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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya 

selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan 

baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di 

sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas 

pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan 

kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari 

sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan 

hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, 

lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.
1
 

       Seperti yang diberitakan oleh media masa elektronik seperti dibawah ini : Markas 

Besar Kepolisian Republik Indonesia memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan 

anggota Polri tidak akan ditutup – tutupi. Sebagai wujud komitmen itu, Polri telah 

menindak tegas dengan memecat anggotanya yang melanggar disiplin. Wakil Kepala 

Divis Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Sulistyo Ishak 

menjelaskan, data pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian menunjukkan 

bahwa Polri telah bertindak tegas dalam melakukan penegakkan hukum terhadap 
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anggotanya yang melanggar. Menurut Sulistyo, pihaknya telah melakukan 

pemberhentian tidak dengan hormat, memecat dengan tidak hormat, anggota yang 

melakukan pelanggaran sebanyak 279 orang. “Ini artinya, kami bertindak lebih tegas 

dalam melakukan penegakkan hukum. kami ambil tindakan sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan,” kata Sulistyo di Mabes Polri, Jakarta. (Sumber : 

www.suarakarya-online.com, diakses pada 07 November 2013).
2
 Kutipan berita di 

atas menunjukkan bahwa Polri sebagai intansi penegak hukum di Indonesia, juga 

tidak bisa lepas dari masalah pelanggaran hukum oleh anggotanya. Dari tahun ke 

tahun jumlah pelanggaran semakin meningkat, tentu hal ini sangat disayangkan ketika 

lembaga penegak hukum ternyata masih belum bisa terbebas dari masalah 

pelanggaran kedisiplinan. 

       Data yang didapat dari Mabes Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) mencatat pelanggaran disiplin personel Polri selama tahun 2013 sebanyak 

6.017 kasus, mengalami peningkatan sebesar 43 persen dari tahun 2012, sedangkan 

yang berhasil diselesaikan sebanyak 4.154 kasus atau 69 persen. Terkait hal itu, 

sepanjang tahun 2013 Polri telah memberhentikan secara tidak hormat 595 

personelnya, mengalami kenaikan sebanyak 328 personel atau 55,12 persen 

dibanding tahun 2011. Jajaran Pengawasan Polri, baik Inspektorat Pengawasan 

Umum (Itwasum) Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) selama tahun 
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2013 telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 1.148 pengaduan dan telah 

selesai ditanggapi sebanyak 774 pengaduan.
3
 

       Berkaca dari berbagai kasus pelanggaran disiplin yang timbul, seharusnya Polri 

sebagai institusi penegak hukum khususnya di Mabes Polri, perlu adanya perhatian 

tersendiri dengan melakukan tindakan - tindakan dalam upaya pendisiplinan anggota 

Polri, tindakan pendisiplinan tidak semata-mata harus dilakukan sebagai upaya 

korektif dengan cara memberikan sanksi bagi anggota polisi yang terlibat kasus 

pelanggaran disiplin, namun tindakan pendisiplinan itu juga harus dilakukan dalam 

bentuk preventif sebagai upaya dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran disiplin, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan disiplin anggota polri 

yang dilakukan secara berkelanjutan, sungguh-sungguh dan secara teratur sesuai 

dengan bidangnya sehingga mendorong terwujudnya peningkatan disiplin dan 

kegairahan kerja sehingga mampu memberikan layanan kepada publik secara 

maksimal. 

       Secara implisit Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan 

karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Cita-cita dan citra Polri sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu 

predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun 

eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan 

membutuhkan banyak pengorbanan. Polri harapan dan teladan bangsa perlu 
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direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis 

semata. 

       Kredibilitas dan Komitmen sebagai penegak hukum harus di dukung dengan 

moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan 

adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan, 

sebagaimana bunyi pasal 27 Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bahwa “ untuk membina persatuan dan kesatuan serta 

meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 

       Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut 

diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan 

prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien 

serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Disiplin itu sendiri menurut Hasibuan 

adalah merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.
4
 Sedangkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri 

pasal 1 dijelaskan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 

Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam 

organisasi, maka tindakan disiplin dan hukuman disiplin merupkan langkah terakhir 
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yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya dibawah standar atau yang tidak 

disiplin
5
. 

