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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Polisi merupakan bagian dari warga masyarakat yang berada dalam suatu 

organisasi tertentu yang berada di bawah naungan Presiden. Kedudukan Kepolisian 

dibawah Presiden dapat dimaknai, bahwa posisi lembaga Kepolisian berada lebih 

rendah dari Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya lembaga Kepolisian 

tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang 

melekat pada lembaga Kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang 

didelegasikan pada lembaga Kepolisin, sehingga secara organisasi lembaga 

Kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. 1 

Polisi dipimpin oleh seorang Kapolri  yang berfungsi untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberi perlindungan hukum kepada 

masyarakat. Dan dalam instansi kepolisian Kapolri akan membawahi Kapolda, 

Kapolwil, Kapolres dan Kapolsek. 

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin 

tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan 

akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup 

pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, Hak 

                                                 
1 Sadjijono, 2008, Seri Polri Dan Good Governance, Laksbang Mediatama,  hal 338. 
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Asasi Manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan 

paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini 

khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus semakin 

meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-

kasus seperti penyuapan, korupsi, Hak Asasi Manusia dan berbagai kasus pidana 

lainnya, Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Dalam Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan 

Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Akan tetapi 

banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa 

profesionalisme dalam diri sebagian anggotanya.2 

Semua peraturan tentang Kepolisian diatur tersendiri dalam Undang-Undang 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

                                                 
2 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi, www.lawskripsi.com, diakses 

tanggal 5 Januari 2010. 
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 yang menyatakan bahwa: Fungsi anggota polisi adalah untuk memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan masyarakat.3 

Dalam menjalankan tugasnya tersebut anggota Kepolisian di tuntut untuk 

lebih tegas dalam menyelesaikan masalah demi penegakan hukum dan dapat bersikap 

di tengah-tengah masyarakat dan tidak berpihak ke salah satu pihak, tugas pokok 

kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: 

Tugas pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 4 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman; dan 

c. pelayanan kepada masyarakat. 

Tidak semua aparat Kepolisian dapat menerapkan tugas dan fungsinya sebagai 

mana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota Kepolisian wajib 

berpedoman  dan mentaati ketentuan peraturan Undang-Undang, ada beberapa aparat 

Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu dan 

meresahkan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya aparat Kepolisian sebagai 

penegak hukum selalu di hadapkan dengan pekerjaan yang ada di lapangan yang  

 

                                                 
3 Pasal 2 Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
4 Lihat Pasal 13 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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harus dapat mengendalikan emosinya, sebab aparat Kepolisian sebagai penegak 

hukum di tuntut untuk dapat memberantas tindak pidana yang terjadi di masyarakat, 

dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya masyarakat dalam 

negeri. 

Dengan adanya peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh 

oknum anggota Polisi, maka telah membuktikan bahwa ada beberapa dari oknum 

anggota Polisi telah menyalahi wewenang sebagai aparat penegak hukum, karena 

peristiwa yang melanggar hukum yang di lakukan oleh aparat Kepolisian merupakan 

suatu perbuatan pidana dan melanggar Undang-Undang khususnya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).  

Dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh aparat Kepolisian 

menjadikan masyarakat kurang percaya dengan Oknum Kepolisian yang seharusnya 

menjadi pengayom masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas 

dan fungsi Kepolisian itu sendiri. Dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 

oknum anggota Polisi menyebabkan citra Kepolisian di mata masyarakat menjadi 

rusak dan buruk, dan kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian menurun akibat 

ulah dari anggota Polisi tertentu yang melanggar peraturan hukum dan tidak 

menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. 

Anggota Kepolisian dikategorikan sebagai orang sipil dan berada dalam suatu 

organisasi yang terpisah dari militer, karena statusnya sebagai orang sipil maka 

anggota Kepolisian yang melanggar pelanggaran hukum harus tunduk kepada hukum  



 5

dan peradilan umum bukan di peradilan militer. Polisi juga berfungsi sebagai 

penyidik ketika anggota kepolisian itu telah melakukan tindak pidana. Jadi  Atas 

dasar latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui proses tindak pidana 

dengan pelaku oknum anggota kepolisian pada Polres Batu dalam penulisan tugas 

akhir yang berjudul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Prosedur Penyelesaian 

Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian  (Studi Di 

Polresta Batu). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Kriteria perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh oknum kepolisian 

Polres Batu? 

2. Bagaimana proses penyelidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum 

kepolisian Polres Batu? 

