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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepolisian adalah alat Negara yang berfungsi sebagai penanggung jawab 

keamanan dan ketertiban dalam negeri dan sebagai salah satu unsur penegakan 

hukum dan sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat serta lebih 

mengetahui kondisi masyarakat daripada lembaga negara yang lain, sehingga 

dapat menjaga konsistensi hukum yang berlaku, ditegaskan pula bahwa 

Kepolisian mempunyai tugas pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. 

Berdasarkan wewenang tersebut adanya hubungan antara Polisi dan masyarakat 

yang merupakan dua subjek sekaligus obyek yang tak mungkin terpisahkan.  

Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran 

polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu 

sendiri.
1
 

Telah dipahami bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian 

mengalami berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan 

kompleksitas tugas Kepolisian. Sehingga untuk menyiasati keberhasilan tugasnya 

harus merubah strategi dan tindakan Kepolisian. Yaitu dengan mengaktifkan 

kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan 

penyelesaian dalam permasalahan sosial yang timbul. Hubungan kerjasama antara 

polisi dengan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa. Sehingga tercipta 

hubungan yang ideal walaupun pada kenyataannya hubungan tersebut sangat 
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dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, struktur organisasi dan fungsi tugas 

memasuki era globalisasi kedepan. 

Memasuki era globalisasi tugas Kepolisian Republik Indonesia 

(KEPOLISIAN) cukup berat. Meski jajaran Kepolisian terus maju setiap detiknya 

tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Hal itu menyebabkan jajaran 

Kepolisian selalu dianggap ketinggalan dalam melayani tuntutan masyarakat
2
. 

Pembahasan rumusan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam Pasal 13, dimana yang menjadi subtansi tugas pokok ”memberikan 

pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” bersumber dari 

kedudukan fungsi Kepolisian sebagai hakekatnya bersifat pelayan publik (public 

service) dan termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian, hal ini sesuai yang 

telah diamanahkan pasal 13 huruf (c) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, 

yang merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab Kepolisian untuk melakukan 

perlindungan HAM. 

Sedangkan dalam UU Kepolisian No.  2 tahun 2002, pasal 14 ayat (1) huruf c 

, dinyatakan sebagai berikut :  

“ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : “Membina masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta 

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan”.  

Karakter tugas dan tanggung jawab Kepolisian sangatlah berbeda dengan 

organisasi pemerintahan lainnya. Kekhasan ini menyebabkan pentingnya sistem 
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akuntabilitas Kepolisian agar tugas dan wewenang kepolisian tidak disalah 

gunakan. 

Akuntabilitas Kepolisian meliputi dua aspek yaitu dengan melakukan 

kegiatan operasional dan pelayanan Kepolisian, masyarakat menuntut agar 

layanan Kepolisian diberikan secara efektif dan sumber daya yang dialokasikan 

Kepolisian digunakan secara efisien dalam melakukan perlindungan HAM. Serta 

memperbaiki prilaku Kepolisian dalam melakukan tugas, masyarakat menuntut 

agar anggota Kepolisian berperilaku yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 

Akuntabilitas disini bukan hanya menuntut agar Polisi bertindak sesuai dengan 

hukum, tetapi juga memperlakukan warga secara manusiawi.
3
 

Akuntabilitas Kepolisian pada umumnya didasarkan pada keinginan untuk 

mencegah penyalah-gunaan wewenang Kepolisian itu sendiri, untuk melindungi 

hak-hak dan kebebasan masyarakat, agar polisi dapat berkerja sesuai dengan 

ketentuan hukum dan bahwa terdapat pengawasan terhadap kegiatan Kepolisian
4
. 

Adanya transparansi dan akuntabilitas publik ini dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih (good goverment) sangat penting dalam peningkatan 

hubungan Kepolisian dan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan 

Kepolisian. Hubungan Kepolisian dan masyarakat yang positif didasarkan pada 

kepercayaan (trust) akan sangat mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian
5
. 

Pergeseran fungsi seperti ini didorong oleh perubahan stuktur serta 

pertukaran kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain perubahan 

fungsi polisi merupakan fungsi perubahan masyarakat. Perubahan ini tidak lain 
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masalah masalah yang semakin kompleks dalam masyarakat seperti 

industrialisasi, moderenisasi, serta proses proses yang lain dan berbagai macam 

konflik yang terjadi dimasyarakat. 

