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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya penegakkan hukum secara eksplisit melibatkan dari Kepolisian 

Republik Indonesia yang dalam tugasnya yaitu melakukan penegakkan hukum. 

Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Perwujudan dedikasi yang tinggi tentunya tidak akan tercapai tanpa 

adanya penegakkan hukum yang tidak tebang pilih, tindakan disiplin dan sikap 

profesionalisme anggota Kepolisian Republik Indonesia sendiri. Adanya sikap 

disiplin yang dimiliki oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang merupakan penegak hukum maka diterbitkan Peraturan Perundang-

Undangan oleh Pemerintah tentang Disiplin bagi anggota Kepolisian Republik 

Indonesia yang diwujudkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

Melalui adanya demokrasi maka Kepolisian disebut sebagai pelayan 

masyarakat. Kepolisian harus taat serta patuh terhadap adanya mandat dari 

rakyat yakni pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat serta 

penegakkan hukum dalam memberikan perlindungan, pengayoman serta 

pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri  ( 

Harkamtibmas Kamdagri ). Upaya Kepolisian dalam memberikan masukkan 

atau konstribusi dengan cara responsif memberikan sumbangan wujud dari 

Good Government serta Clean Government secara tugas pokok dalam 

pelaksanaan pemeliharaan Kamtibmas. Adapun Kepolisian merupakan trust 

building (membangun kepercayaan) melalui grand strategi. 
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Adanya keterikatan Kepolisian Negara Republik Indonessia dengan Good 

Government meliputi dua hal yaitu adanya fungsi Kepolisian yang melekat 

sebagai alat negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban ditengah-tengah 

masyarakat serta melakukan penegakkan hukum. Di samping itu Kepolisian 

yang memiliki fungsi didalam pemerintahan negara dalam bidang memelihara 

keamanan serta ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum, 

mengayomi serta melayani masyarakat seperti tercantum didalam Pasal 30 ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

munculnya dua hal tersebut diatas berfungsi sebagai regulasi yang dimiliki 

Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki tugas penjagaan, pemeliharaan 

serta penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Seperti halnya tugas 

Kepolisian yang modern memiliki sifat berat dan beranekaragam. Kepolisian 

sangat handal dalam penegakkan hukum serta sebagai konselor pekerja dalam 

sosial, serta non social di dalam kehidupan.  
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Tugas Kepolisian yang beraneka ragam memberikan posisi bagi Polisi 

dapat berinteraksi dengan masyarakat pada intinya. Interaksi Kepolisian 

dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Selain  itu interaksi 

personil Kepolisian dengan kejahatan menjadikan suatu kegiatan yang 

memberikan tempat bagi anggotanya memiliki kesempatan untuk menyimpang. 

Munculnya reformasi dalam penataan kehidupan dan kebangsaan telah 

merubah berbagai hal secara signifikan dalam hal ini Kepolisian Republik 

Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Adapun didalam peraturan perundang-undangan 

tersebut mengatur tugas dan peran Kepolisian untuk menjaga keamanan serta 

ketertiban sosial akan tetapi didalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh Kepolisian. Kerawanan dalam 

hal penyalahgunaan kekuatan merupakan hal yang sangat rawan, pelanggaran 

kode etik profesi sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar 

pentingnya untuk anggota Kepolisian maka Pemerintah menertibkan peraturan 

Perundang-Undangan tentang kedisiplinan anggota Kepolisian yakni Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

Terjadinya pelemahan dalam disiplin serta sikap profesionalisme anggota 

Kepolisian saat ini menjadi bahan pembicaraan ditengah-tengah masyarakat.  
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Munculnya pemberitaan di media massa bahkan media online atas 

