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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) 

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dan bukan 

berdasar kekuasaan semata. Konsekuensinya adalah segala penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 

Selain itu, prinsip negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pila 

utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara 

sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam 

menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.1 

Berkaitan dengan Indonsia sebagai negara hukum tersebut, segala hubungan 

antar warga negara sebagai subjek hukum, harus tunduk dan taat dengan aturan 

hukum yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah berkaitan bagaimana aturan 

                                                             

1 Mahfud MD, 2011, Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm.17 
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tersebut dapat ditegakkan. Salah satu Lembaga penegakan hukum di Indonesia 

adalah Kepolisian Republik Indonesia. 

Kepolisian Republik Indonesia  mempunyai tugas dan fungsi yang sangat 

penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara 

kelembagaan, Polri dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara 

profesional dan akuntabel. Polri juga harus mampu beradaptasi dengan segala 

perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan sosial  

masyarakat. Kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi 

informasi dapat membuat modus kejahatan dan gangguan keamanan dalam 

masyarakat yang juga semakin canggih harus dapat diantisipasi oleh Polri. 

Perkembangan teknologi ini telah menyadarkan erbagai elemen bangsa untuk dapat 

melakukan pembenahan, pembaharuan atau reformasi sistem, lembaga, dan kinerja 

yang tidak profesional dan proporsional untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia juga tak lepas 

dari wacana perubahan ini. Polri selalu berbenah dan memperbaiki segala aspek 

kelembagaan agar dapat mewujudlan harapan masyarakat akan terciptanya kondisi 

masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.2 

Landasan hukum lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dalam sejarah 

hukum di Indonesia di mulai pasca reformasi 1998. Sebelumnya, lembaga 

kepolisian merupakan bagian dari institusi ABRI. Bedasarkan kajian hukum Tata 

                                                             

2  Wahyurudhanto, 2018, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas 

Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa”, Jurnal Ilmu 

Kepolisian, Volume 12 Nomor 2, Bulan Juli 2018, hlm 86. 
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Negara, kedudukan Polri setelah berpisah dari institusi ABRI/TNI sejak tanggal 1 

April 1999 masih belum mempunyai landasan yang kuat karena belum ada Undang-

Undang yang menjadi payung hukum bagi lembaga Kepolisian. Namun setelah 

lahirnya TAP MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000 serta diperkuat dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut UU Kepolisian), Polri mempunyai landasan hukum yang kuat.3 

Tujuan dibentuknya lembaga Polri sebagaimana tertuang dalam UU 

Kepolisian, Pasal 4 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengatoman dan pelayanan kepada masyarakat dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.4 Walaupun kondisi keamanan di Wilayah 

Republik Indonesia relatif kondusif, akan tetapi dengan perkembangan masyarakat 

dan perkembangan teknologi yang pesat, kemungkinan ancaman keamanan dan 

ketertiban masyarakat juga berpotensi masih terjadi. Untuk itu Polri harus dapat 

melakukan pembinaan, pencegahan dan melakukan penindakan terhadap segala 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.5 

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian, mengatur berkaitan dengan fungsi dari 

Polri, yang menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

                                                             

3  I Ketut Adi Purnama, 2018, Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam 

Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM, Bandung: Refika Aditama, hlm 49 
4  Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 
5  Imam Mustolih, 2019, “Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Malang”. Jurnal Dialektika Volume 14 Nomor 1, 

hlm. 52 
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Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat”.6 

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bisri Ilham, untuk dapat menjlankan 

fungsinya, polisi wajib memahami asas-asas hukum dalam pelaksanaan tugasnya, 

yaitu:7 

1. Asas Legalitas, yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum 

harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku atau 

sesuai dengan Undang-Undang. 

2. Asas Kewajiban, adalah suattu kewajiban polisi dalam menangani dan 

menyelesaikan masalah masyarakat yang bersifat diskresi, karena 

belum diatur oleh hukum. 

3. Asas Partisipasi, untuk mengamankan lingkungan masyarakat, polisi 

mengkoordinasikan pengamanan melalui swakarsa untuk mewujudkan 

kepatuhan dan ketaatan masyarakat. 

4. Asas Preventif yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan 

daripada tindakan represif kepada masyarakat. 

5. Asas subsidiaritas yang merupakan kewenangan kepolisian dalam 

menjalankan tugas instansi lainnya agar tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang 

bersangkutan. 

                                                             

6  Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 
7 Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm: 32 
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Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah 

kepulauan, dan terbagi dalam daerah-daerah membutuhkan sumber daya yang besar 

demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Untuk melakukan tugas 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri memiliki ogan-organ 

yang terbagi menurut kewilayahannya. Secara Nasional struktur Polri berada pada 

institusi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Di tingkat 

Provinsi dibentuk institusi Kepolisian Daerah, di wilayah Kabupaten/Kota di 

bentuk institusi Kepolisian Resort dan di wilayah kecamatan dibentuk institusi 

Kepolisian Sektor. 

