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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pemerasan oleh Anggota Kepolisian 

 Pada hakikatnya sejarah terbentuknya Polri adalah karena terpisahnya dari 

TNI yang dulu dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia. Setelah Polri terbentuk, maka diundangkanlah Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Jika mengacu pada peraturan dan esensialnya bahwa polisi memiliki dua 

jatidiri, yaitu sebagai warga sipil dan aparatur negara. Oleh karena itu, dalam 

proses peradilan yang berlaku, berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Menurut 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. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan 

bukan termasuk subjek hukum militer. 

 Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap 

mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. 

Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
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 Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila 

terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas 

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota 

polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri jo. 

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Oleh karena itu, oknum polisi 

yang melakukan pemerasan tetap akan diproses hukum mengunakan proses 

acara pidana dalam peradilan umum, walaupun telah menjalani sanksi disiplin 

dan sanksi pelanggaran kode etik. 

 Oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat 

apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat 

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian . 

 Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang 

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 

12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang 

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, 

walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat 

perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara biasa karena 

selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat 

pada aturan disiplin dan kode etik yang berlaku dalam kelembagaan polri 

yang juga harus dipatuhi. 

 Penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak 

pidana pemerasan oleh anggota kepolisian, Penelitian dilakukan di Polda 
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Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut : 

Identitas Terdakwa 

Terdakwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, 

yaitu: 

1) Terdakwa I 

Nama ( Inisial )  :  A G 

Pangkat   :  Aipda 

Tempat Lahir  :  Semarang 

Umur  :  40 Tahun 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Kebangsaan  :  Indonesia 

Agama  :  Islam 

Pekerjaan                     :  Anggota Satuan Lalu Lintas Polres 

Semarang 

2) Terdakwa II 

Nama ( Inisial )  :  M U Z 

Pangkat  : Briptu 

Tempat Lahir  :  Semarang 

Umur/ Tanggal Lahir  :  28 Tahun 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Kebangsaan  :  Indonesia 

Agama  :  Islam 

Pekerjaan  :  Anggota Bid Propam Polda Jawa 

 Tengah. 
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Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan 

 Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Polda Jawa Tengah dan 

Polrestabes Semarang, diperoleh data bahwa adanya laporan korban Yohanes 

Andi umur 25 tahun warga Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB), Graha 

Taman Pelangi Semarang pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 

sekitar pukul 16:00 WIB, menerangkan bahwa pada pada tanggal dan waktu 

yang telah disebutkan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang terjadi di 

rumah korban Yohanes Andy. 

 Saat itu korban didatangi oleh 2 orang laki-laki yang mengaku anggota 

polisi dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polda Jawa Tengah, 

mereka menuduh korban melakukan percobaan pembunuhan dan 

penyalahgunaan narkoba. Pada waktu yang bersamaan korban sempat 

ditunjukan 2 orang laki-laki lain dalam keadaan terborgol di dalam mobil para 

pelaku. Korban yang merasa takut kemudian menyerahkan uang sekitar Rp 

19,2 juta rupiah, dari semula permintaan para oknum polisi sebesar Rp 30 juta 

rupiah. 

 Kemudian korban Yohanes Andi melapor ke Bidang Profesi dan 

pengamanan (Bid Propam) Polda Jawa Tengah, dan setelah ada perjanjian 

antara para pelaku dan korban Yohanes Andy untuk bertemu kembali guna 

melunasi kekurangan yang diminta oleh para pelaku. Saat itulah para pelaku 

ditangkap oleh Satreskrim Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan jajaran 

Polrestabes Semarang yang sudah berjaga di lokasi. 

 Kemudian kedua terdakwa yaitu terdakwa I Aipda A G dan terdakwa II 

Briptu M U Z dibawa beserta barang bukti uang tunai dan selanjutnya 
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diserahkan kepada Bid Propam Polda Jawa Tengah melalui koordinasi dengan 

jajaran Polrestabes Semarang, untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.  

 Untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana penerapan ketentuan 

kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang 

dilakukan oleh anggota kepolisian maka harus melalui tahapan-tahapan 

berikut.  

 Menurut Kompol Budi Pranawa proses penyelesaian pelanggaran 

kedisiplinan sejatinya mempunyai tujuan agar dapat terwujudnya integritas 

disiplin dan dapat tercapainya kepastian hukum dalam rangka penegakan 

hukum disiplin di lingkungan kepolisian. Penyelesaian pelanggaran disiplin 

bersifat tetap dan melekat kepada atasan yang diberikan kewenangan untuk 

menerapkan hukuman yaitu Ankum (Atasan yang berhak menghukum). 

Ankum mempunyai kewenangan untuk memberi perintah kepada Provost atau 

pejabat yang ditunjuk untuk mendalami dan memeriksa pelanggaran disiplin 

dan kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian.  

 Pemeriksaan suatu perkara harus didasarkan atas adanya laporan, 

tertangkap tangan, atau temuan dari petugas. Laporan yang dimaksud ialah hal 

yang disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tulisan kepada petugas 

yang berwenang atas terjadinya suatu pelanggaran disiplin dan kode etik. 

Selanjutnya laporan yang disampaikan, dituangkan kedalam bentuk laporan 

Polisi yang dibuat oleh Provost.
32

 

 Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan 

dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah terlebih dahulu. Sedangkan suatu 

                                                           
32

   Wawancara dengan Bapak Budi Pranawa, Kepala Urusan Etika Bid Propam Polda Jawa 

 Tengah, Semarang, // Selasa, 8 Mei 2018 
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temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan. Untuk 

proses pemeriksaan suatu temuan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada 

Provost untuk selanjutnya disampaikan kepada Ankum. 

 Penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa 

tindakan disiplin dan hukuman disiplin.
33

 Suatu tindakan disiplin akan 

diberikan kepada anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran 

disiplin yang sifatnya ringan langsung diberikan oleh atasan tanpa melalui 

tahapan sidang disiplin terlebih dahulu yaitu hukuman lisan maupun hukuman 

fisik. Hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan tanpa 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukuman disiplin 

tersebut tidak berarti menghilangkan kewenangan ankum untuk menjatuhkan 

hukuman disiplin.
34

 

 Tahapan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 

Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan kode etik 

profesi pada anggota Polri : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hassil wawancara dengan Bapak Budi Pranawa 

                                                           
33

   Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi 

 Kepolisian. 
34

    Wawancara dengan Bapak Budi Pranawa, Kepala Urusan Etika Bid Propam Polda Jawa 

 Tengah, Semarang , // Selasa, 8 Mei 2018. 
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a. Penerimaan Laporan 

 Laporan adalah pemberitahuan secara lisan maupun tulisan yang 

disampaikan oleh seseorang karena adanya hak dan kewajiban 

berdasarkan pada undang-undang kepada pejabat yang berwenang 

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu pelanggaran 

disiplin oleh anggota kepolisian. Setiap laporan yang diterima 

selanjutnya akan dituangkan kedalam laporan polisi (LP). Laporan 

polisi ini kemudian dijadikan dasar untuk diterbitkannya Surat Perintah 

Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP akan dilakukan pemanggilan 

kepada saksi-saksi dan pelaku pelanggaran disiplin guna dilakukan 

pemeriksaan dan untuk laporan yang belum jelas perlu dilakukan 

penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian akan ditunjuk anggota Provost 

oleh Ankum untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran 

disiplin, dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat di 

proses lebih lanjut.  