       Tidak masuk dinas tanpa ijin adalah salah satu bentuk pelanggaran yang ada di 

lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang. Tercatat ada 50 lebih 

pelanggaran dalam setahun, hal ini sangat bertolak belakang dengan peraturan yang 

mengatur tentang kedisiplinan Polisi terkait tidak masuk dinas tanpa ijin. 

       Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang - 

undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri 

diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri 

tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, 

karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. 

Sebanyak 522 kasus pelanggaran disiplin telah terjadi sepanjang tahun 2013, yang 

diantaranya adalah tidak masuk dinas tanpa ijin atau keterangan. Data sidang disiplin 

selama bulan September saja telah dilaksanakan 96 kali sidang disiplin terhadap 262 

anggota Polri.
6
 

       Semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan 

pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia maka akan 

dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.
7
 Tindakan disiplin 

menurut pasal 8 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa 
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teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 

Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran tertulis, 

penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan 

pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan 

dalam tempat khusus selama 21 hari.  

       Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan 

kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di 

bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002, yang memiliki tugas untuk 

membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri 

dan dalam pelayanannya terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya 

penyimpangan tindakan anggota polri. Divpropam Polri merupakan unsur pengawas 

dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri, selain itu Divpropam Polri 

bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan 

Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 

anggota Polri atau PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya 

Propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut pusat/pus 

(Pus Paminal, Pus Bin Prof, Pus Provos). Dan tugas Sub Provos adalah membina dan 

menyelenggarakan fungsi provos yang meliputi pembinaan, pemeliharaan disiplin, 

tata tertib, serta penegakkan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin 
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dan pengamanan terbuka pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang telah 

ditentukan.
8
 Jadi Sub Provos lah yang bertanggung jawab atas penertiban anggota – 

anggota Polri yang melanggar aturan disiplin Polri. 

       Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota 

Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran tersebut bisa diketahui dari tiga 

cara yaitu berdasarkan laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Setelah adanya 

temuan atau laporan pelanggaran disiplin, Provos akan melakukan penyelidikan yang 

merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum. setelah itu 

dilakukan penyelesaian pelanggaran disiplin yang merupakan penanganan disiplin 

oleh Provos atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai 

memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap.
9
   

       Sehubungan dengan fenomena diatas, maka oleh karena itu peneliti ingin 

mengkaji lebih lanjut tentang upaya penegakkan disiplin yang dilakukan oleh subbid 

Provos Bid Propam terhadap anggota Kepolisian, yang selanjutnya akan dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 

Polisi Yang Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin (Studi di Direktorat Kepolisian Udara 

Pondok Cabe Tangerang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar 

belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apa bentuk – bentuk pelanggaran disiplin di lingkungan Kepolisian Udara 

Pondok Cabe Tangerang ? 

2. Bagaimana penegakkan disiplin di lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe 

bagi anggota yang tidak masuk dinas tanpa ijin ? 

3. Bagaimana efektifitas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Polisi yang 

tidak masuk dinas tanpa ijin ? 

C. Tujuan Penelitian 

       Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum. Secara 

spesifik terkait dengan penulisan ini yang menjadi tujuan utama penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk – bentuk pelanggaran disiplin di 

lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakkan disiplin di lingkungan 

Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang bagi anggota yang tidak masuk 

dinas tanpa ijin. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas sanksi disiplin yang dijatuhkan 

kepada Polisi yang tidak masuk dinas tanpa ijin 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk kepentingan – 

kepentingan sebagai berikut : 

1. Kegunaan Penelitian 

a) Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh terhadap penegakkan sanksi terhadap anggota Polri 

yang tidak masuk dinas tanpa ijin. 

b) Diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut mengenai bentuk penegakkan hukum 

terhadap pelanggaran – pelanggaran disiplin khususnya anggota Polri 

yang tidak masuk dinas tanpa ijin. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Penulis 

Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang 

penegakkan disiplin oleh Provos Polri terhadap anggota Polri yang tidak 

masuk dinas tanpa ijin. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk 

perbandingan teori yang didapat dibangku kuliah dengan keadaan yang 

terjadi sebenarnya di lapangan. 

b) Bagi Masyarakat 
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Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penegakkan/aturan 

disiplin di lingkungan Direktorat Kepolisian Udara Pondok Cabe 

Tangerang bagi anggota yang tidak masuk dinas tanpa ijin. 

c) Bagi Kepolisian Republik Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dalam 

penegakkan disiplin di lingkungan Direktorat Kepolisian Udara Pondok 

Cabe Tangerang. 

