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Abstract 

One law enforcement are often the spotlight is the police agency, let 
alone for the crimes committed by members of the police. Should the police as a 
good reflection of the public not to commit a criminal act. In the Riau Police 
jurisdiction itself, criminal cases committed by police members have many 
processed. Ranging from those who held the rank of non-commissioned officer to 
officer. The purpose of this thesis, is: first to determine the implementation of the 
law enforcement criminal offenses committed by police officers in Riau area in 
the year 2012, the second to determine the barriers to enforcement against 
criminal acts committed by members of the police in the Riau provincial police in 
the Year 2012; Third efforts to overcome barriers to knowing of criminal offenses 
committed by police officers in Riau area in 2012. 
In writing this paper the author uses juridical sociological research methods that 
focus on general principles of law, then analyzed qualitatively and then make 
skesimpulan the deductive method. 
Results of the study authors, is the first implementation of the law enforcement 
criminal offenses committed by police referring to Law No. 2002 on number 2 
police and the Police Discipline Regulations stipulated in Government Regulation 
No. 2 of 2003 on the Rules of Discipline Members Indonesian National Police. 
Meanwhile, the police code of conduct set out in Police Regulation No. 14 of 
2011 on the Code of Professional Ethics Indonesian National Police. The second 
obstacle in pelaksanaa objetifnya not contained in the law enforcement agencies in 
the implementation because there is a sense of reluctance by law enforcement. 
The third attempt was made to perform a new police training, and oversight of the 
implementation. Last author delivered the first suggestion Establish special 
supervision in case of criminal offenses committed by police to openness in the 
process of criminal pradilan, such things exist in the Indonesian State Army 
(TNI), which has its own courts, namely Military Justice. The second role of the 
community in the process of judicial supervision. 
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A. Pendahuluan 
Polisi sebagai pengemban tugas kepolisian di Indonesia, merupakan 

salah satu lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan seiring dengan 
perubahan yang dialami masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi Tahun 
1998.1 Hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari 
kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas 
tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, 
disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polisi Republik Indonesia itu 
sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 
dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan 
bagi anggota Polisi  sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan 
peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan 
anggota Polisi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 
Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa penyidikan 
terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik 
sebagaimana di atur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan 
peradilan umum. Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan 
terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh 
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, kecuali dalam hal : 
1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia menganggap perlu untuk 

melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu. 
2. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. 

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih 
merupakan persoalaan relevan yang masih di perbincangkan, karena apa yang 
disajikan oleh media massa sering kali bersifat paradoksal.2 Pada satu sisi, 
penegakan hukum dituntut untuk menjalakan tugas sesuai amanat undang-
undang yang berujung pada pemberian keputusan dan subtansi berupa keadilan 
bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegakan hukum yang justu 
melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegakan hukum 
dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan 
jaman.  

Salah satu penegak hukum yang sering kali menjadi sorotan adalah 
polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum 
pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum 
pidana yang hidup, yang meneterjemahkan dan menafsirkan law in book  

                                                           

       1Agus Wijayanto, Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujukan Good 
Governance Dan Clean Government Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri, 
skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang : 2010, hlm 1.  
        2 Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. Police deviance, Anderson Publising Co, 
Cincinati OH, hlm. 3. 



menjadi law in action. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan 
tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat 
berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. 

Perilaku polisi yang sering terjadi adalah suatu tindak pidana yang 
kepolisian tersebut melakukan tindak pidana, yang seharusnya polisi sebagai 
cerminan yang baik kepada masyarakat  supaya tindak pidana terjadi dalam 
masyarakat. Tetapi dalam penelitian ini, banyak oknum kepolisian melakukan 
tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian.  

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sendiri, kasus-kasus tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi telah banyak diproses. Mulai dari 
mereka yang berpangkat bintara sampai perwira. Adapun kasus-kasus tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi termuat dalam tabel sebagai berikut: 

 
TABEL 1.I 

 TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN POLISI DI POLDA RIAU 
TAHUN 2012 

NO KASUS JUMLAH 
1 Penyalahgunaan  Narkoba (Sabu-Sabu) 12 
2 Penipuan 3 
3 Pencurian 4 
4 Pencurian Dengan Kekerasan 1 
5 Pemerasan 4 
6 Penganiayaan 3 
7 Pengeroyokan 2 
8 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2 
9 Pertolongan Jahat 1 
10 Perjudian. 1 

JUMLAH 33 
Sumber : Bagian Provos Polda Riau, diperoleh pada hari senin, 11 Februari 

2013 saat melakukan prariset. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Polisi Daerah Riau untuk 

menekan atau mengarahkan anggotanya supaya tidak melakukan tindak pidana 
yang mengarah kepada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) 
No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Namun tetap saja,  upaya yang 
telah dilakukan Kepala Polisi Daerah Riau belum mampu menunjukkan hasil 
yang memuaskan.  

