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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-UndanggRepublikkIndonesiaaNomorr2 Tahunn2002ttentang 

KepolisiannNegaraaRepublik IndonesiaaPasal (2) menyebutkannbahwa : 

fungsi Kepolisian adalahhsalah satuufungsii pemerintahannnegara diibidang 

pemeliharaaninkeamanan dannketertibannmasyarakat, ipenegakannhukum, 

perlindungan, ipengayoman, dann pelayanan kepadaimasyarakat. Sementara 

pada Pasal (4) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan keamananndalam negeri yang meliputii 

terpeliharanya keamanani dann ketertibannmasyarakat, tertibddann tegaknyaa 

hukum, terselenggaranyaaperlindungan, pengayoman, dan pelayanann kepada 

masyarakat, serta terbinanyaaketenteramandmasyarakatddengannmenjunjung 

tinggi hak asasi manusia. BerdasarkannUndang-Undanggtersebuttmaka 

jelaslah bahwaakeamanannnrakyatttsepenuhnyaamerupakanntanggunggjawab 

KepolisiannNegaraaRepublikkIndonesia. Denganndemikiannfungsiidaniperan 

Polisi sangatlahi pentinggdalammrangkaamenjagaapersatuanndannkesatuan 

NegaraaKesatuaniRepubliki Indonesia.
1
 

Kehidupannmasyarakatt madaniiiyanggbercirikanddemokrasii dan 

supremasiiihukum, Kepolisiani NegaraaRepublikkIndonesia (Polri)idituntut 

untuk mampu memberikannjaminannkeamanan, ketertibanndannperlindungan 
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 hak asasi manusiaakepadaimasyarakattserta dapat menunjukkan transparansi 

dalammsetiapptindakan, menjunjunggtinggii kebenaran, kejujuran,ikeadilan, 

kepastianidani manfaatt sebagaiiwujuddpertanggungjawabaniterhadapppublik 

(akuntabilitasi publik). Prosesi reformasi 1 Mei 1998 yang telah terjadi 21 

tahun yang lalu bertujuan untukk menujui masyarakat sipil yang demokratis 

membawaaberbagai perubahannndi dalami sendi-sendii kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Demikiannpulaadengan yanggterjadi dalammkehidupan 

kepolisian yang dituntutit untukin dapatt menyesuaikan diriidengan 

perkembangan kehidupanimasyarakat dengan cara merubah pendekatan yang 

reaktifi dani konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan 

mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka 

pemecahannmasalah-masalahhsosial.
2
 

HubungannPolisiidengannmasyarakattyangiideallbukanlah merupakan 

hallyanggmudah. Adaayanggberprosesssangatt cepatt dan adaa juga yang 

lambat dalam menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat dalam wilayah 

hukumnya. Namun, yangglebih pentinggadalah bagaimana polisi bersama-

sama dengannsegenapikomponennmasyarakatimampu mencegah terjadinya 

berbagaii bentukkkejahatan, dengannmemperoleh dukungan dari masyarakat 

secaraa maksimal. Untukkituuupayaamencegahhkejahatannyangg dilakukan 

oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakatiharus dapat menimbulkan 

efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. 

Dengan demikian upaya yang dilakukan harusisistematik baik yang bersifat 
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preventif maupun represif. Hal itu perlui dipikirkan sebab secara konseptual 

masyarakattmenuntut lebih besar terhadap perannPolisi.
3
 

Berkaitanndengannkebijakannpemerintahhdalam rangkaa pelibatan 

masyarakatttdalami pelaksanaanffungsiiikeamanannPolriimenerapkannfungsi 

pembinaan keamanan daniketertibanimasyarakati (Kamtibmas)imelaluiiantara 

lain: perannPembinaaMasyarakat (untukkselanjutnyai disebuti Binmas), 

kemudianiBinmass dengann Kamtibmassswakarsa, selanjutnyaamembentuk 

Bhayangkarai PembinaiiKeamananiidani Ketertibani Masyarakat (untuk 

selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas) yang diharapkani sebagaii ujung 

tombaki Polisiidalammmembinaamasyarakatt untukkmelaksanakannprogram-

progamiKamtibmasiyang telahidigariskanioleh Polrii maupunnpemerintah. 

