalui suatu proses pemeriksaan secara tertutup. Hal tersebut mengakibatkan 

pihak intelijen memliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan 

penangkapan terhadap seorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana 

Terorisme, tanpa adanya pengawasan dari masyarakat maupun pihak lain 

manapun. Penyidik selaku aparat penegak hukum yang berdasarkan Pasal 7 

ayat (1) KUHAP diberikan kewenangan untuk melaksanakan penangkapan 

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 

bukti yang cukup.  
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Kaitannya dengan pelaksanaan tugas Kepolisian perlu terlebih dahulu 

mengenal Etika Profesi Kepolisian sebagai hal yang besar pengaruhnya 

terhadap palaksanaan diskresi Kepolisian, yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sering sekali dijumpai adanya tindakan keras dalam penyidikan yang 

dilakukan penyidik terhadap tersangka. Penggunaan tindakan keras dalam 

penyidikan telah menjadi sorotan sebagian masyarakat dan para pemerhati 

hukum. Tindakan keras yang dilakukan penyidik mengakibatkan hilangnya 

hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Penggunaan tindakan keras merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak kejahatan sebagaimana 

terkandung dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan 

Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

Bila kita mencermati Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna 

yang luas dan mendalam yang memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta 

kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana 

diterapkan dengan sungguh-sungguh akan mencakup tidak saja segi legalitas 

tindakan negara/pemerintah dengan adanya peradilan yang bebas, tetapi juga 

mencakup penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
8
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Setiap dalam melakukan tugasnya polisi (dalam hal ini adalah 

penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan 

sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, 

sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan 

“tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan 

pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada 

perbuatannya itu sendiri”.
9
 

 

E. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
10

Adapun metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

kali ini yakni dengan jenis pendekatan yuridis normatif yaitu metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
11
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis berdasarkan fokus 

penelitian adalah penelitian hukum normatif.
12

 Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam 

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan 

tindakan keras Kepolisian sebagai upaya diskresi dalam penangkapan 

tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan. 

3. Sumber Data 

Data merupakan fakta yang relevan yang diperoleh untuk 

membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah 

yang menjadi obyek penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer 

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

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

                                                 
12

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu atura 

hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadap, dalam Buku Peter Mahmud Marzuki, 2010,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal 93. 
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e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan 

Kepolisian; 

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. 

i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang 

berkaitan dengan penggunaan tindakan keras Kepolisian dan diskresi 

Kepolisian. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus 

hukum dan kamus bahasa. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari, dan mendalami data 

tersebut yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur maupun 

makalah yang berkaitan dengan terorisme, penyidikan, kode etik 

Kepolisian, serta tindakan kekuatan Kepolisian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan 

data yang penulis teliti, data tersebut diloah secara sistematis, logis, dan 

yuridis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian yang 

kemudian dirangkum dalam bentuk tulisan yang terperinci. Kemudian 

melakukan pembahasan dengan memperhatikan, teori-teori hukum 

maupun aturan-aturan yang mengatur yang terkait dengan penelitian ini, 

dari pembahasan tersebut penulis tarik menjadi sebuah kesimpulan secara 

induktif atau deduktif dengan menarik kesimpulan dari data yang sifatnya 

umum ke data yang sifatnya khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uarikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mudah dalam melakukan 

pembahasan adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 
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Bab I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam hal ini penulis akan 

menguraikan mengenai tinjauan umum tentang terorisme, tinjauan umum 

tentang penyidikan dan penangkapan, tinjauan umum tentang kode etik 

Kepolisian, tinjauan umum tentang diskresi Kepolisian, tinjauan umum 

tentang kekuatan dalam tindakan Kepolisian, tinjauan tentang implementasi 

dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan 

menguraikan mengenai penggunaan tindakan keras sebagai upaya diskresi 

Kepolisian dalam penangkapan tindak pidana terorisme dan penggunaan 

diskresi Kepolisian seorang penyidik dalam pelaksanaan penangkapan yang 

berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). 

Bab IV memuat mengenai Kesimpulan dan saran terkait permasalahan 

yang diteliti. 