terjadinya tindakan indisipliner oleh anggota Kepolisian yang meliputi anggota 

Polri yang melakukan tindak pidana, Kode Etik dan pelanggaran Disiplin 

contohnya diantaranya tindak pidana yang dilakukan anggota Polri kasus 

penyalah gunaan senjata api, kasus narkoba, contoh anggota yang melakukan 

pelanggaran Kode Etik pasti di awali dengan tindak pidana terlebih dahulu  jadi  

jika ada anggota Polri yang melakukan tindak Pidana bisa langsung di Sidang 

Kode Etik Profesi Polri dengan putusan rekomendasi PTDH           

(pemberhentian tidak dengan hormat), adapun contoh anggota Polri yang 

melanggar  tindakan disiplin adalah tidak berangkat dinas, tidak ikut apel, tidak 

melaksanakan ugas Kepolisian dengan baik, selain itu adanya kesewenang-

wenangan dan masih banyak kasus lainnya yang terkait dengan kurangnya 

sikap disiplin anggota Kepolisian yang menyebabkan keprihatinan tersendiri 

bagi masyarakat dalam kaitannya pelaksanannya dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di tubuh Polri pada khususnya. 

Tugas anggota Kepolisian memiliki kompleksitas tersendiri namun 

manfaat telah didapatkan dalam perjalanannya selain itu juga memberikan 

dampak bagi pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Akan 

tetapi masih terdapat aksi negatif berupa penyimpangan yang dilakukan oleh 

anggota Kepolisian contohnya kekuasaan/ wewenang disalahgunaan, 

pelayanan yang tercela berdasarkan sisi moral serta hukum yakni adanya 

diskriminasi dalam pelayanan mengatas namakan kepentingan pribadi, 

selanjutnya tindakan diskresi yang tidak proporsional, tindakan mempersulit, 

arogan dan lamban serta tidak sopan. Setiap personil penegak hukum Polri 

pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. 

Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Polri. 
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B. Rumusan Masalah 

Atas dasar uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang 

disusun yaitu: 

1. Bagaimana peran Propam terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh 

anggota Polri? 

2. Bagaimana apabila terduga pelanggar anggota Polri yang kepangkatannya 

sejajar atau lebih tinggi dari Penyidik Propam? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui peran bidang profesi serta pengamanan dalam 

penegakkan disiplin anggota Kepolisian Resor Kudus. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor berupa kendala dalam bidang profesi serta 

pengamanan dalam penegakkan disiplin anggota Kepolisian Resor Kudus. 

D. Kegunaan Peneliti 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diuraikan seperti dibawah 

ini:  

1. Kegunaan secara teoritis 

Harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni dapat 

dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya 

tentang hukum lalu lintas serta angkutan jalan yang dapat memberikan 

tambahan wacana baru terkait peran bidang profesi serta pengamanan dalam 

penegakkan disiplin anggota Kepolisian Resor Kudus.  

2. Kegunaan secara praktis 

a. Harapannya yakni sebagai data awal dalam penjelajahan pada bidang 

kajian yang sama atau terkait tentang pembahasan. 

b. Harapannya untuk kedepannya menjadi sumber hukum materiil yakni 

faktor yang turut membantu memberikan kontribusi atau menjaga 

sumbangsih masukkan atau pemikiran dalam pengambilan kebijakan 

yang memiliki implikasi hukum,
1
 yakni tentang yaitu tentang peran 
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bidang profesi serta pengamanan dalam penegakkan disiplin anggota 

Kepolisian Resor  Kudus. 

c. Harapannya yaitu mampu memberikan suatu informasi ke masyarakat 

terkait masalah yang dihadapi Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan 

masalah yang dihadapi bidang profesi serta pengamanan dalam 

penegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Resor Kudus. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke 

dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 

pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang fungsi 

bidang profesi dan pengamanan, peranan Profesi dan pengamanan di Polres 

Kudus Polda Jawa Tengah. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi peran pada bidang profesi serta 

pengamanan dalam penegakkan disiplin anggota Kepolisian di Resor Kudus 

dan faktor-faktor berupa kendala dalam bidang profesi serta pengamanan 

dalam penegakkan disiplin anggota Kepolisian di Resor Kudus. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 



 

7 

 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan Peranan Bidang Profesi dan 

Pengamanan dalam rangka menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polres 

Kudus untuk mewujudkan Polri Promoter (profesional modern dan 

terpercaya). 
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