Sesuaiidengan paradigmaakepolisiannsipil dalamimasyarakatimadani 

sepertiiisekarang ini,makaagayaaperpolisiannyanggditerapkanpun disesuaikan 

dengan kondisi saat ini, Polisi wajib melaksanakaniProgram “Promoter” 

yaitu:iProfesional, Modern dan Terpercaya, yang dijabarkan sebagai berikut:
4
 

1. Profesional 

Polri wajib meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin 

berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan 

pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan 

prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat 

diukur keberhasilannya. 

2. Modern  

Polri wajib melakukan modernisasi dalam layanan publik yang 

didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses 

oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan alat materian 

khusus (Almatsus) dan alat peralatan keamanan (Alpakam) yang 

makin modern. 
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3. Terpercaya  

Polri wajib melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih 

dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang 

obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

 

Anggota Polri diharapkan mauumendengarrdannmenerimaaapai yang 

menjadiikehendakkmasyarakat. Dalammmenghadapii persoalannyanggada 

wargaimasyarakattsendiriiiyangg menentukanndannmengambillkeputusan 

dalamimenanganiimasalah-masalahisosiali danikeamanan di lingkungannya. 

Polisiiilebihhberfungsi sebagaiifasilitator, narasumberrdanipengendali 

terhadapppenyimpangannhukummdalammpelaksanaannya. 

Model penyelenggaraannfungsiiKepolisian tersebuti dikenalidengan 

berbagaii namaasepertiiiCommunityooOrienteddPolicing, CommunityiBased 

Policinggdan NaighbourhooddPolicing yanggpada akhirnyaapopularrdengan 

sebutannCommunity Policing. Community Policingg padaa hakikatnya 

merupakannkonsepppatauuusebuahhketentuannntentanggkegiatan pemolisian 

terhadapi komunitasiiyang telahhhdiujii kebenarannyai secarai ilmiah, dan 

diterapkann kepadaa komunitas-komunitasidalammmasyarakat diibeberapai 

NegaraasepertiiUSA, iInggris, iKanada, iJepangi daniSingapura, sertainegara-

negarai lainnya. Untukkmemahamii penerapan community Policingidi 

Indonesia, makaaKepolisian NegaraaRepublik IndonesiaamengeluarkaniSurat 

Keputusan Kapolrii No.Pol.:liSkep/737/X/2005 tanggall13oOktoberr2005 

tentanggKebijakani dani Strategi Penerapani ModelllPerpolisiannMasyarakat 

dalam penyelenggaraant tugasssPolri, dan Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar 

Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
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Tugas Polri. Dengannndemikiannuntukkkkonteks Indonesiai model 