Jika melihat proses penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan 
tindak pidana, maka terdapat beberapa kendala, yaitu: 
1. Penyidikan terhadap anggota polri yang bersalah masih di lakukan oleh 

penyidik kepolisian sendiri, walaupun sudah tunduk dalam hukum sipil.3 
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa polisi akan bertindak 
sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan, tidak berdasarkan hokum 

                                                           
       3 Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju Polisi Yang Professional, Mandiri, Berwibawa, Dan 
Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta, 2006 hlm. 22 



acara yang berlaku, dimana lembaga kepolisian berusaha melindungi 
anggotanya sehingga di dalam melakukan penyidikan tidak lagi sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. Sehingga anggota kepolisian yang terbukti 
melakukan tindak pidana dapat bebas begitu saja karena tidak ditindak 
sebagaimana mestinya. 

2. Dikalangan kepolisian masih ada keengganan menyidik sesamanya, dan 
hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik kolusi di tengah 
proses penyidikan kasus yang menyebabkan penyidikan berakhir dengan 
kesimpulan anggota polri tersebut tidak terbukti bersalah.4 

3. Menghadapi kendala struktural, dimana aparat kepolisian yang bertugas 
melakukan penyidikan berhadapan dengan aparat kepolisian yang lebih 
tinggi pangkatnya, sehingga kasus tidak dapat diungkap secara optimal. 

4. Pimpinan Polri tidak tegas menindak segelintir oknum polri yang 
melakukan penyimpangan dan perbuatan nista lainnya dan terkesan 
menutupi serta berkelit dengan mencari alasan pembenar terhadap 
penyimpangan yang dilakukan dengan dalih melaksanakan tugas. 

Banyaknya kendala dan hambatan, dari produk peraturan perundang-
undangan yang telah dihasilkan maupun pelaksanaan teknis dilapangan seperti 
perilaku aparat penegak hukum maupun peran serta masyarakat menyebatkan 
hal itu terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: : 
“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 
Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Riau 
Tahun 2012”. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota polisi di kepolisian daerah Riau  pada Tahun 2012? 

2. Apa sajakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang 
dilakukan anggota polisi  di kepolisian daerah Riau pada Tahun 2012? 

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dari tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota polisi di kepolisian daerah Riau pada Tahun 2012? 

 
C. Pembahasan 

 
1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 

Anggota Polri Di Polda Riau Tahun 2012 
 

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang 
terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
pemasyarakatan terpidana. Dimana tujuan diadakannya sistem tersebut adalah: 

 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

                                                           
       4 Ibid, hlm. 57 



 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan 

3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  3 
Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi 
Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa 
penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan 
oleh penyidik sebagaimana di atur dalam hukum acara pidana yang berlaku di 
lingkungan peradilan umum. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan 
terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh 
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, kecuali dalam hal : 

1.  Penyidik Kepolisian Republik Indonesia menganggap perlu untuk    
melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu. 

2.  Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan 
 

TABEL 1.III 
PELANGGARAN PIDANA TAHUN 2012 MENURUT PANGKAT 

 
NO PANGKAT SELESAI PROSES KETERANGAN 

1 PAMEN - -  

2 PAMA - -  

3 BINTARA 4 29  
4 PNS - -  
 JUMLAH 4 29  

Sumber : Bagian Provos Polda Riau, diperoleh pada hari senin, 11 Februari 
2013 saat melakukan prariset. 