Pada masa sekarang dapat dikatakan tugas polisi makin lama makin rumit. 

Polisi bukan hanya bertindak sebagai pelaku saja tetapi juga dituntut sebagai 

seorang pemikir. Tuntutan masyarakat agar polisi tidak hanya sebagai pemburu 

kejahatan tapi juga memberikan perhatian yang seksama terhadap penggunaan 

analisis sosial dan sebagainya dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan masyarakat 

ini datang dari kondisi masyarakat yang semakin kompleks yang terjadi akibat 

moderenisasi disegala bidang. 

Kompleksitas masyarakat inilah yang menimbulkan kompleksitas masalah 

yang dihadapi oleh polisi. Tuntutan dari masyarakat inilah yang menimbulkan 

pekerjaan polisi model baru yaitu penganalisis problem sosial yang mana polisi 

juga sebagai pekerja sosial yang selalu siap dalam melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat
6
. Akan tetapi polisi tidak dapat serta merta sanggup 

menjalankan tugas ini secara mutlak dan ditangani sendiri. Tanpa peran serta 

masyarakat kerja keras polisi tidak berarti sama sekali. Selanjutnya konsep inilah 

yang dikembangkan oleh Negara yaitu “Perpolisian Masyarakat” dalam usaha 

polisi menjalankan tugasnya menciptakan situasi aman, tentram dan supremasi 

hukum. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, khususnya pasal 30, bahwa 

masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam usaha keamanan 
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negara, hal ini mengandung makna bahwa masyarakat dapat dan harus turut serta 

dalam menjaga dan memelihara keamanan berdasarkan pada sistem keamanan 

swakarsa, keikutsertaan masyarakat dalam usaha keamanan diatur oleh undang-

undang. 

Undang-undang yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur keikut- sertaan 

masyarakat dalam usaha keamanan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002, khususnya pasal 13 ayat (1) huruf c dan penjelasannya, pasal 14 ayat 

(1) huruf c dan f, pasal 15 ayat (2) huruf f dan g. 

Penjabaran tentang tatacara dan prosedur keikutsertaan masyarakat dalam 

usaha keamanan, diatur Peraturan Kapolri No 24 Tahun 2007 tentang sistem 

manajemen pengamanan dan Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang 

Pemolisian Masyarakat. 

Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan bagian dari Grand Strategy Polri 

2005-2025, dalam renstra pertama 2005-2009 ditujukan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat (trust Building) dan renstra kedua 2010-2014 ditujukan 

untuk membangun kemitraan (partnership building), maka untuk memperoleh 

hasil yang maksimal dan mendasar dari tujuan kedua renstra tersebut maka 

program polmas merupakan salah satu pilihan yang tepat. 

Nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diterapkan oleh 

Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk 

pengamanan swakarsa melalui program fungsi pembinaan masyarakat yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia baik di masa lalu maupun di 

era reformasi. 
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Konsep “Perpolisian masyarakat” atau lebih dikenal sebagai community 

policing ini sudah lama diterapkan di negara maju seperti di Amerika Serikat, 

Israel, Kanada dan Inggris. Sedangkan dalam penerapan dan perkembangannya di 

Indonesia populer dengan istilah program pembinaan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (KAMTIBMAS). Akan tetapi masyarakat awam menyebutnya 

dengan: Pembinaan masyarakat (BIMAS), padahal dua konsep ini sangatlah 

berbeda dan bertolak belakang. Dilihat dari sejarah, BIMAS diterapkan oleh 

pemerintahan orde baru pada awal dekade 80-an dengan tujuan agar masyarakat 

sadar dan serius menghayati Pancasila. Tugas BIMAS ini diberikan kepada korps. 

Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI Angkatan Darat. Maka dalam hal ini dapat 

dikatakan definisi dari program KAMTIBMAS adalah suatu kebijakan dan 

strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih 

efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan 

kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap 

polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan Sumber Daya Masyarakat yang 

ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti adanya 

kepolisian yang lebih handal, peran serta masyarakat yang lebih besar dalam 

pengambilan keputusan, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan 

kebebasan individu.
7
 

Definisi pembinaan (Keamanan dan Ketertiban Bersama Masyarakat) 

KAMTIBMAS diatas berasal dari Tiga (3) dari perspektif berikut ini : 

1. Dari perspektif Kepolisian ada kebutuhan yang semakin besar untuk 

meningkatkan hubungan masyarakat dengan tujuan: 
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a) Memanfaatkan berbagai sumber daya masyarakat untuk membantu 

upaya mencegah kejahatan dan mengurangi tingkat kecemasan 

masyarakat terhadap kejahatan. 

b) Memperkuat basis pada satuan reserse di Kepolisian. 

c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polisi. 

2. Dari perspektif masyarakat, semakin disadari bahwa mereka butuh dan 

memang layak mendapatkan : 

a) Pelayanan yang lebih baik dari aparat kepolisian. 

b) Akuntabilitas kepolisian yang lebih handal. 

c) Peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibidang 

keamanan.   

3. Dari perspektif Kepolisian dan masyarakat terdapat asumsi bahwa 

program pembinaan Kamtibmas didasari anggapan bahwa : 

a) Kejahatan terjadi akibat faktor-faktor sosial yang relatif tidak dikuasai 

oleh pihak Kepolisian. 

b) Kebutuhan pencegahan kejahatan perlu dipusatkan pada faktor-faktor 

sosial penyebab kejahatan. 

c) Sikap proaktif perlu dikembangkan untuk mengganti kebijakan 

Kepolisian yang bersifat reaktif. 

d) Diperlukan prasyarat berupa penerapan desentralisasi wewenang pada 

kebijakan Kepolisian yang berwawasan sosial. 

e) Perlu menitikberatkan pada isu kesejahteraan masyarakat dari pada isu 

tradisional berupa isu kejahatan dan kecemasan masyarakat terhadap 

kejahatan. 
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f) Hak asasi dan kebebasan individu merupakan pertimbangan yang 

sangat mendasar dalam kebijakan Kepolisian yang demokratis.
8
 

Dilema lain tentang program maupun pelaksanaan pembinaan 

KAMTIBMAS adalah membedakan dan menjembatani kesenjangan antara 

masyarakat pendukung yang sangat antusias yang nyaris tidak melihat batasan-

batasannya, dengan masyarakat penentang yang sangat keras yang setiap saat siap 

mengecamnya jika ternyata pembinaan itu tidak menghasilkan sesuatu seperti 

yang diharapkan, atau lebih buruk dari inovasi tugas Kepolisian yang lainnya. 

Dilema seperti diatas tidak terikat pada atau terbatas pada suatu masyarakat atau 

masyarakat yang lain, dan tidak terbatas pula pada kebijakan kamtibmas di 

pedesaan ataupun perkotaan, seperti halnya penertiban preman-preman yang 

berada dipasar tradisional yang meresahkan dan apabila tidak segera dilakukan 

tindakan maka dapat mengindikasikan adanya tindak pidana yang lebih buruk. 

Disamping itu, tugas polisi yang tidak mudah dilakukan adalah tugas 

yang berhubungan dengan perubahan sosial. Bentuk dari tugas ini dapat berupa, 

mempolisikan kualitas kehidupan yang meliputi mempolisikan dengan kekerasan 

yang lazim dilakukan oleh polisi zaman dahulu diabad VI, akan tetapi abad 21 ini 

konsep tersebut sudah ditinggalkan. Dalam hal ini, polisi masih dalam kedudukan 

yang serba tidak pasti. Bagaimana tidak, ketika polisi bertindak keras pada 

penjahat, masyarakat menolak dan menentang keras. Itulah resiko pekerjaan 

polisi, suatu pekerjaan yang hasilnya ditunggu oleh masyarakat, tetapi hasilnya 

juga harus sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan oleh masyarakat bisa 
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berbeda, memang keberadaan polisi dimasyarakat seperti kata pepatah “benci tapi 

rindu”. 