Communityi Policing (Perpolisian Masyarakat)i tersebuti 

diadopsiidaniddisesuaikan dengani karakterisitiki dani kebutuhani 

masyarakati Indonesiai dani dikenal denganikonsepiPerpolisiani masyarakat 

(untukiselanjutnyaadisebutiPolmas).
5
 

Polmas secara harfiah berarti segala hal ikhwal tentang 

penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksudiperpolisian 

tidak hanya menyangkut taktik atau teknik fungsi kepolisian yang menjadi 

tanggungjawab petugas kepolisian tetapi jugai menyangkut posisii daniperan 

masyarakattdalammperpolisian itu sendiri, tanpaaamelanggarirketentuani 

yangg berlaku. Karenai Polmasimenyangkutiduaisubyekipenentuiyaitu, Polisi 

danimasyarakat, makaasinergisitasaduaasubyekkituuharus diaturragarrdalam 

pelaksanaannya di lapanganisalingimenunjang, salingimelengkapi, dannsaling 

memperkuat. Nilai-nilaiiitu harussdipegang dannmelandasii dalammsetiap 

aktivitas Polmas. Untuk itu padaisetiap Polisi harussmemahami dengannbenar 

tentanggkonsep Polmasitersebut. Berdasarkanifakta di lapangan menunjukkan 

bahwaamasih ada penyimpangan-penyimpanganndalam operasionallPolmas 

yanggbanyakkterjadi, dan salahhsatu sebabnyaadiindikasikan karenaaadanya 

kekeliruanndalam memahamiiihakikatiPolmas.
6
 

ProgrammCommunityyPolicing sebagaii modell yanggbaruuterbukti 

berhasilldilaksanakan secaraabaik olehhbeberapa Negara, makaadalamitubuh 

Kepolisian,Negara Republik Indonesiaadengan dukunganiPresiden RI,melalui 
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KomisiiKepolisianiNasional,(Kompolnas) diterapkannkonsep Polmasisebagai 

salahhsatu strategiidalam menanggulangiiigangguanikeamanan daniketertiban 

masyarakat. Olehhkarena itu, KompolnassmembentukkprogrammPerpolisian 

Masyarakatt(Polmas). BeberapaaKeputusann Kepalaa Kepolisiann Negara 

Republikk Indonesiai(Kapolri) terkaitt Polmas sebagaiiberikut :
7
 

1. SurattKeputusannKapolri No..Pol:-Skep/737/X/2005i tanggal 13 

Oktoberrr2005 tentangi Kebijakanndan Strategii PenerapannModel 

PerpolisiannMasyarakattdalammPenyelenggaraantTugass Polri. 

2. Suratt KeputusannKapolriiNo. Pol::Skep/431/VII/2006ttanggal 01 

Juli 2006t tentangg PedomannPembinaannPersonellPengemban 

FungsiiiPerpolisiannMasyarakatt (Polmas). 

3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 

Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi 

Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat 

(Polmas). 

4. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/507/X/2009 tanggal 30 

Oktober 209 tentanggPedomannPelaksanaansStandariPenerapan 

PolmassbagiiiPelaksanapPolmas.  

5. Suratt Keputusan Kapolri No..iPol: Skep/558/XI/2009ttanggal 25 

November 2009t tentangg NaskahhSementaraaaBukuu Pedoman 

PelaksanaannSistemmPelaporan. 
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6. KeputusannKepalaiKepolisianiNegara Republiki Indonesiai 

No.Pol: Kep/8/XI/2009ttanggal 24 November 2009 tentang 

Perubahan Petunjukk Lapangan nKapolri No.Pol.: 

Bujuklap/117/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997t tentang Bintara 

PolriiPembinaaKamtibmas diiDesa/Kelurahan. 

7. Surati Kepalai Kepolisian Negarai Republiki IndonesiaaNomor : 

B/3377/IX/2011/Baharkamitannggal 29sSeptember 2011,tentang 

Penggelarann Bhabinkamtibmass dii Desa/Kelurahan. 

8. ROAD-MAP Reformasi BirokrasiiiPolri gelombang- IIi Tahun 

2010-2014 tentangg ProgrammPeningkatannKualitass Pelayanan 

Publikk BidanggFungsiiiBinmas. 

9. PeraturannKepalaaKepolisiannNegaraaRepublikIndonesiaiNomor 

3 Tahunn2015 tentanggPemolisiannMasyarakat. 

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 

Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 

Programmperpolisiannmasyarakattdiharapkannbukan sajaamasyarakat 

hanyaabertindakkbilaatimbullkejahatannatau pelanggaran hukum, namun 

Polisi jugaiharus mampuibertindak lebihiawal lagiidalam menanganiiakar-

akarikejahatan danipelanggaranihukum. Haliiniiberartiibahwa aktivitasiPolisi 

harusimenyentuhi tataran-tatarani pre-emtif, preventiffsampaiiipadaatataran 

represif. Polri saat ini harusimenjadiisebuahilembagainegaraiyangibenar-

benar menjadiirepresentasiimasyarakatidan memilikii pola tindakandan fungsi 
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sebagaii kontroll sosial, paradigmaakemitraan, partisipatif,pprofesional, 

kesadaran (tidakidengani mengedepankani carai pemaksaan) dankkomunitas 

(tidak-individualis). Halllitu hanyaadapat dilakukan jikaaPolrii serius meng-

implementasikannstrategii yangi telah ditetapkani dalami SurattKeputusan 

Kapolrii No..iPol: SKEP/737/X/2005,tentanggKebijakann dann Strategi 

Penerapan Polmas. Modellperpolisiannmasyarakat yanggtelah diadopsiioleh 

Polriipadaatanggal 13-Oktober 2005ttersebut, diyakinii sebagaii strategiibaru 

perpolisianddiiiIndonesia. 