Berdasarkan data diatas penulis dapat menguraikan bahwa 33 kasus yang 
penulis peroleh dalam penelitian di Kepolisian Daerah Riau, dapat diuraikan 
tindak pidana dan jumlah yang dilakukan oknum kepolisian yang terdata di 
kepolisian daerah riau yaitu: Narkoba 12 perkara, penipuan 3 perkara, 
pencurian 4 perkara, pencurian dengan kekerasan 1 perkara, pemerasan 4 
perkara, penganiayaan 3 perkara, pengeroyokan 2 perkara, kekerasan dalam 
rumah tangga 2 perkara, Pertolongan Jahat 1 perkara, Perjudian 1 perkara. 
Adapun wilayah hukumnya yaitu: Polda Riau 2 kasus, Polresta Pekanbaru 4 
kasus, Polres Dumai 2 kasus, Polres Bengkalis 1 kasus, Polres Inhil 9 kasus, 
Polres Rohil 8 kasus, Polres pelalawan 3 kasus, Polres Kuansing 2 kasus, 
Polres Sat Brimoda Riau 2 kasus. Dari beberapa kasus diatas yang masih dalam 
proses penyidikan sejumlah 29 kasus dan 4 kasus sudah diputus di pengadilan 
dan siap untuk dilakukan sidang kode etik 



Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis 
Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 
14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Untuk lebih jelas berikut 
uraian bagaimana penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anggota polri di polda riau tahun2012:5 

Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka 
melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari 
masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala 
Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan 
Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub 
Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) 
untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud 
berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. 
Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada 
tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat 
hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim 
(untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan 
Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota 
tersebut ditugaskan. 

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi 
Anggota Polri dijelaskan bahwa : 6 

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan 
sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak 
dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara 
langsung. 

3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara 
sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. 

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud pasal 
10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa 
status anggota polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai 
anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana 
yang diharapkan.Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) 
tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. 

                                                           

       5 Wawancara budi,  wakil dari kanit provos Polda riau, di Gedung Polda riau, 3 maret 2012 
       6 Hasil Wawancara safriyal, wakil dari kasubid propam Polda riau, di Gedung Polda riau, 8 
maret 2012 



Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian 
sementara dari dinas kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian 
sementara dari dinas kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung 
suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan 
digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam 
proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara. 

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar 
permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap 
kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan 
dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara 
pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah 
diselesaikan melalui mekanisme internal polri, yaitu sidang disiplin dan atau 
sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. 

a. Tahap Peradilan Umum  
Berdasarkan BAP dari polda riau lalu di limpahkaan  kejaksaan 

menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh 
hakim terhadap terdakwa anggota  di lingkungan peradilan dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tersangka atau 
terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan dan kepolisian Resort Indragiri Hilir 
menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa 
terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri. 

b. Tahap Peradilan Kode Etik 
Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang 

dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 
anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan 
kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  

Setelah prose pidana melalui jalur peradilan umum, maka 
selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) 
dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, 
KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengemban fungsi 
hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. 
Sementar untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui 
1) Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana 

dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan 
pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban 
Profesi.  

2) Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). Sidang KKEP dilaksanakan 
oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang 
dilakukan oleh Terduga Pelanggar.  

3) Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh 
Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang 
diajukan oleh Pelanggar. Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan 
banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan 



tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya surat keputusan Sidang KKEP akan tetapi banding jika itu 
melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, 
apalagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

4) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, setelah memperoleh 
keputusan dari Atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuhan 
hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.  

5) Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan 
dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang 
mengemban bidang rehabilitasi personel. 

c. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) 
Anggota polri yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah 

berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari 
keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi dan diwajibkan untuk 
memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan 
serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas 
sesuai ketentuan yang berlaku. (Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 21dan 
pp nomor 1 tahun2003). 

 
2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Anggota Polisi  Di Kepolisian Daerah Riau Pada Tahun 
2012 
 

Adapun kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan 
penegakan Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri (Polisi 
Republik Indonesia) sehingga menghambat proses peradilan pidana dalam 
permasalahan yang terjadi pada anggota Polri. Adapun hambatan tersebut 
yaitu :  

a) faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja. 
Dalam hal ini menurut penulis  peraturan tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota polri belum di atur dengan baik, karna dalam 
proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh anggota polri juga 
(internal) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  3 
Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum 
Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dilakukan oleh pihak lain 
jika dalam tindak pidana khusus(tindak pidana diluar KUHP) dan harus 
ada pelimpahan dari polri kepada penyidik lain, sedangan jika dalam 
tindak pidana biasa, peyelidikan dan penyidik tetap dilakukan oleh 
anggota polri, dan peraturan –peraturan tentang anggota polri yang 
melakuka tindak pidana tersebut berubah-ubah sesuai dengan perubahan 
kapolri sehingga membuat proses penyelidikan dan penyidiakan 
terganggu. Karna anggota yang berwenang melakukan penyelidikan dan 



penyidikan harus mempelajari terlebih dahulu tentang perturan yang baru 
tersebut.7 

b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum. 