3. Sanksi apa yang di jatuhkan kepada anggota polisi yang melakukan tindak 

pidana? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah di sebutkan di atas, maka 

peneliti menyimpulkan tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kriteria perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang dilakukan 

oleh oknum kepolisian polres batu. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan 

oleh oknum kepolisian polres batu. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dan manfaat yang di harapkan akan memiliki kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Bagi perkembangan keilmuan dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan pemikiran dalam pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai 

kajian secara hukum mengenai proses penyelesaian kasus tindak pidana yang di 

lakukan oleh oknum Polisi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai wacana bagi masyarakat untuk mengetahui fungsi Kepolisian 

sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Bagi Anggota Kepolisian 

Sebagai masukan bagi anggota Kepolisian agar dapat melaksanakan 

fungsi dan kewenanganya dalam menjalankan tugasnya. 
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c. Bagi Penulis 

Dalam rangka menyelesaikan studi Ilmu Hukum Strata- 1  sebagaimana 

ketentuan  Universitas Dan Fakultas muhammadiyah malang dan sebagai 

aplikasi teori-teori yang telah di terima serta menambah wawasan, pengetahuan, 

dan pemahaman penulis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum 

anggota kepolisian. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini agar dapat terinci seperti diharapkan, 

maka penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Metode yang digunakan bertujuan untuk memperoleh bahan yang obyektif, sehingga 

hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulis. Untuk 

mendapatkan data dari obyek penelitian penulis menggunakan metode yang dapat 

diterangkansecara singkat sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

yaitu menganalisa bagaimana prosedur penyelesaian berdasarkan undang-undang 

yang belaku. Pendekatan penelitian yang mengkaji masalah proses penegakan 

hukum yang dikaitan dengan Undang-Undang sehingga aspek kesesuaian antara 

Undang-Undang dengan kenyataan tampak jelas. 
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2. Lokasi penelitian  

Dalam penelitian  ini peneliti melakukan penelitian di Polres Batu  yang 

berlokasi  di jl. Hasanuddin Junrejo Kota Batu Malang tepatnya disatuan Reskrim 

dan Provos karena ditemukan pelanggaran dari anggota kepolisian itu sendiri. 

 

3. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini pada pokoknya dibagi atas 

dua penggunaan bahan hukum yaitu: 

a. Data Primer 

Data data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu di polres 

batu, tentang proses penyelesaian tindak pidana dan kriteria tindak pidana yang 

dilakukan oleh oknum kepolisian polres batu, pada obyek yang diteliti baik 

melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi. Metode wawancara yaitu 

kegiatan penulis dalam melakukan tanya jawab dengan pejabat kepolisian 

polres batu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan 

dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengkaji 

bukubuku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data 

pendukung sebagai bahan analisa antara lain : 
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1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2. Peraturan Pemerintah RI  Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4. Peraturan Pemerintah RI Nonor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan 

Teknisi Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia. 

5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli Tahun 2006 

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Merupakan tehnik pengumpulan data dari tempat penelitian dalam hal ini 

adalah polres batu yang meliputi dokumen tentang proses penyelesaian tindak 

pidana yang dilakukan oleh oknum polres batu dan ktiteria tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota polres batu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi komunikasi antara pribadi dengan pribadi 

bertatap muka (face to face), ketika seorang saksi pewawancara mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban 

yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang di wawancarai 

atau pihak responden. 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan 

wawancara langsung kepada petugas Kepolisian Polres Batu  yang 

berhubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap 

warga sipil dan kepada oknum aparat Kepolisian yang melakukan tindak pidana 

tersebut dengan: 

F. Iptu Arianto Priyo Sularso (KBO Reskrim Polres Batu); 

G. Briptu Sukarso  (Bin OPS); 

H. Bripka Windu Abdilah (Anggota Provos); 

I. Briptu Dedy Purwanto (Banum) 

J. Briptu   D D ( Kasus  Pencurian); 

K. Briptu   A p ( Kasus  Penadahan) 

L. Aiptu   I R (Kasus Penggelapan) 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Kepustakaan 

yang di maksud di antaranya berupa buku-buku hukum, makalah hukum, artikel 

hukum, yang semuanya mencakup keterkaitan dengan jawaban atas 

permasalahan yang di tuliskan dalam penelitian ini. 
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5. Analisa Data 

Data penulisan ini di analisa dengan menggunakan cara diskriptif analisis 

yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu 

permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi di dasarkan atas 

analisis yang di uji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang di bahas. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun rencana sistematika penulisan hukun yang di gunakan dalam 

penulisan skripsi ini terdiri dari: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin 

atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, yang terkait langsung dan menjadi kerangka ilmiah permasalahan 

yang menjadi obyek penulisan hukum. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menuangkan penjelasan serta pembahasan tentang 

proses penyelesaian tindak pidana yang di lakukan oleh oknum polisi yang 

didukung oleh sumber rujukan teoritis atau sosiologis  yang telah penulis 

paparkan dalam bab sebelumnya. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di uraikan pada 

bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu si sampaikan untuk 

menjawab dan mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. 

 