Salah satu rahasia terbesar dari kehidupan modern adalah polisi tidak 

mencegah kejahatan. Para ahli mengetahuinya, polisi juga mengetahui akan tetapi 

masyarakat belum mengetahuinya. Bukti dari pernyataan ini adalah pertama, 

analisis yang dilakukan berulang kali selalu tidak dapat menemukan hubungan 

antara jumlah personil Kepolisian dengan angka kejahatan. Kedua, strategi yang 

dilakukan Kepolisian modern menunjukkan bahwa pengaruhnya masih belum bisa 

mencegah kejahatan secara lebih efektif.
9
 

Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa Negara dan aparatnya 

bukan satu-satunya badan atau instansi penegak hukum, begitu pula penduduk dan 

masyarakat. Masyarakat hidup di suatu wilayah atau di lingkungan yang jelas, dan 

bekerja serta berhubungan dengan jaringan sosial atau profesional didalam 

maupun diluar lingkungan tempat tinggalnya. Jaringan ini diantaranya bersifat 

etnis, komersial, pendidikan, politis, keagamaan, atau militer. Sebagian 

mengandung berbagai kesamaan, sebagian lagi benar-benar eksklusif. Sebagian 

masyarakat bersifat tradisional dan homogen dan sebagian lagi heterogen. Disatu 

masyarakat pertikaian jelas-jelas dianggap hal yang luar biasa di lingkungan lain 

dianggap hal yang biasa saja. Di suatu wilayah mungkin tidak aman berjalan 

walaupun siang hari sekalipun, sementara di wilayah lain orang masih 

membiarkan pintu tidak terkunci.  

Secara umum kepolisian mutlak dibutuhkan di dunia modern. Kepolisian 

adalah alat Negara yang berfungsi sebagai penanggung jawab keamanan dan 
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ketertiban dalam negeri dan sebagai salah satu unsur penegakan hukum dan 

sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat serta lebih mengetahui 

kondisi masyarakat daripada lembaga negara yang lain. Pelaksanaan Perpolisian 

Masyarakat di Indonesia tidak serta merta diterapkan secara nasional, tetapi harus 

dianalisa terlebih dahulu kondisi tiap daerah. Mengingat kondisi dan sumber daya 

manusia atau penduduk dari setiap daerah tidaklah sama. Faktor lain yang tidak 

dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, setiap daerah 

mempunyai kultur masyarakat yang berbeda pula. Setiap masyarakat memiliki 

strukturnya, keistimewaan proses, permasalahan, serta karakteristik yang khusus. 

Adapun sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia telah 

melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas 

melalui kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dapat diartikan 

dengan kata lain bahwa Perpolisian Masyarakat adalah program siskamling yang 

diperbaharui baik dari segi konseptual maupun teknis pelaksanaan serta sasaran 

dari Perpolisian Masyarakat ini. Kegiatan siskamling didasarkan pada memotivasi 

masyarakat akan gerakan masyarakat sadar kamtibmas, yaitu masyarakat yang 

terdiri dari individu-individu yang mempunyai kesadaran akan hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan senantiasa berupaya menjaga 

kamtibmas di lingkungan masing-masing. Kesadaran kamtibmas ini 

dimanifestasikan bahwa dirinya akan selalu membina kemampuan dan 

kesadarannya sehingga berdaya tangkal, berdaya cegah, dan berdaya perlawanan 

terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas serta mampu menjadi sumber 

informasi polri sebagai kekuatan inti kamtibmas. 
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Kompleksitas masalah yang berkaitan dengan peran dan tugas-tugas 

kepolisian itu pada gilirannya menuntut peningkatan pengetahuan dan keahlian 

teknis kepolisian para anggota Polri. Namun demikian, perkembangan dan 

kecanggihan tindak kejahatan juga sejalan seiring dengan kemampuan untuk 

mengatasi kejahatan tersebut, baik secara preemtif, preventif maupun kuratif yaitu 

penangkalan, pencegahan dan penanganan. Seperti halnya dengan perkembangan 

tindak kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga 

merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan 

cara-cara lain yang digunakan untuk penanganan masalah tersebut. 