Polmass lahirr disebabkann kesadarann paraa pimpinan kepolisian 

bahwaacara-cara pemolisiannyang dilaksanakannselama iniiitidak lagiiefektif 

dalammmenanggulangiiikriminalitassdan kondisiikamtibmas yanggdihadapi 

masyarakatt dewasaaini (latarrbelakangglahirnya SKEP-Kapolri). Program 

Perpolisian-masyarakat (Polmas) memiliki-keunggulan dalam-hallpemecahan 

masalahikeamananidaniketertibani yangi dilakukani bersama-samai dengan 

masyarakattmelalui forummkemitraan (musyawarah), sertaatidakkmenjadikan 

masyarakattsekedar informan, tetapiibersama polisi menjadii pemeraniutama, 

pengambillsetiappkeputusan terhadapppermasalahannyang timbullberkaitan 

dengannketertiban dannkeamanan masyarakat. Wujud-fisikidariiimplementasi 

kebijakan Polmas ini adalah dibentuknya sebuah forum yang beranggotakan 

segenap komponen masyarakat bersama dengan polisi yang dikenal dengan 

istilah FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat). Untuk 

mengimplementasikan program Polmas tersebut, beberapa lembaga-lembaga 
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donor bermaksud memberi dukungan dengan menawarkan bantuan dana 

untuk proyek-proyek pengembangan Community Policing.
8
 

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasii yang 

dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua 

kegiatan masyarakat. Situasii Kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh 

masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan 

tenteram dan  damai  bagi setiap masyarakattdan dapat meningkatkan 

motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat 

kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas merupakan 

tanggung jawab seluruh masyarakat dan Pemerintah, termasuk di dalamnya 

adalah kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum. Dalam pelaksanaannya, 

kepolisian melakukan upaya-upaya/tindakan yang diwujudkan dalam 

kegiatan berupa operasi Kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang 

bersifat khusus.
9
 

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk 

mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis 

akan berpengaruh terhadap masyarakat, baikipengaruh yang bersifat positif 

maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat punya penilaian 

yang berbeda–beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan Polri 

umumnya. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di 

masyarakat  memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak 

antara lain Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan pihak kepolisian yang 

                                                                   
8
Ibid, hal 238-239. 

9
Teguh Soedarsono, Pemahaman Tentang Polri, Percetakan Ratna Sari, Jakarta, 2004, hal 44. 
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punya wewenang sangat besarrdalam memberikan perlindungan, 

penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya 

adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri 

terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peran 

Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan 

pelayanan masyarakat.
10

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah 

terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka 

mengamankan dan mensukseskan pembangunan Nasional. Sedangkan yang 

dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang 

ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 

ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang 

merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional.
11

 

Dalam tugas Bhabinkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tujuan utama dalam 

pelaksanaan tugas. Pola atau cara bekerja dari bhabinkamtibmas adalah 

menitikberatkan pada penyelesaian masalah (problem solving) di tengah 

masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas agar berjalan dengan 
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Imam Turmudhi, Manajemen Perpolisian Masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2015, hal 33. 
11

Ibid, hal 34-35. 
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baik maka dibutuhkan kesungguhan dan keiklasan setiap anggota Polri yang 

bertugas sebagai bhabinkamtibmas tersebut untuk dapat bekerja secara secara 

baik dan maksimal. Melaksanakan tugas dengan paradigma baru ini, 

bukanlah  suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dan tekad baja untuk dapat mewujudkannya, karena menyangkut 

perubahan yang cukup mendasar dari kebiasaan yang telah cukup lama 

terpolakan dalam organisasi Polri yang memerlukan proses reformasi . 

