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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap negara di dunia ini mempunyai suatu tujuan nasional. Tiap-tiap 

negara tentunya memiliki program kerja yang berbeda-beda untuk 

mewujudkan tujuan nasionalnya. Pada dasarnya tujuan nasional semua negara 

di dunia ini sama-sama lebih mengutamakan kepada perlindungan terhadap 

warga negaranya. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap warga negara 

merupakan kunci pokok dalam proses perwujudan tujuan nasional semua 

negara. Apabila semua warga negara sudah terlindungi dengan baik, maka 

tujuan-tujuan nasional berikutnya akan mudah terlaksana. 

Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri secara tegas tercantum 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

(yang untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945)  pada alinea ke IV, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk mewujudkan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di samping itu, sebagaimana yang 

diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, 

yang mana segala tingkah laku manusia baik yang melakukan perbuatan 

hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti segala peraturan yang 
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berlaku. Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pertahanan dan keamanan negara.  

Ditengah-tengah itu, Polisi merupakan salah satu pilar yang penting 

dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara. Karena badan tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat yang bertugas sebagai melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.  Kita dapat melihat pada Era 

Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi 

terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru 

yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak 

asasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan 

dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya 

penyelenggaraan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).  

Kelahiran Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 

2 Tahun 2002) didasarkan pada paradigma baru, yaitu berkaitan dengan 

munculnya semangat demokratisasi dan reformasi di Indonesia, sehingga 

diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta 

pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara 

menyeluruh meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam 
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mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.1 

Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki 

kemampuan profesi. Hal ini mengacu pada pandangan Henry Campbell Black 

yang mengatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan 

pendidikan, pengetahuan dan kemahiran khusus (Profession is a vocation or 

occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge and 

skill).2 Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun 

intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggungjawab, yang 

diabdikan untuk kepentingan banyak orang, mempunyai organisasi atau 

lembaga profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki 

kode etik. Sedangkan etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi 

masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran etika dalam profesi 

adalah sebagai alat pengendali hati nurani. Oleh karena itu etika profesi 

merupakan refleksi ilmiah dalam perilaku pemegang profesi dari sudut norma-

norma baik dan buruk.3 

Ada yang menyebut bahwa profesi Polisi sebagai suatu profesi yang 

mulia (nobile profession). Franz Magnis Suseno menyebutkan sebagai suatu 

profesi yang luhur, yang memiliki dua prinsip, yaitu mendahulukan 
                                                             

1  Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),  Laksbang 
Mediatama, Surabaya, hlm.1. 

2 Henry Campblell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixty Edition, West Publishing, 
hlm. 121. 

3  Pudi Rahardi, op cit. hlm.145. 
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kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi.4 

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri 

yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung 

dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi 

yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang 

berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah 

berlakunya. Demikian pula profesi Kepolisian, mempunyai kode etik yang 

berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi Kepolisian.5 

Profesionalisme Polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan 

pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, 

aims and qualities) pekerjaan Polri. Sikap dan perilaku Polri terikat pada 

Kode Etik Profesi Polri, yang merupakan pedoman perilaku dan sekaligus 

pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi 

kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi 

pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan 

penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Polri sifatnya mengikat bagi 

anggota Polri, sehingga setiap anggota Polri dituntut untuk memahami, 

menaati dan mematuhi nilai etis yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud 

dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, 

                                                             
4 Franz Magnis Suseno, 2006, Etika Abad ke- 20, Kanisius, Yogyakarta, hlm.35. 
5 Pudi Rahardi, op cit. hlm. 147. 
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sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan 

perbuatan tercela, karena perbuatan itu bertentangan dengan norma etika atau 

norma moral.  Kode etik bagi profesi Kepolisian, tidak hanya didasarkan pada 

kebutuhan professional, tetapi juga telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 

tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode 

Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.6 

Dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan 
bahwa: (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi 
Polri; (2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban 
fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya; (3) Ketentuan 
mengenai kode etik profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.  

 
Kode Etik Profesi Polri saat ini diatur dengan Peraturan Kapolri 

Nomor 7 tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan 

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Komisi Kode Etik Polri. Pengaturan Kode Etik Profesi Polri dalam bentuk 

Peraturan Kapolri adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Menurut Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-

undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh 

                                                             
6 Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum, Penerbit: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.76. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


6 
 

Menteri. Kapolri adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri 

mempunyai kekuatan yang mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan 

Kode Etik Profesi Polri dengan Peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode 

Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pada 

pengemban fungsi Kepolisian lainnya.7 

Pembentukan Peraturan Kapolri dengan No. Pol. 7 Tahun 2006 

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Repubik Indonesia, merupakan 

pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri 

sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai 

pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap 

anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan 

wewenang. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 

tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa: “kode etik profesi Polri 

adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan 

etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-

hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota 

Polri”. 

Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku 

anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai 

pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela 
                                                             

7 Pudi Rahardi, op cit. hlm.148. 
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yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan 

penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode 

Etik Profesi Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang 

dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 

anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, 

etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan 

masyarakat.8 

Dengan adanya sebuah kode etik profesi Polri merupakan tuntutan, 

bimbingan atau pedoman moral maupun kesusilaan untuk suatu profesi 

tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu 

profesinya yang disusun oleh para anggota profesi Polri itu sendiri dan 

mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka Kode Etik Profesi 

Polri berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan 

pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi 

bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya sebagai 

anggota Polri. Sebagai contoh dalam dalam hal pengimplementasian Kode 

Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Polisi yang melanggar, Polri telah 

menerapkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri dengan No.Pol 7 Tahun 2006 

tentang Kode Etik Profesi Polri. Terhadap anggota Polisi yang melanggar, 

Peraturan Kode Etik Polri tersebut tidak mengatur secara langsung, namun 

                                                             
8  Pudi Rahardi, op cit. hlm.149. 
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merujuk pada suatu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2003 tentang 

Pemberhentian Anggota Polri.  

Adapun sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran kode etik profesinya sebagai Polisi, diterapkan pada Pasal 11 ayat 

(4) Peraturan Kode Etik Profesi Polri yaitu sesuai dengan sanksi yang 

diberikan dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.9 

Selain itu, dalam pasal 15 peraturan kode etik profesi Polri diatur pula batasan 

anggota Polri dapat dinyatakan tidak layak dipertahankan sebagai anggota 

Polri apabila dipenjara minimal 3 bulan oleh putusan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Dalam penerapan pasal 16 Peraturan Kode Etik 

Profesi Polri disebutkan, apabila terdapat anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran secara kumulatif yaitu pelanggaran disiplin serta pelanggaran 

kode etik maka penyelesaiannya dilakukan melalui siding disiplin atau 

Komisi Kode Etik. 

Menyadari tentang pentingnya Kode Etik Profesi sebagai seorang 

anggota Polri, diharapkan dapat menanamkan moral bagi tiap-tiap pemegang 

profesi sebagai anggota Polri. Berpijak pada konsep nilai etis yang seharusnya 

melekat pada setiap individu anggota Polri dan dipandang sebagai nilai yang 

harus dipegang teguh dan kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi 

setiap anggota Polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi 

                                                             
9  Penjelasan Pasal 11 ayat (4) dapat dilihat pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang 

Peraturan Kode Etik Profesi Polri. 
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Kepolisian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu 

menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi Kepolisian. 

Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat oknum-oknum 

anggota Polri, khususnya anggota Polri dalam jajaran wilayah Polres Malang 

Kota, yang tidak mematuhi kode etik profesi Polri bahkan melakukan suatu 

pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan yang 

melatarbelakanginya. Adapun realita pelanggaran-pelanggaran kode etik 

profesi Polri yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di jajaran wilayah 

Polres Malang Kota, yaitu: 

Kasus pencabulan yang dilakukan Bripda Mamat. Korbannya, gadis 
belia berusia 16 tahun berinisial If, yang saat itu merupakan tahanan 
polsek kedung-kandang, Malang untuk kasus pencurian ponsel. 
Pencabulan perbuatan yang tidak senonoh dilakukan si Mamat pada 
IF dilakukan dengan cara melakukan oral seks di ruang penyidikan 
Polsek Kedung-Kandang. IF bersedia melayani nafsu sex Bripda 
Mamat dikarenakan dijanjikan akan dibebaskan. Namun 
kenyataannya, hingga keesokan harinya, IF tetap tidak dibebaskan. 
Justru siang harinya, penahanannya dilimpahkan ke Pengadilan.10  
 
Berdasarkan artikel di atas menujukkan bahwasanya terjadi 

pelanggaran kode etik profesi Polri di lingkungan Polres Malang Kota. Hal 

tersebut terbukti dengan adanya kasus asusila yang dilakukan oleh Bripda 

Mamat yakni pencabulan dan melanggar pasal 293 (1) KUHP. Dalam 

Peraturan kode etik profesi Polri No. 7 Tahun 2006 kasus Bripda Mamat 

                                                             
10Ancaman Penjara untuk Oknum Polri Polres Malang Kota, http://www.kabarindonesia.com, 