Menurut struktur kelembagaan Polri, Institusi Kepolisian Sektor berkedudukan 

di wilayah Kecamatan sesuai dengan daerah hukumnya masing-masing. Polsek 

bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, pengakan hukum, pemberian perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam 

daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek 

merupakan institusi terdepan yang langsng berhubungan dengan masyarakat, 

sehingga mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun hubungan 

kemitraan dengan masyarakat. 

Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi 

tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Polri. Setiap masyarakat  memiliki 

karakteristik yang beragam kepentingan dan permasalahan yang ada. Perbedaan 

kepentingan dan permassalahan ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik 

maupun gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat 
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menimbulkan terjadinya tindak kriminalitas. Angka kriminalitas yang masih 

tergolong tinggi ini, maka dibutuhkan kehadiran polisi untuk dapat meningkatkan 

keamanan. Selain menjaga keamanan dalam hal terjadi kriminalitas, polisi 

dibutuhkan dalam menjembatani konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, 

menjadi pembina dan pengayom masyarakat untuk dapat meningkatkan ketertiban 

dan keamanan melalui tindakan pembinaan dan pencegahan. Hal ini membuktikan 

bahwa bahwa masyarakat membutuhkan polisi, sedangkan polisi tanpa masyarakat 

bukanlah apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat 

dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keteraturan masyarakat untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama.8 

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh Polri dalam rangka penguatan 

peran dan fungsi dalam bidang pembinaan dan pencegahan gangguan keamanan 

dan tindak kriminalitas adalah melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri 

Nomor KEP/613/III/2021 Tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk 

Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu. Melalui 

Surat Keputusan Kapolri ini, kewenangan sebagian Polsek di seluruh Indonesia, 

terkait dengan tugas penyidikan akan dihilangkan. Tugas penyidikan hanya 

diserajkan kepada institusi Polres di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui surat 

Keputusan ini diharapkan anggota Polri, terutama di Polsek dapat fokus pada 

                                                             

8 Nofta Wulan Sari, Winarti dan Joko Suranto,  2016, “Peranan Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di 

Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Transformasi Volume II Nomor 29, hlm 118. 
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pembangunan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka penguatan peran Polri 

untuk membina dan mengayomi masyarakat. 

Berdasarkan pada KUHP di Indonesia yang saat ini berlaku, pengaturan 

mengenai tindak pidana diatur dalam pasal-pasal yang masuk dalam Buku II KUHP 

tentang kejahatan. Diantara pengaturan mengenai tindak pidana ringan adalah pasal 

364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 

tentang penipuan ringan, Pasal 384 tentang penipuan ringan oleh penjual, Pasal 407 

ayat (1) tentang perusakan ringan dan Pasal 482 tentang perusakan ringan. Menurut 

pengaturannya dalam Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

menyatakan, kategori tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (bulan) dan denda maksimal 

sebesar Rp. 7.500 rupiah.9 

Penanganan tindak pidana ringan yang diproses hingga ke tingkat pengadilan 

tidak selalu dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Dalam 

beberapa kasus yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana ringan (tipiring), 

misalnya dalam kasus Nenek Minah (55 tahun) yang mencuri 3 buah Kakao di 

Banyumas, kasus Basar Suyanto (45 tahun) dan Kholil (49 tahun) yang mencuri 

semangka seharga 30 ribu di Kediri, Kasus Aal (15 tahun) yang mencuri sendal 

jepit di Palu maupun kasus Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik 

sebuah Rumah Sakit, putusan pengadilan yang ada malah dianggap tidak 

                                                             

9  https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-

pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/, diakes pada tanggal 28 Mei 2021, pukul 19.40 WIB 

https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/
https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/
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memuaskan dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. 

Hukum yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat tidak akan mempunyai makna 

apabila tidak diikuti dengan adannya penegakan hukum oleh aparat penegak 

hukum. Akan tetapi, penegakan hukum saat ini dianggap belum mencerminkan rasa 

keadilan, terutama bagi masyarakat golongan bawah. Sebabnya, penegakan hukum 

dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.10 

Menurut teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa 

hukum harus dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

dalam masyarakat. Sistem pemidanaan yang ada hendaknya juga sejalan dengan 

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sistem 

pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang tidak sesuai dengan konsep awal akan 

memberikan dampak negatif terhadap pada aspek sosial kemasyarakatan dan aspek 

hukum di Indonesia.11 Berkaitan dengan aspek hukum ini, peran dn fungsi dari 

Polsek menjadi sangat strategis dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dapat memberikan rasa keadilan dan 

menjaga rasa aman dalam masyarakat. Optimalisasi peran Polsek dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan penanganan tindak pidana 

ringan melalui mediasi penal menjadi sangat penting. 

Untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 

mensyaratkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara optimalisasi peran 

                                                             

10 Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, 

Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161 
11 Sigit Suseno, 2012, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan 

di Luar KUHP, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 2 
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dan fungsi Polsek dengan masyarakat.  Peranan besar Polsek dalam menjaga 

keamanan dan mengayomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi 

aktif dari masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila institusi Polsek fokus pada 

fungsi pembinaan dan pencegahan gangguan keamanan dalam masyarakat, serta 

turun langsung pada masyarakat sehingga dapat membangun kedekatan dengan 

masyarakat tanpa adanya jarak. Kedekatan dengan masyarakat dapat berpengaruh 

pada tumbuhnya tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada penegakan hukum 

yang berkeadilan. 

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan 

dengan fungsi Polsek sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta fungsi 

Polsek untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan di  Polsek Kedung, 

Polres Jepara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Optimalisasi Tugas Polsek Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 

Melalui Mediasi Penal Pasca Di Keluarkannya Keputusan Kapolri Nomor 

KEP/613/III/2021. (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di 

Polsek Kedung, Polres Jepara)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan 

solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, 

dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap 
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pembahsan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian 

tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka 

dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi fungsi Kepolisian Sektor sebagai pemelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi pelayanan, perlindungan 

dan pengayoman kepada masyarakat pasca dikeluarkannya Keputusan 

Kapolri Nomor KEP/613/III/2021? 

2. Bagaimana Kepolisian Sektor mengoptimalkan fungsi pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi pelayanan, perlindungan 

dan pengayoman kepada masyarakat pasca dikeluarkannya Keputusan 

Kapolri Nomor KEP/613/III/2021? 

 

C. Keaslian Penelitian 

No Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaharuan 

Penelitian 

1 Rityanto 

Ulil Anshar 

dan Joko 

Setiyono, 

Tahun 2020 

Tugas dan Fungsi 

Polisi Sebagai Penegak 

Hukum dalam 

Pespektif Pancasila 

 

 

Polri harus 

memperlakukan 

setiap orang sama 

di hadapan 

hukum (equality 

before the law), 

hukum harus 

menjadi sarana 

tertinggi dalam 

mencapai 

keadilan serta 

menjunjung 

tinggi HAM 

Dalam penelitian 

ini membahas 

terkait penguatan 

peran dan fungsi 

lembaga Polsek 

dalam Penguatan 

Peran Dan 

Fungsi 

Kepolisian 

Sektor Dalam 

Menjaga 

Keamanan Dan 

Ketertiban 

Masyarakat 

Sesuai Dengan 

Keputusan 

Kapolri Nomor 

Kep/613/III2021  
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2 Nofta 

Wulan Sari, 

Winarti, 

Joko 

Suranto  

Tahun 2016 

Peranan Bhayangkara 

Pembina Keamanan 

dan Ketertiban 

Masyarakat dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan Keamanan 

Masyarakat di Polsek 

Sumoroto Kabupaten 

Ponorogo 

 

Bhabinkamtibmas 

sebagai 

figurehead 

memberikan 

arahan kepada 

anggotanya untuk 

dekat dengan 

masyarakat dan 

aktif fi segala 

kegiatan di desa 

agar 

menumbuhkan 

kepercayaan 

masyarakat 

kepada Polri 

sebagai penjaga 

keamanan dan 

keteriban. 

 

Melengkapi 

penelitian yag 

dilakukan oleh 

Nofta Wuan Sari 

dkk dengan 

meneliti 

pergeseran tgas 

dan fungsi 

Polsek sesuai 

dengan 

Keputusan 

Kapolri Nomor 

Kep/613/III2021 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan yaitu: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui implementasi fungsi Kepolisian Sektor sebagai 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi pelayanan, 

perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat pasca dikeluarkannya 

Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021 

b. Untuk memperoleh jawaban mengenai optimalisasi fungsi Kepolisian 

Sektor dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
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fungsi pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 

pasca dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021. 