Salah satu metode yang sudah diterapkan cukup lama yaitu Community 

Policing. Namun penyempurnaan Community Policing yang hingga saat ini masih 

berlangsung dianggap sebagai suatu proses yang mengarah kepada perubahan 

paradigma baru Polri yang terjadi pasca reformasi merupakan salah satu akibat 

adanya berbagai fenomena yang muncul selama reformasi tersebut bergulir 

dimana Polri sebagai bagian Bangsa dan Negara yang tidak luput dari trend 

pergeseran lainnya. Dalam penyelenggaraan tugas Polri, Community Policing 

selanjutnya akan dikenal dengan istilah Polmas (Pemolisian Masyarakat). 

Kabupaten Malang merupakan daerah yang mempunyai luas, dimana 

terdapat beberapa kawasan industri, pertokoan, dan bahkan beberapa universitas, 

serta beberapa perbedaan suku, budaya dan keyakinan. Hal ini menambah 

konsekuensi atas kinerja Polri dalam menghadapi tantangan tersebut, untuk 

menjaga keamana dan ketertiban serta menjaga kerukunan di masyarakat. Hal ini 

menambah permasalahan dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang dan 

diperlukan pemukiman, sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan 
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sehari-hari bagi para pendatang memberikan sumber terjadi kerawanan terhadap 

kejahatan ringan (Lichte Musdrijven). 

Kejahatan ringan (Lichte Musdrijven) yang terjadi diwilayah Kabupaten 

Malang berupa peredaran minuman keras, pemukiman prostitusi yang dibuka 

pada libur puasa, pencurian ringan, penganiayaan ringan terhadap hewan, 

penganiayaan ringan terhadap manusia, penggelapan ringan, penipuan ringan, 

penadahan ringan, penghinaan ringan, dimana kejahatan ringan tersebut apabila 

tidak diselesaikan secara cepat dan tepat, dapat memicu suatu konflik dan 

pertikaian. 

Kejahatan ringan (Lichte Musdrijven) merupakan salah satu penyebab 

terjadinya kejahatan-kejahatan besar, seperti halnya tentang penguasaan tanah 

yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Sumatera, dimana dikarenakan suatu 

penguasaan tanah masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan kelapa 

sawit, dimana hal tersebut bermula dari kejahatan kecil (Lichte Musdrijven) yaitu 

melakukan demonstrasi dan berakhir dengan kejahatan besar seperti halnya 

pembunuhan, serta adanya banyaknya peredaran minuman keras yang menjamur 

dimasyarakat, dimana dengan adanya minuman keras tersebut dapat mengurangi 

kesadaran seseorang dalam melakukan suatu hal, maka dapat diindikasikan bahwa 

apabila seseorang yang sedang mabuk dan tidak bisa mengendalikan emosi maka 

dapat mengakibatkan adanya tindak pidana yang dapat merugikan atau 

membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain serta secara moralitas akan 

mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka untuk itu perlu 

adanya penanganan secara khusus agar kejahatan kecil (Lichte Musdrijven) 

tersebut tidak menjadi kejahatan-kejahatan besar. 
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Pertikaian antar warga adalah pertikaian yang terjadi antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang 

sering terjadi dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran, dimana dalam 

penanganannya diperlukan penanganan secara cepat dan segera agar tidak 

berkembang dengan perbuatan main hakim sendiri (echenrechting) atau yang 

lebih trend pada masyarakat sekarang adalah pengeroyokan massa terhadap 

pelaku, serta hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang memicu pertikaian 

yang lebih besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa 

kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA) karena polisi 

merupakan ujung tombak penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat 

dan benar. 

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai 

penegak hukum (law enforcement officers), pemelihara ketertiban (order 

maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi 

sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun makna peran polisi sebagai 

alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, 

keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan 

sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. 

Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela 

kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat 

kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang 

menjamin transparansi dan akuntabilitas melalui Pemolisian Masyarakat 

(Polmas).  
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Melihat luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki luas 3.718,32 

Km2, yang memiliki Jumlah penduduk sebesar 2.419.822 Penduduk, dimana 

kewilayahan sector terbagi menjadi 33 Polsek, total Jajaran Personil Anggota 

Polres Malang sebanyak 1225 Anggota Polisi, dan apabila merujuk pada ratio 

standart yang harus dimilik Polres Malang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

Pokoknya adalah 1 : 500, maka hal dapat diketahui seharusnya Polres Malang 

memiliki Jajaran Personil Anggota Polres Malang sebanyak 4839 Personil yang 

seharusnya dimiliki, dimana dalam hal ini sekarang hanya mendapatkan 

prosentase sebesar 25,16 % Jajaran Personil Anggota Polres Malang, jadi dalam 

dirasakan kurang 74,84 %, dengan adanya kekurangan personil maka diperlukan 

program Polmas untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan kecil dimasyarakat 

agar tidak timbul kejahatan besar. 

Melihat contoh konkrit yang ada di Kepolisian Kota Malang, dalam 

rencana pembangunan dan pembaharuan pasar blimbing dan pasar dinoyo, dimana 

Dari sekian banyak contoh yang kurang tepat, ada sebuah keberhasilan kecil yang 

pernah Kepolisian Kota Malang dalam upaya memaksimalkan peran Forum 

Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat untuk memecahkan masalah sosial di 

wilayahnya. Dengan memulai langkahnya dengan mengkomunikasikan 

masalahnya dengan Petugas Kecamatan, tokoh masyarakat, pemuda dan pengelola 

pasar. Mereka sepakat untuk merumuskan masalah dan solusinya secara bersama. 

Masalah yang disepakati untuk diangkat adalah “Penggunaan ruas jalan raya 

untuk aktifitas pedagang kaki lima, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar 

biasa”. Solusi yang diharapkan adalah, “Bagaimana menjadikan jalan raya 
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tersebut bisa tetap berfungsi sebagai sarana lalulintas kendaraan, dan pedagang 

juga tetap bisa berdagang sehingga aktifitas ekonomi tidak berhenti”. 

Pertemuan demi pertemuan dilakukan oleh para pihak melalui forum 

kemitraan yang telah dibentuk bersama. Perdebatan, diskusi, negosiasi, tawar 

menawar mewarnai setiap pertemuan. Karena persoalan ini menyangkut hajat 

hidup orang banyak, keputusan apapun yang akan diambil nantinya, harus tetap 

mengakomodir semua kepentingan yang ada. Akhirnya dicapai kesepakatan antara 

pedagang Kaki lima, Linmas, Kecamatan, pengelola pasar, perwakilan warga, 

untuk secara suka rela memindahkan lokasi dagang mereka dari jalan raya dan 

kembali menempati kios-kios yang telah tersedia dengan biaya sewa yang 

terjangkau. Bagi oknum aparat yang melakukan pungutan liar dari para pedagang 

dengan imbalan boleh berdagang di ruas jalan, akan ditindak oleh atasannya. 

Contoh di atas merupakan salah satu bentuk kemitraan antara polisi dan 

warga yang cukup ideal dalam wilayah yang sangat kecil, yaitu wilayah pasar. 

Sebuah kemitraan sejajar antara polisi dan warga yang dilandasi oleh sikap saling 

percaya, tulus, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dengan tujuan yang 

jelas, yaitu membicarakan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban 

yang ada disekitar mereka. Sejatinya, kemitraan semacam inilah yang ingin 

dibangun oleh POLRI melalui POLMAS. Bukan kemitraan yang diformalkan 

yang berorientasi pada kepentingan pemenuhan keuntungan matriil masing-

masing pihak.  
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Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian 

akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan 

mengenai bentuk pelaksanaan dan efektifitas Perkap No 07 Tahun 2008 dalam 

Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan 

khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama 

dari gangguan kejahatan ringan, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 

dan melakukan penelitian dengan judul “BENTUK PELAKSANAAN DAN 

EFEKTIFITAS TUGAS POLMAS POLRI DALAM PENCEGAHAN 

KEJAHATAN RINGAN (LICHTE MUSDRIJVEN) (STUDI PELAKSANAAN 

PERKAP NO. 07 TAHUN 2008 TENTANG POLISI MASYARAKAT DI 

POLRES MALANG)”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Fokus kajian penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Perkap No. 07 Tahun 

2008,sehingga permasalahan yang utama dari penelitian ini adalah 

Bagaimana efektifitas pelaksanaan tugas polmas Polri dalam pencegahan 

kejahatan ringan (Lichte Musdrijven)di Polres Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang 

perlunya pelaksanaan dan fungsi Polmas dalam pencegahan kejahatan 

ringan (Lichte Musdrijven)di Polres Malang ? 