Karena itu memerlukan perubahan mendasar  yang menyangkut  pelaksanaan 

visi dan misi Polri untuk kembali kepada jati dirinya. Segala sesuatu yang 

merupakan kekeliruan pada masa lalu hendaknya direfleksi kembali sebagai 

bahan instrospeksi  untuk mewujudkan bagaimana sebaiknya wujud 

Organisasi Polri itu sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom 

masyarakat.
12

 

Dengan adanya Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa binaannya 

tersebut, maka ada harapan masyarakat sekarang ini adalah agar Polri dapat 

sejajar posisinya dengan masyarakat supaya saling berkomunikasi dan 

bertukar pikiran sehingga polisi mampu membantu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Polisi memberi saran 

dan petunjuk kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat mempunyai peranan 

yang besar dalam memberi masukan, saran dan penilaian kepada polisi. 

Nampak bahwa hubungan antara kekuatan polisi dan masyarakat 

yang  diharapkan adalah sejajar dan seimbang, dan diantara keduanya ada 
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Sutanto, dkk,  Polmas Falsafah Baru Pemolisian, Pensil, Jakarta, 2008, hal 234. 
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yang saling bertumpangan dan bertumpang tindih  sehingga dapat 

bekerjasama. 

Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dan 

dinantikan oleh masyarakat  karena polri mempunyai fungsi sebagai salah 

satu unsur dari pemerintahan Negara dalam bidang  pemeliharaan keamanan, 

dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta Polri sebagai alat 

penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk 

membuat masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman. Dalam menjalankan 

fungsinya kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari 

masyarakat sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia  harus dapat 

melibatkan masyarakat  yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pelayanan. Hal tersebut itulah 

yang diharapkan agar Polri dapat dicintai dan dekat dengan masyarakat 

melalui peran Bhabinkamtibmas. 

Fungsi Bhabinkamtibmas dalam pasal 26 (1) Peraturan Kapolri 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas ialah melaksanakan 

kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga 

masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan 

serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, 

membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi 

Hak Asasi Manusia (HAM), menyebarluaskan informasi tentang kebijakan 

pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 
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Masyarakat (Harkamtibmas), mendorong pelaksanaan siskamling dalam 

pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan 

kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, menggerakkan kegiatan 

masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan 

Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya 

dan melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada 

masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan 

sosial. 

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam pasal 27 

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yaitu melakukan 

pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta 

kondisi yang kondusif di desa/kelurahan dengan cara kunjungan dari rumah 

ke rumah,  melakukan dan membantu pemecahan masalah,  melakukan 

pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi 

tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada 

orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut serta dalam 

memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dan  

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas 

berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
13

 

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan 

undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam 

                                                                   
13

 Polisi Mitra Masyarakat, https://www.polri.go.id/tentang-berita.php. Diakses 20 Oktober 2018 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Akan 

tetapi, kita dapat melihat mengenai mediasi oleh polisi dalam tataran di 

bawah undang-undang, yaitu dalam Surat Kapolri No Pol: 

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan 

Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam artikel Menakar 

Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan oleh 

Malik sebagaimana diakses dari situs Komite Masyarakat Sipil untuk 

Pembaharuan KUHAP, disebutkan bahwa dalam Surat Kapolri Nomor 8 

Tahun 2009, ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui 

ADR yaitu:
14

 

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai 

kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui 

konsep ADR; 

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 

disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak 

terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur 

hukum yang berlaku secara profesional dan proposional; 

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus 

berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh 

masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat; 

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 

menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas 

keadilan; 

5. Memberdayakan anggota pemolisian masyarakat dan memerankan 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di 

wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-

kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan 

memukinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; 

                                                                   
14

 Malik (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)), 

Menakar Keadilan Melalui Sengketa Pidana di Luar Pengadilan, 

https;//kuhap.or.id/data/wp.../09/penyelesaian-pidana-diluar-pengadilan.pdf diakses 1 Januari 

2019. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia
http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Penyelesaian-pidana-di-luar-pengadilan.pdf
http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Penyelesaian-pidana-di-luar-pengadilan.pdf
http://kuhap.or.id/
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6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR 

agar tidak lagi di sentuh tindakan hukum lain yang kontra 

produktif dengan tujuan Polmas. 