c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakkan hukum 
mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan.8 Tanpa 
adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, 
antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, 
dan seterusnya, kalau hal-hal tersebut  tidak terpenuhi, maka mustahil 
penegakan hukum akan mencapai tujuannya.9 tidak adanya pengadilan 
tersendiri dari polri seperti TNI yang mempunyai Peradilan Militer dalam 
penyelesaian Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, 
sedangkan pada Kepolisian masih menggunakan  Peradilan umum yang 
membedakannya pada Sipil (masyarakat) hanya ada Peradilan Kode Etik 
dan Disiplin, sehingga membuat sistem pradilan pidana yang lama.  

d) faktor masyarakat. 
Menurut penulis, kurang cerdasnya masyarakat10, sehingga beranggapan 
bahwa yang dilakukan oleh penegakan hukum benar,tampa mengetahui 
bahwa penegak hukum dapat dipidana karna perbuatan melawan hukum, 
Dan pengawasan kepada masyarakat bahwa tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota polisi tersebut adalah hal biasa yang dilakukan 
oleh para penegak hukum, apa lagi oleh anggota polri. 

e) faktor kebudayaan hukum.  
Hal-hal tersebut sudah menjadi rahasia umum jika seorang penegak 
hukum melakukan tindak pidana dan masyarakat merasakan cuek 
terhadap kasus tersebut. 

Menurut pendapat saya, Belum terjadinya objektifitas penegakan hukum 
karena disinyalir masih ada  rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan 
penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum 
(Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan 
terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman 
pidana, karna penegakan hukum itu dilakukan oleh pihak internal 

                                                           

       7 Hasil Wawancara Tuti,  wakil dari kabid propam Polda riau, di Gedung Polda riau, 5 maret 
2012 

 
       8 Hasil Wawancara safriyal, wakil dari kasubid propam Polda riau, di Gedung Polda riau, 8 
maret 2012 
       9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta: 1983,  hlm 37 
       10 Hasil Wawancara safriyal, wakil dari kasubid propam Polda riau, di Gedung Polda riau, 8 
maret 2012 
  



sendiri(polisi) sehingga objektifitas pelaksanaan penegakan hukum tersebut 
masih jauh dari harapan, di tambah lagi adanya pertimbang-pertimbang dari 
jaksa penuntut umum dan hakim dalam melakukan proses peradilan karna 
adanya rasa toleransi sesama penegak hukum. Sehingga membuat proses 
penegakan hukum tersebut cenderung tidak objektif. 

 
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 

Anggota Polisi Di Kepolisian Daerah Riau Pada Tahun 2012 
Berdasarkan hambatan yang terdapat pada tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota polri di polda riau tahun 2012, maka penulis mengkaji 
upaya mengatasi hambatan tersebut. Adapun hambatan atau faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum adalah: 

1. Faktor hukum itu sendiri 
2. Faktor penegak hukum 
3. Faktor sarana dan prasarana 
4. Faktor masyarakat 
5. Faktor budaya 
Penegakan hukum pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum 

preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah 
penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau 
tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar 
tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum 
represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu 
tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif  ini bertujuan 
untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau 
pelanggaran.11 Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak 
akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka 
perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, 
dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk 
menilai atau patokan sikap tindak.12 

Penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri 
memang sulit untuk dilaksanakan, karena banyak hambatan dalam pelaksaan 
penegakan hukum tersebut. Namun KAPOLDA Riau melalukan beberapa 
upaya untuk mengatasi hambatan dari tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggotanya sehingga dapat menciptakan keadilan pada proses sistem 
peradilan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dari tindak pidana 
yang dilakukan oleh anggota Polri adalah : 13 

 

                                                           

       11 Website Pengendalian Sosial. http://www.dikmenum.go.id Op.Cit, 
       12 Purnadi Purbacaraka. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam 
mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77. 
       13 Hasil Wawancara Tuti, Bagian  Provos Propam Polda Riau,Hari Rabu Tanggal 10 April 