 

 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di 

bidang Hukum Pidana khususnya terkait optimalisasi fungsi Kepolisian 

Sektor dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 

fungsi pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 

pasca dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021. 

b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar 

akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di Program 

Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya, dan Hukum Kepolisian pada khususnya, 

terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penguatan peran dan 

fungsi Kepolisian Sektor dalam menjaga ketertiban dan pelayanan, 

perlindunggan dan mengayomi masyarakat melalui Keputusan Kapolri 
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Nomor KEP/613/III/2021 Tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya 

Untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah 

Tertentu. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi 

acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis 

lainnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan 

penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. 

b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan Kepolisian Republik 

Indonesia. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Ri 

Struktur Kepolisian RI Fungsi  Kepolisian RI 

MABES POLRI 

POLDA 

POLRES 

POLSEK 

Keputusan Kapolri 

Nomor 

KEP/613/III/2021 

Penghilangan 

Penyidikan di Polsek 

Polsek bertugas dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban 
masyarakat dan bertugas 

melindungi, menngayomi dan 

melayani masyarakat 

Penyelesaian perkara tindak 

pidana melalui mediasi penal 

Polsek menyelesaikan perkara 

tindak pidana ringan melalui 

mediasi penal 

Fungsi Pelayanan, 

Perlindungan dan 

Pengayoman 

Fungsi 

HARKAMTIBMAS 

Penegakan Hukum 

Melalui Konsep 

Mediasi Penal 
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2. Kerangka Teori 

a. Teori Pemidanaan 

Hukum pidana adalah salah satu instrumen hukum dalam rangka 

melindunggi kepentingan, kemanan dan hak-hak warga negara dari tindak 

kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hukum pidana menjadi landasan 

yuridis untuk pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yang melanggar 

perauran perundang-undangan di Indonesia. Hukum pidana sangat berkaitan 

erat dengan pemidanaan. Menurut pendapat Moeljatno, konsep pemberian 

sanksi terhadap pelaku kejahatan ini, digunakan istilah pemidanaan karena 

menuurtnya istilah ini palng cocok digunakan untuk mengartikan padanan 

kata dari “strafrecht” atau hukum pidana. Pengatuan mengenai tindak 

pidana di Indonesia dituangkan dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) sedangkan peneapan hukum pidana secara formil dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).12 

Hukum dapat bekerja serta berfungsi dengan baik jika ditaati dan 

dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum bukan hanya 

suatu perintah dari yang berwenang kepada masyarakatnya agar tercipta 

kondisi tertib dan aman. Secara mendalam, perlu dikaji lebih lanjut dan 

mendalam mengenai pengaruh sosial kemasyarakatan terkait bagaimana 

hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja dengan baik.13 

                                                             

12 Moeljatno, 1985, Membangun Hukum Pidana, Jakarrta: Bina Aksarra, hlm. 40 
13 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan, Jakarta: 

Kencana, hlm. 87 
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Berkaitan dengan hukum pidana, bagian terpening dalam pelaksanaan 

dan penegakannya adalah penjatuhan pemidanaan. Pemidanaan merupakan 

bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan, karena hukum pidana tanpa adanya pemidanaan 

hanya akan berakibat pada pernyataan bahwa pelaku telah bersalah tanpa 

adanya efek jera terhadap perbuatannya. Konsepsi tentang kesalahan 

seharusnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pidana dan 

proses penegakan hukum pidananya. Apabila kesalahan dimaknai sebagai 

“dapat dicela”, maka pemidanaan merupakan “wujud konkret dari celaan” 

itu.14 

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi 

Arief, menyatakan bahwa pemidanaan juga dapat diartikan sebagai suatu 

penghukuman. Penghukuman berasal dari kata “hukum” yang dimaknai 

dengan penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Putusan 

hukum ini adalah untuk sebuah perbuatan yang terutama berkaiatan dengan 

suatu tindakan yang telah ditetapkan sebagai suatu kejahatan dalam undang-

undang. Pengertian penghukuman perkara pidana sama artinya dengan 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.15 

Pemidanaan merupakan suatu bentuk tindakan kepada seseorang yang 

telah melakukan kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui aparat 

                                                             

14  Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaaban Pidana Tanpa kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakara: Kencana Prenada Media, hlm. 125 
15  Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cet IV, 

Bandung: PT. Alumni, hlm.1 



      

 

17 

 

penegak hukum. Tindakan penjatuhan pemidanaan diterapkan dalam rangka 

memperbaiki, mengembalikan dan memberi suatu keadilan, baik kepada 

pelaku tindak kejahatan, korban kejahatan maupun ketertiban dan keamanan 

di masyarakat. Teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan 

diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dibenarkan 

secara norma dan merupakan konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku, 

korban dan masyarakat dinamakan teori pemidanaan konsekuensialisme. 

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan diberikan bukan karena seseorang 

telah melakukan kejahatan akan tetapi pemidanaan diberikan agar pelaku 

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain menjadi takut apabila akan 

melakukan tindak kejahatan. Pemidanaan bukan bertujuan dalam upaya 

balas dendam kepada pelaku, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan kepada 

pelaku kejahatan dan sebagai tindakan preventif kepada masyarakat agar 

tidak melakukan tindakan kejahtan yang sama.16 

Hukum pidana sangat berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah 

laku manusia agar tertib dan teratur. Secara teori, mengenai pemidanaan 

juga menyangkut mengenai filsafat pemidanaannya. Filsafat pemidanaan 

membahas secara mendalam mengenai fungsi pemidanaan. Menurut M. 

Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya 

                                                             

16  W.A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A Koesnoen, 

Jakarta: PT. Pembangunan, hlm. 24-25 
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Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, menyatakan bahwa 

fungsi filsafat pemidanaan adalah:17 

1) Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas  normatif atau 

kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma tentang 

masalah pidana dan pemidanaan. Di sini, setiap asas yang 

ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itu adalah yang diakui 

sebagai kebenaran atau noma yang wajib ditegakkan, 

dikembangkan dan diaplikasikan. 

2) Fungsi teori yaitu konsep pemidanaan sebagai suatu meta teori 

yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori 

pemidanaan. 

Menurut kajian dalam akademik ilmu hukum, teori pemidanaan dapat 

dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu teori absolut, teori relatif dan teori 

gabungan. 

i. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive Theory) 

Menurut teori absolut ini, pemidanaan dijatuhkan semata-mata karena 

seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar undang-

undang. Pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 

suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Dasar 

pembenaran pada pemidanaan terletak pada adanya atau terjadinya 

peristiwa kejahatan itu sendiri. Tujuan utama pemidanaan dalam teori 

                                                             

17 Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Bandung: PT. 

Alumni, hlm. 54 
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absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah hanya efek sekunder saja.18 

Teori pemidanaan absolut didasarkan bahwa tujuan pemmidanaan 

tidak untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan agar 

menjadi lebih baik atau karena untuk kebaikan masyarakat agar tertib dan 

teratur, akan tetapi pemidanaan merupakan tuntutan mutlak yang harus 

dilakukan bukan hanya sekedar suatu keputusan penjatuhan pidana saja. 

Maka, pemidanaan pada dasarnya adalah seuah pembalasan (revenge) 

kepada seseorang atas perbuatan kejahatannya. 

Teori absolut sebagai suatu bentuk pembalasan tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh pelaku, diperkenalkan pertama kali oleh Immanuel Kant, 

dalam bukunya Philosophy of Law, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan 

atau kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat 

akan tetapi dkenakan hanya karena pelaku telah melakukan suatu tindak 

kejahatan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya 

menerima ganjaran dari setiap perbuatannya dan perasaan balas dendam 

tidak boleh tetap ada dalam  anggota masyarakat.19 

                                                             

18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc Cit, hlm. 10-11 
19 Ibid, hlm. 11 
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Menurut Nigel Walker, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda 

Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam teori absout dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kategori golongan, yaitu: 

(1) Golongan penganut teori absolut yang murni yaitu penganut teori 

absolut yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana kepada 

pelaku kejahatan harrus sepadan dengan kejahatan yang 

dilakukan. 

(2) Golongan penganut teori absolut tidak murni, yang dapat dibagi 

menjadi: 

a) Penganut teori absolut yang terbatas, yang berpendapat 

bahwa penjatuhan pidana tidak harus sepadan dengan 

tindakan kejahatan yan dilakukan, akan tetapi tidak boleh 

melebihi batasan yang sepadan itu. 

b) Penganut teori absolut yang distributif, yang berpendapat 

bahwa penjatuhan pidana janganlaah dikenakan kepada 

orang yang tidak bersalah, akan tetapi pidana juga tidak harus 

sepadan dan dibatasi dengan kesalahan. Disini terdapat 

penghormatan terhadap prinsip tiada pidana tanpa 

kesalahan.20 

                                                             

20 Ibid, hlm. 12 
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Menurut pendapat John Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam teori absolut dapat 

dibagi menjadi dua teori yaitu :21 

(1) Teori pembalasan, yaitu menyatakan bahwa penjatuhan pidana 

dilakukan karena hutang kejahatan pelaku telah dibayarkan 

kembali (the criminal is paid back) oleh pelaku kejahatan 

(2) Teori penebusan, yaitu menyatakan bahwa penjatuhan pidana 

dilakukan karena pelaku kejahatan telah membayar hutang 

kejahatannya (the criminal pays back) kepada masyarakat. 

Pembahasan terkait dengan teori pembalasan ini, secara lebih 

mendalam dilakukan oleh Leo Polak, seorang ahli hukum Belanda yang 

menyatakan bahwa konsep pembalasan didasarkan pada suatu hipotesis 

bahwa setiap manusia mempunyai keahagiaan dan penderitaan yang 

harus dibagi secara merata diantara mereka. Bahwa kejahatan akan 

mengganggu upaya-upaya pembagian kebahagiaan dan penderitaan ini 

secara merata, maka, keuntungan yang diperoleh pelaku kejahttan harus 

diobjektfkan dengan pembalasan yang sepadan. Pembalasan disini, 

bukanlah sebagai suatu tujuan tersendiri akan tetapi hanya sebagai 

pembatasan pemidanaan dalam tindak pidana untuk mencapai 

keseimbangan antara perbuatan dan hukumannya.22 

 

                                                             

21 Ibid, hlm 13 
22 Ibid, hlm. 14-15 
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ii. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi 

sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat 

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, 

yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka 

bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. 

