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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti 

karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan 

dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai 

apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk 

atau baik. Menurut Martin,
1
 etika didefinisikan sebagai “the discpline which can 

act as the performance index or reference for our control system”. Dengan 

demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan 

mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya 

yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian 

dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja 

dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan 

akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan 

yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode 

etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self 

control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk 

kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. 

                                                           
1
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Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup 

dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban 

profesi yang bersangkutan yang dapat atau yang paling mengetahui tentang 

apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika 

profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam 

tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan terhadap etika profesi akan 

sangat tergantung pada akhlak dan moral pengemban profesi yang bersangkutan.
2
  

Disamping itu pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang 

menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi 

tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat 

membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien, dimana kenyataan tersebut 

dapat menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan 

adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. 

Karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri 

dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi 

dalam mengemban profesi tersebut. Perangkat kaidah itulah yang disebut sebagai 

kode etik profesi (biasa disingkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun yang 

tidak tertulis. Pada masa sekarang, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis 

yang ditetapkan secara formal oleh tiap-tiap organisasi profesi yang bersangkutan. 

Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang 

                                                           
2
 Anang Usman, Etika Profesi Penegak Hukum Polri Antara Moral dan Pengabdian, dokumen 
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bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari 

penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional. Yang dalam 

perkembangan selanjutnya kode etik tersebut termasuk kelompok kaidah moral 

positif.
3
 

Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara 

ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang 

berkeadilan itu adalah kebutuhab dasar manusia, karena hanya dalam situasi 

demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai 

dengan martabat kemanusiannya. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang 

paling luhur dan merupakan unsur esensial dari martabat manusia.
4
 

Hukum, kaidah-kaidah hukum positif, kesadaran hukum, kesadaran etis 

dan keadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. 

Penghormatan terhadap martabat manusia adalah titik tolak atau landasan 

bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum. Sebagai sarana untuk mewujudkan 

ketertiban yang berkeadilan, hukum diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku 

kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif 

yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut 

tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah –kaidah hukumnya 

serta penegakannya adalah produk dari perjuangan manusia dalam upaya 

mengatasi pelbagai masalah kehidupan dalam masyarakat, termasuk 
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menanggulangi dan mengarahkan kecenderungan-kecenderungan yang negatif 

agar menjadi positif dan mengaktualisasikan atau memproduktifkan 

kecenderungan-kecenderungan positif yang ada dalam diri manusia.
5
 

Salah satu bagian dari profesi hukum tersebut adalah kepolisian yang 

mana memiliki tanggungjawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. 

Polisi terikat oleh etika profesi yang mengharuskannya berperan sebagai 

pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus penegak hukum.  

Pembahasan tentang Etika Kepolisian dicantumkan pada Pasal 34 ayat (1) 

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan Sikap dan perilaku 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memperkukuh pelaksanaan etika 

profesi kepolisian ini, maka pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 

Secara spesifik Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan 

bahwa anggota Kepolisian dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan 

kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

Permasalahan akan timbul apabila oknum polisi sebagai unsur struktur 

hukum yang semestinya menegakkan hukum ternyata juga melakukan suatu 
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tindak kriminal. Tindak kriminal semacam itu baru-baru ini terjadi di wilayah 

Sidoarjo, sebagaimana pada tulisan dalam artikel berikut:
6
 

Polda Jawa Timur menetapkan kembali enam tersangka kasus penembakan 

terhadap Riyadhus Solihin, sopir antarjemput karyawan pabrik yang juga guru 

ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur. 

“Enam orang itu sudah kita jadikan tersangka. Saat ini sedang dalam proses 

penyidikan,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko kepada wartawan usai 

peringatan HUT Brimob ke-66 di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, 

Surabaya, Senin (14/11/2011). 

Hadiatmoko menegaskan tidak ada anggotanya yang kebal hukum. Polisi 

tetap berpegang kepada profesionalitas dan proporsionalitas. “Supaya tidak 

ada kecurigaan, kami  profesional. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.. 

 

Artikel di atas menunjukkan contoh tindak pidana berupa penembakan 

dan sikap main hakim sendiri oleh oknum kepolisian di Sidoarjo terhadap 

masyarakat sipil. Dari artikel dapat diketahui bahwa kepolisian tidak memberikan 

toleransi atas tindakan semacam ini dan segera melakukan penyelidikan terhadap 

kasus yang melibatkan anggotanya tersebut. 