 

Mediasi merupakan bagian dari Restorative Justice atau keadilan 

restorasi. Restorative Justice atau keadilan restorasi adalah suatu pendekatan 

yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme 

tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah 

menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas 

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan 

pelaku.
15

 

Perkara yang masuk Restorative Justice atau keadilan restorasi, 

yaitu:
16

 

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan 

sosial : 

a. Tersangka sudah lanjut usia; 

b. Tersangka masih anak-anak; 

c. Tersangka untuk kepentingan hidup, bukan sebagai mata 

pencaharian; 

2. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan dengan kerugian di 

bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) : 

a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); 

b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan); 

c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan); 

d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan); 

e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan); 

f. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan); 
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 Sutanto, dkk,  Op.,Cit, hal 240. 
16

 Malik (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)), 

Menakar Keadilan Melalui Sengketa Pidana di Luar Pengadilan, 

https;//kuhap.or.id/data/wp.../09/penyelesaian-pidana-diluar-pengadilan.pdf diakses 1 Januari 
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3. Perkara-perkara kecelakaan lalu-lintas yang mempunyai kriteria : 

a. Karena kelalaiannya berkendaraan di jalan raya, korban 

meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan 

keluarga; 

b. Kecelakaan lalu lintas yang tidak menyebabkan meniggal 

dunia (MD). 

4. Perkara-perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan 

dan mengedepankan pembinaan, antara lain : 

a. Pencurian; 

b. Penipuan; 

c. Penggelapan; 

d. Penadahan; 

e. Penganiayaan; 

f. Bersama-sama melakukan kesalahan dimuka umum. 

5. Perkara-perkara yang rentan melibatkan massa dan terjadi konflik, 

antara lain : 

a. Pengelolaan sumber daya; 

b. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola; 

c. Sengketa tanah; 

d. Politik; 

e. Sara. 

 

Mediasi merupakan salah satu tugas Bhabinkamtibmas yang 

dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di desa binaannya. 

Mediasi merupakan penanganan perkara untuk menyelesaikan permasalahan 

hukum yang baik dalam mencapai kesepakatan bersama yang sedang 

dihadapi oleh pelaku dan korban hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan 

sehingga permasalahan tidak berlangsung lama dan  dapat memperbaiki  

hubungan antar pihak. Mediasi  merupakan salah satu bentuk penyelesaian 

sengketa  di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain 

atau pihak ketiga  yang netral dan tidak memihak.
17

 

Keuntungan penyelesaian dengan menggunakan mediasi diantaranya 

biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang mempunyai permasalahan 

                                                                   
17
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hukum karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara, 

menghilangkan dendam, memperteguh  hubungan silaturahmi dan dapat 

memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga  peradilan dalam 

penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus 

(ajudikatif).  

Dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif di 

Kabupaten Kudus, Kepolisian Resor Kudus memaksimalkan jumlah anggota 

dengan membentuk 1 (satu) personel Bhabinkamtibmas untuk 1 (satu) Desa 

maupun 1 (satu) Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih 

optimal dan lebih memadai. Berbeda dengan daerah lain seperti Kabupaten 

Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang sebagian Bhabinkamtibmas 

masih membina lebih dari satu desa maupun kelurahan.
18

 

Jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 

123 desa dan 9 kelurahan dengan data sebagai berikut :
19

 

Tabel 1 : Jumlah Personel Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus 

NO KECAMATAN JUMLAH DESA 

/ KELURAHAN 

JUMLAH PERSONIL 

BHABINKAMTIBMAS 

1. Undaan 16 desa 16 

2. Mejobo 11 desa 11 

3. Kota 16 desa dan 

9 kelurahan 

25 

4. Kaliwungu 15  desa 15 

5. Jekulo 12 desa 12 

6. Jati 14 desa 14 

                                                                   
18

Catur Kusuma Adhi, Wawancara Pribadi, Kasat Binmas Polres Kudus, 22 Oktober 2018. 
19