Pemidanaan dalam teori relatif, menurut Prof. Muladi, seagaimana 

dikutip oleh Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa pemidanaan bukan 

sebagai suatu pembalasan atas kejahatan pelaku, namun lebih kepada 

sarana dalam mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat agar tercipta kesejaheraan. Penjatuhan sanksi dimaksudkan 

pada tujuannya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan 

dan bukan bertujuan sebagai pemuasan mutlak dari keadilan.23 

Teori relatif memiliki pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah 

sebagai sarana pencegahan tindak pidana, baik pencegahan yang bersifat 

umum (general peventie) dan pencegahan yang bersifat spesial (special 

preventie). Pencegahan yang bersifat umum merupakan suatu 

pemidanaan yang ditujukan kepada masyarakat umum, artinya 

pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan dengan 

mempengaruhi tingkah laku anggoa masyarakat agar tidak melakukan 

tindak kejahatan. Pencegahan yang bersifat spesial ditujukan kepada 

                                                             

23 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11 
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pencegahan kejahatan dengan memengaruhi tingkah laku pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi dan berharap agar 

tingkah laku pelaku menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.24 

Menurut Johannes Andenaes, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam hal general prevention 

terdapat tiga bentuk pengaruh yaitu:25 

(1) Pengaruh pencegahan 

(2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral 

(3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan untuk patuh pada hukum 

Teori relatif memiliki asas pada tiga tujuan utama dalam penjatuhan 

pemidanaan yaitu teori preventif, teori detterence dan teoi rehabilitasi. 

Teori preventif merupakan teori pencegahan pidana dengan 

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat dalam rangka 

melindungi kepentingan masyarakat. Cara dalam teori preventi ini dapat 

dilakukan dengan penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan. 

Teori detterence (menakuti) merupakan teori pencegahan tindak 

kejahatan dengan memberikan rasa takut kepada masyarakat maupun 

kepada pelaku tindak kejahatan aga tidak mengulangi kejahatannya lagi. 

Teori rehabilitasi meupakan teoi pencegahan tindak kejahatan dengan 

cara mengubah sifat jahat pelaku melalui pembinaan, perbaikan dan 

perawatan sebagai pengganti hukuman fisik. Landasan dari teori 

                                                             

24 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 18 
25 Ibid, hlm. 18 



      

 

24 

 

rehabilitasi ini adalah bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yangg 

sedang mengalami sakit sehingga pelu untuk dibina, dirawat dan 

diperbaiki agar dapat kembali ke dalam masyarakat.26 

iii. Teori Gabungan 

Seiring dengan perkembangan zaman modern, kemudian 

memunculkan teori ketiga tentang pemidanaan yaitu teori yang 

menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif atau yang lebih 

dikenal dengan teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pada 

gagasan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat ganda, yakni 

mempehitungkan pembalasan, dan juga mempehitungkan prevensi 

geneal serta perbaikan kondisi sebagai tujuan pemidanaannya.27 

Teori gabungan ini, pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi, 

seorang ahli hukum Italia, yang menyatakan bahwa pembalasan sebagai 

asas dari pemidanaan, akan tetapi tidak boleh melebihi beratnya tindakan 

kejahatan yang dilakukan untuk mencapai keadilan sekaligus 

pemidanaan mempunyai berbagai pengaruh antara lain untuk perbaikan 

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai prevensi general.28 

b. Teori Penegakan Hukum 

Hukum merupakan instrumen yang mengatur masyarakat agar dapat 

hidup tertib dan teratur. Sehingga dapat dikatakan hukum seagai alat kontrol 

sosial dalam masyarakat. Norma hukum, berbeda dengan norma lainnya 

                                                             

26 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, hlm. 59 
27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 19 
28 Ibid, hlm. 19 
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dalam masyarakat, karena dalam norma hukum mengandung unsur sanksi 

yang tegas yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar norma 

hukum. Sebagai norma yang mengatur dan manata perilaku seseorang 

dalam masyarakat, maka hukum harus ditaati oleh setiap anggota 

masyarakat. 

Hukum dapat bekerja serta berfungsi dengan baik jika ditaati dan 

dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum bukan hanya 

suatu perintah dari yang berwenang kepada masyarakatnya agar tercipta 

kondisi tertib dan aman. Secara mendalam, perlu dikaji lebih lanjut dan 

mendalam  mengenai pengaruh sosial kemasyarakatan terkait bagaimana 

hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja dengan baik. 