Penegakan hukum preventif 

1. Melakukan Sosialisasi yang bertujuan untuk mengarahkan  kepada seluruh 
anggota Polri untuk melaksanakan sistem peradilan pidana yang sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan 
Peraturan Kapolri (PerKap) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 
Kepolisian.  
a. Rapat kerja teknis (rakenis) melihat dan mengawasi sistem peradilan 

pidana  sesuai dengan perkap Nomor 14 tahun 2011. 
b. Supervisi, melihat dan mengawasi arahan-arahan dan peninjau 

langsung kelapangan rakenis tersebut dan memberikan araha-arahan 
terhadapan permasalahan yang terjadi dilapangan. Peninjaun tersebut 
dilakukan dalam 3 bulan sekali 

2. Pembinaan kepada anggota baru. 
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota polri dan melengkapi sarana 

dan prasarana yang belum memadai. 
Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan Pembinaan 

kepada anggota polisi yang baru. Pembinaan yang dilakukan langsung 
Kepala kepolisian daerah riau meninjau ke sekolah kepolisian Negara 
(SPN) memberikan pengarahan tentang peran penting polisi dalam 
masyarakat 14, agar polisi yang baru tersebut dalam menjalan tugas sesuai 
dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan 
peraturan kepala kepolisian republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dan 
tercipta polisi- polisi yang benar mengayomi masayarakat dengan baik 

 
Penegakan hukum represif  
1. Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang 

melakukan  tindak pidana dilakukan lembaga-lembaga sebagai berikut:15 
a. Itpektorat pengawasan daerah Polda riau (ITWASDA) pengawasan 

dilakukan menyangkut pradilan pidana, dsiplin dan kode etik 
b. Propam pengawasan yang dilakukan yang penyakut disiplin dan kode 

etik 
2. bekerja sama dengan pihak wartawan dan juga lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan prose pradilan pidana 
agar belangsungnya proses pradilan pidana yang bersih dan jauh dari 
tindakan menyimpang dari proses tersebut  
Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah 

Riau belum terlaksana dengan baik, karena dalam prakteknya masih banyak 
anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. kelengkapan dalam sarana 
dan prasana yang dapat menunjang kinerja anggota polri pun belum memadai 
sehingga membuat kinerja dari anggota polri di polda riau tindak maksimal dan 
belum adanya koordinasi yang baik dari Kepolisian kepada masyarakat sebagai 
upaya untuk menekan rendahnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
Kepolisian,  
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D. Penutup 
 
1.Kesimpulan 
a. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.. 
Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam 
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. tetapi pada praktek lapangan 
pelaksanaan tersebut masih belum maksimal, karna dalam pelakasanaan 
para penegak hukum masih ada rasa keengganaan dalam proses  
pelaksanaan tersebut sehingga tidak maksimal dan  tidak objektif. 

b. faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota polri tahun 2012 adalah dari para 
penegak itu sendiri(internal) karena disinyalir muncul rasa tidak tega 
dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan 
Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif 
dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan 
tersangka dari jeratan hukuman pidana, dan ditambah lagi kurangnya 
partisifasi dari masayakat untuk mengawasi pelaksanaan pradilan tersebut 
(external). 

c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum 
tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri di Polda Riau Tahun 
2012 dilakukan oleh kapolda riau adalah melakukan penegakan hukum 
dengan preventif  (melakukan  sosialisasi dan pembinaan polisi yang baru) 
dan represif (melakuakan pengawasan dan pembinaan yang di bantu oleh 
pihak LSM) agar proses pelaksannan penegakan hukum tersebut 
terlaksana dengan baik dan benar. 
 

2.saran  
a. Para penegakan hukum Kepolisian hendaknya dalam menjalakan proses 

sistem pradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan 
Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa 
ada  diskriminasi. 

b. Dalam hal mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota polri di polda riau tahun 2012, harus dilaksanakan 
dengan baik dan adanya pengawasan dari pihak masyarakat agar terjadinya 
keadilan equality before the law 

c. Pembentukan lembaga pengawasan khusus jika terjadi tindak pidana yang 
dilakukan oleh polisi agar keterbukaan dalam proses pradilan pidana, 
seperti hal  yang ada pada Tentara Negara Indonesia (TNI) yang memiliki 
Peradilan tersendiri yaitu Peradilan Militer. dan peran serta dari 
masyarakat dalam proses pengawasannya peradilan tersebut. 
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