 Pemanggilan akan dilakukan oleh anggota Provost yang ditunjut 

oleh Ankum, panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang 

bersangkutan. Setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran 

disiplin akan menjalani beberapa tahapan pemeriksaan yaitu pada 

tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin 

sampai dengan sidang kode etik.
35

          

 Dengan adanya laporan dari korban, anggota Propam Polrestabes 

Semarang bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah segera melakukan 

                                                           
35

  Wawancara dengan Bapak Agus, Anggota  Bidang Profesi dan Pengamanan    

 Polrestabes Semarang , Semarang , // Senin, 9 April 2018. 
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tindakan dengan memburu dan menangkap kedua pelaku diduga oknum 

polisi yang telah melakukan tindak pidana pemerasan tersebut. Kedua 

pelaku yang diduga melakukan pemerasan pada korban Yohanes Andi 

berhasil ditangkap dan untuk sementara dijebloskan ke sel tahanan 

ruang 4 Polrestabes Semarang, yang selanjutnya diserahkan kepada 

pihak Bid Propam Polda Jawa Tengah untuk mengikuti sidang etik dan 

sidang disiplin.  

b. Proses Pemeriksaan 

 Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah suatu proses kegiatan 

yang akan dimulai dari pemeriksaan oleh Provost atau pejabat yang 

ditunjuk sampai pada tahap pemeriksaan di sidang disiplin. 

Pemeriksaan terhadap anggota yang telah melanggar disiplin dilakukan 

dengan memperhatikan jenjang pangkat sebagai berikut:
36

 

1) Tamtama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-

rendahnya berpangkat Bintara tinggi. 

2) Bintara tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya 

berpangkat Perwira pertama. 

3) Perwira pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya 

berpangkat Perwira menegah. 

4) Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya 

berpangkat perwira tinggi. 

 Perkara tersebut telah ditangani oleh Bidang Profesi dan 

Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah. Pada hasil pemeriksaan 

                                                           
36

   Wawancara dengan Bapak Budi Pranawa,Kepala Urusan Etika Bid Propam Polda Jawa 

 Tengah, Semarang, // Selasa, 8 Mei 2018. 
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diketahui bahwa kedua pelaku merupakan anggota kepolisian. Semula 

anggota yang melakukan penangkapan tidak mengatahui bahwa pelaku 

yang di tangkap merupakan anggota kepolisian namun setelah 

dilakukan pemeriksan terungkap bahwa kedua pelaku yang telah 

melakukan pemerasan tersebut merupakan oknum polisi yang masih 

aktif bertugas.  

 Kedua pelaku yaitu Aipda A G dan Briptu M U Z terbukti telah 

tertangkap tangan melakukan pemerasan kepada korban. Kedua pelaku 

di tangkap setelah menghubungi korban kembali untuk menagih uang 

pelunasan yang sebelumnya telah diminta oleh kedua oknum polisi 

tersebut. Para pelaku ditangkap dengan barang bukti berupa uang tunai 

sejumlah Rp 10,2 juta sebagai sisa pembayaran yang diminta dari 

korban Yohanes Andy tersebut. 

c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin 

 Pemeriksaan dan penyelesaian dalam sidang disiplin akan 

dilakukan selambatnya dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya 

berkas perkara pelanggaran dari Provost. Setelah berkas diterima 

selanjutnya Ankum akan mementukan perangkat sidang dan waktu 

sidang etik. Pada pemeriksaan sidang disiplin dapat diketahui 

sebenarnya Briptu M U Z merupakan anggota dari Polres Pekalongan 

namun karena di kesatuannya yang bersangkutan sering bermasalah, 

bahkan yang bersangkutan saat itu sedang menunggu rekomendasi 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kemudian sambil 

menunggu Briptu M U Z ditempatkan di Bid Propam Polda Jawa 
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Tengah, sub Bid Provost dengan tujuan agar mudah untuk dilakukan 

pengawasan.
37

 Tidak jauh berbeda denga Briptu M U Z, Aipda A G 

juga dikenal oleh rekan-rekannya sesama anggota kepolisian sebagai 

anggota yang kerap bermasalah,sering tidak masuk tugas dinas, dan 

melakukan pelanggaran disiplin lainya.. 

d. Penjatuhan Hukuman 

 Untuk menjatuhkan hukuman akan dilakukan pada saat sidang 

disiplin. Penjatuhan hukuman dilakukan setelah sebelumnya 

mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pelaku, 

saksi ahli, pendamping pelaku, serta barang bukti. Selanjutnya Ankum 

akan menjatuhkan putusan hukuman disiplin yang berlaku juga dalam 

sidang kode etik, dengan di jatuhkannya hukuman disiplin dan kode 

etik tersebut, tidak serta merta menghapus dan menggugurkan tuntutan 

tindak pidana umum yang telah dilakukan oleh kedua pelaku. 