Tidak dapat bekerja dengan baik disini, dapat terjadi dari faktor pembuat 

Undang-Undangnya yang tidak mengetahui kebutuhan masyarakatnya akan 

hukum atau dapat pula berasal dari masyarakatnya sebagai objek Undang-

Undang yang kesadaraan hukumnya rendah.29 

Bekerjanya suatu hukum tidak mungkin berada dalam suatu ruang 

hampa, dalam arti bahwa hukum sebenarnya dibuat dengan suatu tujuan 

tertentu dan oleh karenanya hukum berfungsi sebagai faktor pengintegrasian 

masyarakat. Selain itu, hukum mempunyai tujuan untuk mengatur 

kehidupan sosial dalam masyarakat agar tercipta kondisi tertib dan teratur. 

Dalam proses pembuatan hukum, dia mengalami proses yang panjang dan 

                                                             

29 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan, Jakarta: 

Kencana, hlm. 87 
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melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Setelah 

hukum dibuat, maka hukum harus dapat diimplementasikan dalam 

masyarakat tertentu agar dapat bermakna dan menjadi hukum yang eksis.30 

Penggunaan upaya hukum, terutama dalam bidang hukum pidana 

merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasai 

masalah sosial berkaitan penegakan hukumnya. Penegakan hukum ini, juga 

bertujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dengan 

menciptakan rasa aman dan tenteram. Untuk dapat mencapai tujuan 

penegakan hukum ini, harus dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu:31 

1. Berlakunya hukum secara yuridis, yaitu penentuan suatu hukum 

didasarkan pada undang-undang yang berlaku 

2. Berlaku secara filosofis yang artinya sesuai dengan cita-cita hukum 

dan masyarakat dalam mencapai suatu nilai-nilai luhur yang diakui 

masyarakat. 

3. Berlaku secara sosiologis yang artinya aturan hukum yang dibuat 

dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat serta masyarakat 

mentaati hukum tersebut. 

Ketiga unsur tersebut merupakan hal ang sangat penting dalam rangka 

penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi suatu penegakan hukum pidana di Indonesia adalah aturan 

                                                             

30 Ibid, hlm 91 
31  Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 

dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17 



      

 

27 

 

hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan 

prasarana hukum serta faktor budaya hukum dalam masyarakatnya. Namun 

demikian, berkaitan dengan berfungsinya suatu kaedah hukum dalam 

masyarakat ini bergantung juga pada hubungan baik antara keempat faktor 

tersebut, sehingga dalam penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan 

efektif.32 Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, Marlina menyatakan 

bahwa keempat faktor penegakan hukum tersebut berhubungan satu sama 

lainnya serta mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya. Keempat faktor ini merupakan satu kesatuan yang 

menggerakkan sistem penegakan hukum yang ada agar dapat berjalan 

dengan baik.33 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan 

prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi 

suatu hal yang konkret. Penegakan hukum hakikatnya adalah 

pengejewantahan dari cita-cita luhur masyarakat agar tercipta kondisi yang 

tertib dan aman. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya 

hukum positif dalam pelaksanaan hukum yang harus ditaati dan 

memberikan jaminan serta menjaga kepatuhan masyarakat mentaati hukum 

materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal.34 

                                                             

32 Lawrence M.Friedman, 1975, The Legal system: A Social Science Perspective, New 

York: Russel Sage Foundation, hlm 14. 
33 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama, 

hlm.7 
34 Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 

Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 190 
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Menurut Darji Darmodiharjo, berpendapat bahwa terkait dengan 

penegakan hukum, harus diperhatikan terkait dengan tiga hal, yaitu 

kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.35 

a) Kepastian hukum: bahwa hukum harus dilaksanakan dan 

ditegakkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tertib dalam 

masyarakat. Kepastian hukum dapat terwujud melalui 

pembentukan hukum positif yang tertulis sebagai ukuran yang pasti 

dalam menentukan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. 

b) Kemanfaatan hukum: bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus 

juga memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya terhadap 

masyarakat umum, bukan malah menimbulkan keresahan dan 

ketakutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya 

kerugian. 

c) Keadilan: bahwa penegakan hukum harus dapat memberikan rasa 

keadilan dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang mencari 

keadilan melalui penegakan hukum dapat merasa puas dengan rasa 

keadilan, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena 

merasa tidak diperlakukan adil di mata hukum. Terwujudnya rasa 

keadilan dapat memutus rantai kekerasan akibat adanya 

pelanggaran hukum. 