 

E. Metode Penulisan 

       Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – 

prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
10

 Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam 

kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. 

Terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni tugas Provos dalam menangani 

disiplin polisi yang tidak masuk dinas tanpa ijin, penulis mencoba menggunakan 

pendekatan undang – undang dan juga pendekatan konseptual. 

       Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menlaah semua undang – undang 

dan regulasi yang terkait dan bersangkut paut dengan isu hukum yang hendak 

diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari 
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pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep – konsep hukum, 

asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun metode penulisan 

yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

       Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang 

mengkaji efektifitas hukum, dimana yang menjadi objek kajian adalah realitas 

hukum dimana hukum sebagai tindakan adapun sifatnya ialah bersifat 

eksploratis dan berbentuk preskriptif. Mengenai sifat penelitian hukum ini yang 

bersifat eksploratis, penelitian eksploratis dilakukan apabila pengetahuan 

tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang atau bahkan tidak ada. 

2. Pemilihan Lokasi Penelitian 

       Pada penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian 

Udara Baharkam Pondok Cabe Tangerang Selatan Jakarta Selatan. Alasan 

memilih Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang sebagai lokasi penelitian 

adalah dikarenakan Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang merupakan 

organisasi Polri tingkat pusat serta merupakan pusat komando kepolisian 

Republik Indonesia yang notabene menjadi tolak ukur kedisiplinan anggota 

Polri di seluruh Indonesia. 

3. Sumber Data 
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a) Data Primer 

       Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain – lain yang diperoleh dari sumber 

utama/pertama.
11

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, 

untuk meneliti penegakkan disiplin oleh Provos bagi anggota Polri yang 

tidak masuk dinas tanpa ijin. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 

Oktober 2013 – 12 Februari 2014, dan wawancara dengan Kanit Provos 

Polisi Udara AKP Taufik Sholeh dan dilakukan tanggal 10 Desember 

2013 wawancara dengan Brigadir Mu’aris Purnomo. 

b) Data Sekunder 

       Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen 

resmi, buku – buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang – 

undangan antara lain : 

1) Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 

tentang Disiplin Polri. 

                                                 
     

11
 Fakultas Hukum UMM, Pedoman Penulisan Hukum, 2012, hal 32 



13 

 

13 

 

3) Pasal 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. 

4) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polisi. 

5) Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri 

nomor 12 tahun 2009. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Penulisan ini menggunakan dua cara pengumpulan data yakni, wawancara 

dan dokumentasi. 

a. Interview/Wawancara : Pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada pihak terkait di Kepolisian Udara Pondok Cabe 

Tangerang, yaitu wawancara langsung dengan Kanit Provos Polisi Udara 

AKP Taufik Sholeh, terkait penegakkan dan efektifitas hukum atas 

pelanggaran disiplin khususnya tidak masuk dinas tanpa ijin 

b. Dokumentasi : Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki oleh para 

pihak, dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

       Berdasarkan pada sifat penelitian ini yang menggunakan metode yang 

bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
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kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
12

 

Deskriptif tersebut meliputi penentuan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi 

objek penelitian. Adapun dalam proses analisa di lapangan digunakan model 

miles and huberman yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 

yakni pada saat wawancara.  

 

F. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika penulisan 

hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing – masing terdiri dari sub – sub bab. 

Adapun bab – bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

pengambilan isu hukum, rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, 

metode penulisan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai teori dan konsep tentang Kepolisian 

Republik Indonesia mengenai konsep Polisi, hak dan kewajiban Polisi, 

larangan dan sanksi Polisi. Teori dan konsep mengenai pelanggaran 
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disiplin yang meliputi teori pelanggaran, kedisiplinan, dan pengaturan 

disiplin Polisi, dan teori serta konsep tentang efektifitas hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis menyajikan analisa – analisa yang berkaitan 

dengan bentuk – bentuk pelanggaran disiplin di Kepolisian udara 

Pondok Cabe Tangerang. Analisa yang berkaitan dengan penegakkan 

disiplin di lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang bagi 

anggota yang tidak masuk dinas tanpa ijin dan analisis yang berkaitan 

dengan efektifitas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Polisi yang 

tidak masuk dinas tanpa ijin. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi 

tentang saran - saran yang menjadi sumbangan penulis sebagai upaya 

penemuan pemecahan masalah atas isu hukum yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