 Hukuman yang telah dijatuhkan kepada kedua pelaku adalah 

rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau pemecatan tidak dengan 

hormat merupakan hukuman terberat bagi anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang telah melanggar disiplin dan juga kode etik. 

Hal tersebut dikarenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak 

hanya membuat oknum polisi yang telah melanggar disiplin akan 

kehilangan pekerjaannya tetapi hak yang sebelumnya di terima berupa 

gaji dan tunjangan lainnya juga akan hangus, dan tidak akan diterima 

                                                           
37

   Wawancara dengan Bapak Budi Pranawa, Kepala Urusan Etika Bid Propam Polda Jawa  

 Tengah, Semarang , // Selasa, 8 Mei 2018. 
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lagi sampai kapanpun. Status sebagai aparat penegak hukum pun harus 

ditanggalkan dan selanjutnya terhukum akan kembali menyandang 

status sebagai masyarakat sipil. 

 Tentunya hukuman berat tersebut akan sangat merugikan dan 

membuat jera para oknum polisi yang berani melakukan pelanggaran 

disiplin dan kode etik. Hukuman berat akan menjadi peringatan keras 

bagi anggota kepolisian yang lain agar tetap patuh terhadap peraturan 

disiplin sehingga tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran, 

apalagi sampai melakukan tindak pidana.
38

 

e. Pelaksanaan Hukuman 

 Hukuman disiplin dan kode etik akan dituangkan pada Surat 

Keputusan Hukuman Disiplin dan kode etik. Berkas asli akan diberikan 

kepada oknum polisi yang menerima hukuman dan tembusannya 

diberikan kepada Pejabat Personel, Provost, dan Atasan Ankum. 

Putusan sidang disiplin dan kode etik selanjutnya di tindaklanjuti 

dengan surat keputusan oleh pejabat berwenang dalam kurun waktu 30 

(tiga puluh) hari dan tembusan surat keputusan tersebut diserahkan pada 

Ankum. Setelah diberlakukan penjatuhan hukuman bagi anggota 

kepolisan yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, 

kepada anggota kepolisian yang melanggar akan dilakukan pencatatan 

data personel. Hal tersebut berdasarkan dari Pasal 36 Keputusan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 2004 
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    Wawancara dengan Bapak Budi Pranawa, Kepala Urusan Etika Bid Propam Polda Jawa 

 Tengah, Semarang,  // Kamis, 10 Mei 2018. 
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tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berbunyi :  

 “Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin 

dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel 

Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian 

Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”.
39

 

 Demikian pengaturan yang mengacu pada sidang untuk 

pelanggaran disiplin dan kode etik, dimana sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti mengenai penerapan ketentuan kode etik dan tindak 

disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian, diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. 

B. Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Ketentuan Kode Etik dan 

Tindak Disiplin terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan oleh Anggota 

Kepolisian 

 Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 

hambatan adalah halangan atau rintangan.
40

 Hambatan memiliki arti yang 

sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu 

tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang 

mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat 

menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap 

manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari 

diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. 

                                                           
39

    Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 

 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik 

 Indonesia 
40

  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html
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 Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal 

yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada 

beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan 

dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu 

merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam kehidupannya. 

Hambatan bisa berupa hambatan eksternal dan juga bisa berupa hambatan 

internal.  