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang 

efektifitas pelaksanaan fungsi Polmas dalam pencegahan kejahatan ringan 

(Lichte Musdrijven)di Polres Malang ? 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penulisan  ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

pengembangan Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan 

efektifitas tugas polmas polri dalam pencegahan kejahatan ringan (lichte 

musdrijven). 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah, karya tulis ini diharapkan mampu menyumbangkan 

alternatif kebijakan mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan 

monitoring bentuk pelaksanaan dan efektifitas tugas polmas polri dalam 

pencegahan kejahatan ringan (lichte musdrijven). 

b. Bagi aparat penengak hukum, karya tulis ini diharapkan bisa menjadi 

konsep bentuk pelaksanaan dan efektifitas tugas polmas polri dalam 

pencegahan kejahatan ringan (lichte musdrijven). 

c. Bagi masyarakat, karya tulis ini diharapkan mampu memonitoring 

akuntabilitas polisi bersama polmas terhadap bentuk pelaksanaan dan 

efektifitas tugas polmas polri dalam pencegahan kejahatan ringan (lichte 

musdrijven). 

d. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperkaya metodologi dan pengetahuan tentang bentuk pelaksanaan 

dan efektifitas tugas polmas polri dalam pencegahan kejahatan ringan 

(lichte musdrijven). 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan dan penelitian yang berjudul “BENTUK 

PELAKSANAAN DAN EFEKTIFITAS TUGAS POLMAS POLRI DALAM 

PENCEGAHAN KEJAHATAN RINGAN (LICHTE MUSDRIJVEN) (STUDI 

PELAKSANAAN PERKAP NO. 07 TAHUN 2008 TENTANG POLISI 

MASYARAKAT DI POLRES MALANG)” akan dijelaskan sistematika 

penulisan terlebih dahulu agar tersusun dengan baik dan mudah dipahami. 

Sistematika penulisan ini ada 5 bab yaitu: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Uraian dalam bab ini memberikan gambaran keseluruhan dari 

kajian yang ini antara lain uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka menguraikan mengenai Kedudukan dan 

fungsi polisi pada umumnya, Konsep Pemolisian Masyarakat 

dan pencegahan kejahatan ringan, Dasar hukum penerapan 

Perpolisian Masyarakat, Polmas di Indonesia, Program 

pengembangan Perpolisian Masyarakat, Kejahatan ringan. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan disajikan tentang metode-metode penelitan yang 

akan dipakai, mengenai Pendekatan penelitian, Lokasi 

Penelitian, Teknik pengumpulan data, Penetapan Kriteria 

Responden, Analisis data, sehingga tersusun secara rapi. 
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BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ke empat adalah bab yang merupakan inti dari tulisan ini, 

sebab membahas uraian mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan masalah kajian, antara lain tentang deskripsi 

tempat penelitian, perlunya pelaksanaan polmas dan fungsi 

Polmas dalam pencegahan kejahatan ringan (Lichte 

Musdrijven)di Polres Malang, efektifitas pelaksanaan fungsi 

polmas dalam pencegahan kejahatan ringan (Lichte 

Musdrijven)di Polres Malang. 

BAB V  :  PENUTUP 

Didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian dari  

serta memuat kesimpulan tentang perlunya pelaksanaan 

polmas dan fungsi Polmas dalam pencegahan kejahatan ringan 

(Lichte Musdrijven)di Polres Malang, efektifitas pelaksanaan 

fungsi polmas dalam pencegahan kejahatan ringan (Lichte 

Musdrijven)di Polres Malang, serta saran bagi penegak hukum, 

masyarakat, yang berkaitan dengan perlunya pelaksanaan 

polmas dan fungsi Polmas dalam pencegahan kejahatan ringan 

(Lichte Musdrijven)di Polres Malang, efektifitas pelaksanaan 

fungsi polmas dalam pencegahan kejahatan ringan (Lichte 

Musdrijven)di Polres Malang. 

 


