
 

 

PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)  

DALAM RANGKA MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA 

POLRI DI POLRES KUDUS UNTUK MEWUJUDKAN 

PROMOTER (PROFESIONAL MODERN 

DAN TERPERCAYA) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas 

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1) 

Ilmu Hukum dengan Kekhususan 

 

HUKUM PIDANA 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

 

DONI  PRANANDA 

NIM: 2017-20-087 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

TAHUN AKADEMIK 2022 

 



 

ii 

 

 

 

 



 

iii 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

Yamg bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : DONI PRANANDA 

NIM  : 2017 - 20 - 087 

Alamat  : Desa Bulung Kulon Rt2 Rw1 Kec. Jekulo Kabupaten Kudus. 

Judul Skripsi : Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam rangka     

  menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polres Kudus untuk 

  Mewujudkan Promoter (Profesional Modern dan Terpercaya). 

 

Dengan ini menyatakan: 

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing; 

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber 

aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka; 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh 

karena skripsi ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di 

Universitas Muria Kudus. 

                                                                    Kudus,      Februari 2022 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

DONI  PRANANDA 

 

 



 

iv 

HALAMAN  PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya.” 

 

“Polisi bukan sekedar Profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi serta 

sebagai ladang ibadah” 

 

 

Kupersembahkan untuk: 

1. Keempat orang tuaku tersayang 

2. Istriku tersayang 

3. Putra Putriku tersayang 

4. Adik-adiku tercinta 

5. Sahabat FH UMK angkatan 2022 

6. Almamaterku. 

 

 

 

 

 

 



 

v 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul: Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan 

(Propam) dalam rangka menegakkan Disiplin anggota Polri Di Polres 

Kudus Untuk mewujudkan Promoter (Profesional Modern dan Terpecaya),  

serta hambatan yang di hadapi mengingat fungsi Propam adalah mengatur 

anggota Polri bisa dikatakan Propam adalah Polisinya Polisi. 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

/ yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder dan data primer. Setelah data diperoleh maka 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan 

mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai 

skripsi yang bersifat ilmiah. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Bidang 

Profesi dan Pengamanan  (Propam) sudah melaksanakan sesuai dengan 

aturan yang ada dengan baik, maka dari itu kedepan Propam akan lebih 

tegas dan disiplin dalam menegakkan hukum di Polri Khususnya Polres 

Kudus mengingat Propam adalah Garda Terdepan dan Benteng Terakhir 

dalam penegakan hukum di Polri untuk masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Kota Kudus. Adapun tujuan Pembuatan skripsi diatas untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi Propam jika terduga pelanggar 

yang dilakukan oleh anggota serta bagaimana apabila terduga pelanggar 

anggota Polri kepangkatannya lebih tinggi dari penyidik Propam serta 

sanksi yang akan di terima bagi terduga pelanggar jika menjalani Sidang 

Disiplin maupun Kode etik Kepolisan untuk Propam. 

 

 

Kata Kunci: Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan  (Propam). 
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