Untuk mengatasi pelanggaran pidana atau pelanggaran etika yang 

dilakukan oleh polisi, dasar hukumnya adalah Pasal 35 UU No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: ”Pelanggaran 

terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pasal tersebut menjabarkan bahwa 

pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia 

akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian. Pelanggaran yang akan 

                                                           
6
 www.news.okezone.com., Penembakan Guru Ngaji, Enam Polisi jadi Tersangka, artikel. 

tanggal 14 November 2011 (Akses tanggal 15 November 2011) 
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dikenakan tindakan adalah sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan 

Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

Divisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana tersebut 

adalah Divisi Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan). Propam merupakan salah 

satu struktur organisasi kepolisian sejak 27 Oktober 2002 (Kep.Kapolri Nomor: 

Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provost atau Satuan Provost POLRI 

yang organisasinya masih bersatu dengan TNI (Militer) sebagai ABRI, dimana 

Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Militer (PM). Div 

Propam adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang 

bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan 

dilingkungan internal organisasi POLRI yang disingkat Div Propam POLRI 

sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar 

yang berada lansung di bawah Kapolri. Pada tingkat Kota atau Kabupaten, maka 

dalam struktur Kepolisian Resor (Polres) terdapat Satuan Propam yang memiliki 

tugas dan tanggungjawab menangani pembinaan profesi dan pengamanan di 

lingkungan internal organisasi Polri tersebut. Tugas PROPAM secara umum 

adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan 

kepolisian dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan 

tindakan anggota/PNS POLRI.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=27_Oktober_2002&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provost&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/POLRI
http://id.wikipedia.org/wiki/TNI
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/POLRI
http://id.wikipedia.org/wiki/POLRI
http://id.wikipedia.org/wiki/POLRI
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapolri
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Dalam penanganan suatu pelanggaran oleh kepolisian sebagaimana 

digambarkan artikel di atas, pastilah terdapat hambatan tersendiri bagi Satuan 

Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam pelaksanaannya. Peneliti disini tertarik 

untuk mengungkap bagaimana hambatan yang dialami satuan profesi dan 

pengamanan (Propam) dalam penanganan pelanggaran hukum yang terdapat di 

tingkat Kepolisian Resor (Polres). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian pada Satuan Propam Polres Kota Batu.  

Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan anggota Divisi Propam 

Polres Batu, yaitu Bripda Dedy, peneliti mendapati bahwa pelanggaran kode etik 

yang dilakukan anggota kepolisian di Polres Batu secara umum masih merupakan 

kasus-kasus ringan, yaitu antara lain kurang lengkapnya kendaraan bermotor, 

tidak mematuhi kelengkapan dalam berkendara, serta mengunjungi tempat 

rekreasi, seperti Café dan Bar, dengan menggunakan seragam kepolisian.
7
 Untuk 

pelanggaran UU Lalu Lintas, anggota kepolisian selain mendapatkan sanksi sesuai 

dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, juga mendapatkan hukuman 

dari kesatuan atas pelanggaran kode etik. Hasil penelitian ini dituangkan oleh 

peneliti dalam skripsi berjudul: “PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA 

PROFESI POLISI OLEH SATUAN PROFESI DAN PENGAMANAN 

(PROPAM) (Studi di Satuan Propam Polres Kota Batu)” 

 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bripda Dedy, anggota Divisi Propam Polres Kota Batu, tanggal 22 Juni 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di  atas  maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi polisi di wilayah 

hukum Polres Kota Batu selama tahun 2010-2012? 

2. Apakah hambatan yang dialami Satuan Propam dalam penanganan pelanggaran 

etika profesi oleh polisi pada Polres Kota Batu selama tahun 2010-2012?  

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika 

profesi polisi di wilayah hukum Polres Kota Batu selama tahun 2010-2012 

2. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Satuan 

Propam dalam penanganan pelanggaran etika profesi oleh polisi pada Polres 

Kota Batu selama tahun 2010-2012. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman 
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peneliti tentang hambatan yang dialami Satuan Propam dalam penanganan 

pelanggaran hukum oleh polisi.  

2. Bagi masyarakat 

Memberikan sumbangan terhadap masyarakat di bidang ilmu 

hukum, khususnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak 

penanganan yang dilakukan Satuan Propam dalam kasus pelanggaran hukum 

oleh polisi  

3. Bagi Akademisi 

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap hukum pidana, 

utamanya terkait hambatan yang dialami Satuan Propam dalam penanganan 

pelanggaran hukum oleh polisi.  

4. Bagi Kalangan Praktisi 

Untuk kalangan praktisi, khususnya Polri, peneliti ingin memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas 

dan wewenang Polri dalam penanganan pelanggaran hukum oleh polisi yang 

dilakukan oleh Satuan Propam  

1.5.Metode Penelitian 

1.5.1. Pendekatan  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis 

menitikberatkan pada studi terhadap fenomena hukum yang terjadi di 

masyarakat. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis-sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian dilandaskan pada 
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peraturan perundangan yang berlaku, yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri, sedang sosiologis berarti bahwa penelitian dilakukan 

terhadap gejala atau fenomena terkait hambatan yang dialami Satuan Propam 

dalam penanganan pelanggaran hukum oleh polisi.  