                                                             

35 Darji Darmodiharjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Umum, hlm. 45 
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Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide 

dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk dapat menciptakan 

ketertiban dan keamanan. Menurut pendapat Goldstein, sebagaimana 

dikutip oleh Shant Dellyana, terkait dengan penegakan hukum Pidana dapat 

dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:36 

a) Total Enforcement, yaitu merupakan penegakan hukum pidana 

sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Akan 

tetapi, penegakan hukum pidana dengan total enforcement ini tidak 

mungkin dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia karena aparat 

penegak hukum dibatasi secara hukum oleh aturan hukum acara 

pidana, berkaitan dengan aturan penangkapan, penahanan, 

penyelidikan, penyidikan dan persidangan. 

b) Full Enforcement adalah penegakan hukum pidana dimana dalam 

penegakan total enforment tersebut dikurangi oleh area of no 

enforment, sehingga sesuai dengan aturan hukum acara pidananya. 

Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan 

hukum secara maksimal. 

c) Actual enforcement yang merupakan suatu penegakan hukum 

pidana yang dilaukan secara konkret oleh aparat penegak hukum 

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. 

G. Metode Penelitian 

                                                             

36 Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian 

hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk 

ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.37 

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal 

dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (Socio legal). Penelitian hukum 

sosiologis meliputi penelitian yang memahas tentang berlakunya suatu hukum 

dan penelitian hukum yang tidak tertulis.38 Dalam penelitian tesis ini, maka 

termasuk alam penelitian sosiologis mengenai berlakuknya hukum, terutama 

pasca dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III2021 kemudiian 

akan dibahas mengenai dampak  dan efektivitas berlakunya terhadap tugas dan 

fungsi Polsek dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan terutama di 

Polsek Kedung, Polres Jepara. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini harus sejalan dengan sifat ilmu 

hukum yang ada. Dalam penelitan hukum ini Spesifikasi penelitian yang 

digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memaparkan permasalahan 

terkait dengan penguatan peran dan fungsi Kepolisian Sektor dalam Menjaga 

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Dari pemaparan tersebut untuk 

                                                             

37 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan 

Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132 
38 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum,, Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30 



      

 

31 

 

selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara penguatan 

tersebut dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III2021 Tentang 

Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Memelihara Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu. 

3. Pendekatan Peneitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan 

pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu 

metode dengan prosedur yan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian 

dengan menelitti data-data primer di lapangan.39 

Pendekataan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang 

ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data 

sekunder yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi Kepolisian Sektor dalam 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi pelayanan, 

perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat pasca dikeluarkannya 

Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021. Sedangkan pendekatan empiris 

dilakukan dengan melihat pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana 

ringan yang dilakukan di Polsek Kedung, Polres Kab. Jepara pasca 

dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021. 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang 

                                                             

39 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm.7 



      

 

32 

 

diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam 

observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Data 

sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan 

atau bersumber dari berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

Sumber bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara 

dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

sedang diteliti yaitu dengan Kepala Polsek Kedung, Kasat reskrim Polsek 

Kedung dan Kanit Reskrim Polsek Kedung dalam penanganan perkara tindak 

pidana ringan. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan 

pengumpulan bahan hukum melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum 

dan sumber internet. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum 

sekunder, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang 

Nomor 22 tahun 2002, dan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan 

dengan tugas, peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta 

penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai hukum Kepolisian, serta 

buku-buku dan junal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan 

pembahasan yang sedang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan Studi lapangan 
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adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, 

yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa 

adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi 

langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan 

merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh 

peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan 

jawaban sesuai dengan yang diinginkan.40 

Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai 

literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, 

makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau 

memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penguatan 

peran dan fungsi Kepolisian Sektor dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban 

Masyarakat. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah 

terkait dengan relevansi antara penguatan tersebut dengan Keputusan Kapolri 

Nomor Kep/613/III2021. 

6. Metode Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini, baik bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya 

adalah analisis bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya, ahan hukum 

                                                             

40 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, , 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156 
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yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap 

masalah yang akan dibahas. 

Semua bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun 

secara sistematis untuk selanjutnya dalam bentuk deskriptif dan ditarik suatu 

kesimpulan yang ada. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek 

penelitian sebagaimana hasil penelitian di lapangan. Tahapan dalam analisis 

data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, 

kemudian penarikan kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud 

memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian 

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi konsep dan teori yang akan dipakai 

sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi Tinjauan tentang Kepolisian, 

Tinjauan tentang Mediasi Penal dan Tinjauan tentang Surat Keputusan Kapolri.  

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat 

memperoleh jawaban mengenai 1) Bagaimana Kepolisian Sektor 

mengoptimalkan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 

serta fungsi pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 
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pasca dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021 2) 

Bagaimana implementasi fungsi Kepolisian Sektor sebagai pemelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi pelayanan, perlindungan dan 

pengayoman kepada masyarakat pasca dikeluarkannya Keputusan Kapolri 

Nomor KEP/613/III/2021 

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