 Berdasarkan pada pengertian hambatan yang diuraikan diatas, maka dalam 

hal ini hubungannya dengan hambatan yang dialami dalam penerapan 

ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana 

pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, seringkali terdapat banyak 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan-tindakan tersebut. 

 Pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor-

faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan oleh anggota polisi 

seringkali mengerucut pada faktor-faktor yang umum, seperti misalnya tingkat 

kedisiplinan dan penegakan hukum kedisiplinan yang masih kurang bagi 

anggota polisi, serta masih kurangnya pengawasan serta pengaduan dari 

masyarakat. 

 Beberapa faktor yang menghambat penerapan ketentuan hukum terhadap 

anggota polisi yang melakukan tindak pidana, dibagi menjadi faktor internal 

dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Faktor internal 

a. Masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ankum yang belum 

sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan 
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hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas provos Polri. 

Selain itu, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk 

memvonis PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi 

anggota yang melanggar tindak pidana dan Kode Etik Polri, dengan 

mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan.
41

 

b. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan 

disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah 

sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi. 

c. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang 

transparan, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan fungsi 

pengawasan. Selain itu, juga seringkali ada keengganan pemeriksa 

dalam memeriksa anggota polisi yang melakukan tindak pidana karena 

rasa solidaritas antara sesama anggota polisi. 

 Solusinya, bahwa seharusnya atasan dalam kepolisian dalam hal ini 

Kapolri atau Kapolda atau Kapolres lebih memberikan perhatian dalam 

bentuk tekanan kepada jajaran bawahannya, sehingga nilai – nilai 

luhur kepolisian dapat tertanam di setiap anggota polri sehingga 

merasa segan untuk melakukan penyimpangan yang berujung tindak 

pidana yang mencoreng citra kepolisian, yang mana tugas kepolisian 

seharusnya memberikan kemanan, pengayoman, kepada masyarakat 

luas. 
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2. Faktor eksternal 

a. Kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, sehingga memicu 

tumbuhnya tindakan melanggar hukum oleh anggota polisi. Salah satu 

motif dari beberapa anggota polisi yang melakukan tindak pidana 

adalah ekonomi dan kebutuhan pokok yang semakin hari semakin 

meningkat.
42

 

b. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan 

pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi. Adanya rasa takut 

atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan 

diproses dengan adil. 

 Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk 

memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum 

tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila 

terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan.  

 Solusinya, sebaiknya para instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya. 

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya 

suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh 

dan badan polri. Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan 

mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada 

kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi 

negara khususnya dalam hal kinerja pihak-pihak anggota kepolisian.  

 Langkah-langkah yang ditempuh oleh jajaran Polda Jawa Tengah untuk 

mengurangi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bagi anggotanya yaitu 
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dengan cara disetiap adanya kegiatan apel pagi selalu diberikan arahan-arahan 

maupun nasehat-nasehat supaya tidak sekali-sekali mencoba melanggar atau 

dalam bahasa jawanya nyeleweng, kemudian dalam setiap kegiatan rohani juga 

selalu diselipkan pemahaman-pemahaman tidak berlaku curang dan tidak 

mencoba-coba untuk sesekali melakukan atau mempunyai niat untuk 

melakukan pelanggaran, kemudian peraturan-peraturan selalu disosialisasikan 

terutama mengenai peraturan kapolri dan peraturan disiplin, yang selalu dalam 

waktu tertentu ada pergantian pembaharuan, sehingga selalu disosialisasikan.
43

 

 Melalui tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat sedikit mengurangi 

supaya para oknum polisi tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan 

tindakan pidana dengan cara dan macam apapun, sehingga membuat kerugian 

tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarganya dan orang-orang 

terdekat, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan dapat memberikan 

bantuanya secara tidak langsung yaitu dengan cara mengawasi dan melakukan 

pengaduan apabila terjadi tindakan semena-mena dari oknum anggota 

kepolisian dan tidak ikut mendukung para oknum polisi untuk melakukan 

penyelewengan. 
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