1.5.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian peneliti adalah Polres Kota Batu, khususnya 

Satuan Propam Polres Kota Batu karena Unit Propam bertugas menangani 

kasus pelanggaran disiplin dan etika kepolisian yang dilakukan oleh polisi, 

sehingga sesuai dengan tema penelitian yang berupaya untuk mengetahui 

bentuk-bentuk pelanggaran serta hambatan yang dialami Satuan Propam 

Polres Kota Batu dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. 

Peneliti berupaya untuk mendapatkan keterangan dari anggota Satuan Propam 

Polres Kota Batu tentang hambatan yang dialami Satuan Propam dalam 

penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. 

1.5.3. Sumber Data 

1.5.3.1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat.
8
 Dalam hal ini berupa hasil wawancara terhadap pihak-pihak 

yang terkait dalam munculnya hambatan bagi Satuan Propam, yaitu Bripda 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1986, h.51 
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Dedy sebagai anggota Satuan Propam Polres Batu dan Guntur sebagai korban 

penganiayaan dalam kasus penanganan pelanggaran oleh polisi, serta anggota 

kesatuan yang melanggar UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 

1.5.3.2. Data Sekunder 

Adalah sumber data yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan 

tafsiran terhadap sumber data primer.
9
 Dalam hal ini sumber data yang 

digunakan peneliti adalah bahan-bahan yang berasal dari sumber pustaka yang 

berkaitan dengan topik bahasan, yang kemudian dikaitkan dengan penanganan 

kasus pelanggaran polisi oleh Satuan Propam. 

1.5.3.3. Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data dari bahan berupa kamus dan 

ensiklopedia yang mendukung penelitian dalam hal istilah, arti kata dan terms 

terkait penelitian.  

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data  

1.5.4.1. Interview ( wawancara )  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer langsung di 

lapangan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden untuk 
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menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, dan pendapat 

maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.
10

 

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

akan ditanyakan.
11

 

Interview dilaksanakan terhadap subyek yang diambil dengan cara 

purpossive sampling. Dimana peneliti secara subyektif mengambil sampel 

dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan 

(representative) bagi penelitian
12

.  

Bentuk pertanyaan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah 

bentuk pertanyaan terbuka, yang mana memberikan peluang bagi responden 

untuk memberikan jawaban seluas-luasnya dalam konteks pertanyaan. Dalam 

penelitian ini, responden yang digunakan peneliti adalah dari pihak Satuan 

Propam (Profesi dan Pengamanan) Polres Kota Batu,  yaitu Bripda Dedy 

Purwanto, anggota Satuan Propam Polres Kota Batu, dan Guntur sebagai 

korban penganiayaan Bripda EP, dengan didasarkan pada pengetahuan 

responden akan permasalahan yang diteliti, yaitu hambatan penanganan 

pelanggaran oleh Polisi yang dilakukan Satuan Propam. Secara spesifik 
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 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika Pusat, Jakarta, 

2002. h.57 
11

 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktik, Penerbit Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006., h.227 
12

 Muslan Abdurrachman, Op.Cit. 
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responden adalah pihak Satuan Propam. Serta anggota kesatuan yang 

melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.  

1.5.4.2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa dokumen 

berkaitan dengan catatan dan kearsipan, yaitu berkas laporan pelanggaran 

kedisiplinan oleh anggota kepolisian di Polres Kota Batu yang merupakan 

data primer. Serta peraturan perundangan terkait dengan pelanggaran kode 

etik kepolisian yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 

1.5.4.3.Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilaksanakan dengan meneliti berbagai literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang tengah dilaksanakan peneliti, yaitu tentang 

penanganan pelanggaran etika oleh anggota kepolisian, dimana peneliti 

mengumpulkan literatur terkait untuk mendukung pembahasan fenomena 

yang diungkap oleh peneliti.  

1.5.4.4.Studi Website 

Peneliti mengumpulkan data yang relevan dari website berupa artikel 

dan jurnal yang mendukung penelitian yaitu pelanggaran etika profesi polisi 

serta penanganannya oleh Divisi Propam. 

1.5.5. Analisa Data 
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Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif, yaitu  suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh.
13

  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini maka peneliti 

akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab satu ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang  

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penelitian yang digunakan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan 

umum tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang 

Divisi Profesi dan Pengamanan, Tinjauan Umum tentang Etika Profesi ,dan 

Tinjauan tentang Penegakan Hukum. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang dibahas 

peneliti yang dimulai dari bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi oleh 
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polisi pada Polres Kota Batu serta hambatan yang dialami Satuan Propam 

dalam penanganan pelanggaran hukum oleh polisi pada Polres Kota Batu  

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan materi-

materi mencerminkan judul skripsi. Sedangkan saran merupakan statement 

peneliti yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama.  