Data Laporan Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018. 
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7. Gebog 11 desa 11 

8. Dawe 18 desa 18 

9. Bae 10 desa 10 

Jumlah 123 desa dan 

 9 kelurahan  

132 

 

Efektivitas pelaksanaan perpolisian masyarakat juga dipengaruhi 

partisipasi masyarakat untuk membangun kemitraan dalam program dan 

kegiatan-kegiatan Polmas. Perlu dilakukan penelitian terkait proses 

implementasi Polmas, partisipasi masyarakat dalam implementasi Polmas, 

faktor-faktor yang mendukung implementasi Polmas dan faktor-faktor yang 

menghambat dan kendala dalam implementasi Polmas. Penelitian ini akan 

mengkaji implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kabupaten 

Kudus. 

Tabel 2: Data permasalahan masyarakat yang diselesaikan melalui mediasi 

oleh Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018 
20

 

No. Wilayah Masalah Jumlah 

1. Jekulo 1 Kesalahpahaman 3 

2 Penganiayaan 1 

3 Menyembunyikan Petasan 

Besar dan Mengendarai 

Motor ugal-ugalan 

1 

4 Pengrusakan 1 

5 Pengroyokan 1 

6 Penggelapan 1 

 Jumlah  8 

2. Mejobo  Nihil 0 

3. Bae 1 Penganiayaan 1 

 Jumlah  1 

4. Undaan  Nihil 0 

                                                                   
20

Data Laporan Perwabku Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018. 
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5. Gebog 1 Asusila  1 

2 Kecelakaan Lalu-Lintas 1 

3 Pencurian 1 

4 Kesalahpahaman 1 

  Jumlah  4 

6. Kota 1 Pencurian 2 

2 Pengroyokan 2 

3 Menyembunyikan Petasan 1 

   Jumlah  5 

7. Kaliwungu  Nihil 0 

 

8. 

Dawe 1 Kecelakaan kerja 1 

2 Pencurian 1 

3 KDRT 1 

 Jumlah  3 

9. Jati 1 Pengrusakan              2 
 

2 Pengancaman 2 

3 Kesalahpahaman 1 

4 Pencemaran Nama Baik 1 

5 Mengganggu Ketertiban 1 

 Jumlah  7 

Jumlah 28 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 2018 telah terjadi 28 

perkara permasalahan masyarakat yang diselesaikan Bhabinkamtibmas Polres 

Kudus secara mediasi. Angka kejahatan paling banyak terjadi di wilayah 

hukum Polsek Jekulo dengan 8 perkara, Polsek Jati dengan 7 perkara, Polsek 

Kota dengan 5 perkara sedangkan wilayah lain seperti Polsek Gebog dengan 

4 perkara, Polsek Dawe dengan 3 perkara, Polsek Bae dengan 1 perkara dan 

untuk wilayah hukum Polsek Mejobo, Polsek Undaan dan Polsek Kaliwungu 

nihil. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh tentang “Pelaksanaan Mediasi dalam Pemecahan 

Kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa mediasi dipilih untuk pemecahan kasus-kasus kejahatan oleh 

Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh 

Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi dipilih untuk pemecahan 

kasus-kasus kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam 

peemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian terhadap pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan 

oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat 

memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah 

keilmuan hukum khususnya dibidang Hukum Pidana. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara 

praktis, yaitu kepada: 

a. Masyarakat 
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Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh 

Bhabinkamtibmas. 

b. Polri 

Bagi Polri dapat memberikan masukan mengenai pemecahan 

kejahatan oleh Bhabinkamtibmas. 

c. Mahasiswa dalam praktisi hukum 

Bagi mahasiswa dapat memberikan masukan serta bahan 

perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami 

hal-hal yang berkaitan dengan mediasi dalam memecahkan 

kejahatan oleh Bhabinkamtibmas. 

E. Sistematika Penulisan 

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

masing bab 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 mediasi, 

tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), Polri. 
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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 kasus-kasus kejahatan 

diselesaikan melalui mediasi oleh Bhabinkamtibmas dan pelaksanaan mediasi 

dalam peemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV. Kesimpulan adalah 

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan 

ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan 

oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