5 Desember 2010 (tgl Acces). 
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melanggar pasal 5 huruf a, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1) huruf (a,c) dan Pasal 10 

ayat (2) dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesi (PPRI) No. 2 

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri Bripda Mamat 

melanggar pasal 4 huruf (a,c,f) dan pasal 5 huruf (a) serta sanksi hukumannya 

dalam Putusan Sidang Kode Etik adalah Pembebasan dari Jabatan dan 

Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.11 

Adapun kasus pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh 

Oknum anggota Polisi  khusus di jajaran wilayah Polres Malang Kota, adalah 

sebagai berikut: 

Anggota Lantas Polsek Sukun Polres Malang Kota, Kanit Patroli 
Polsek Sukun Polres Malang Kota, Diduga melakukan 
penyalahgunaan wewenang pada saat menjalankan tugas dilapangan 
terbukti melakukan pungutan liar (Pungli). Atas kasus tersebut telah 
melanggar pasal 6 huruf (q) dan (w) Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia (PPRI) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 
anggota Polri dan sanksi nya berupa Penempatan dalam tempat 
khusus selama 14 Hari.12 
 
Anggota Polsek Lowokwaru Polres Malang Kota, Diduga melakukan 
Pemukulan terhadap seorang tahanan pencurian H, ia dikenai 
pelanggaran disiplin Pasal 3 huruf (c,d,f) dan Pasal 5 huruf (a) PPRI 
No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan hasil 
putusan sidang kode etiknya adalah Penempatan dalam tempat khusus 
selama 7 Hari.13 
 
 

                                                             
11  Data Kasus didapat dari tabel tabulasi kasus pelanggaran yang diperoleh dari Polres 

Malang Kota, tanggal 15 Desember 2010. 
12  Ibid. 
13  Ibid. 
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Akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, pada akhirnya 

menimbulkan hilangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap 

lembaga Kepolisian. Untuk meningkatkan kepercayaan ini diperlukan adanya 

aparat Kepolisian yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk mencapai 

supermasi hukum yang bersih dari perilaku-perilaku negatif serta konsisten 

dalam masyarakat. Mengingat banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih 

menstabilkan kondisi bangsa Indonesia dalam berbagai masalah pelanggaran 

hukum seperti pembasmian terorisme, penangkapan para koruptor, serta 

peningkatan keamanan masyarakat yang merupakan bagian penting dari 

flatform politik adalah bentuk tanggungjawab Polisi untuk pemerintah yang 

harus diemban dengan baik.  

Menuju era kemandirian dan professional Polri merupakan tantangan 

yang tidak ringan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya 

anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai 

pengawal Negara selama ini belum dapat menunjukkan kinerjanya sebagai 

pelindung, pengayom maupun pelayanan masyarakat. Akselerasi tindak 

kejahatan konvensional maupun kejahatan modern, terorganisir dan global 

seperti aksi terror bom, pembajakan, narkoba, pembalakan hutan (illegal 

logging), perdagangan anak dan perempuan (trafficking), dan lain-lain, 

cenderung menjadikan kepolisian untuk segera melakukan terobosan-

terobosan agar dapat menjadi polisi yang profesional. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Profesor Reckless bahwa “disiplin suatu bangsa 
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hanya bisa tumbuh apabila Negara memiliki Angkatan Kepolisian yang 

baik”.14   

Pendapat tersebut tentu saja harus dijadikan acuan oleh Polri untuk 

segera melakukan pembenahan terhadap struktur, instrumen dan kultur Polri 

yang merupakan akar dari upaya untuk menjadikan Polri sebagai institusi 

yang kuat dan berwibawa. Kemandirian dan profesionalisme Polri sangat 

dibutuhkan, karena kepolisian merupakan simbol adanya hukum yang 

mempunyai tugas utama melindungi keamanan dalam negeri kita. Pentingnya 

eksistensi lembaga kepolisian di negara kita sebagai salah satu aparat penegak 

hukum yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman, 

mengayomi serta menegakkan hukum dalam proses peradilan yang selalu 

menjadi sorotan publik.  

Sejak lama masyarakat menghendaki Polri dalam menjalankan 

tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan 

musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih 

berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, 

mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum 

yang berlaku. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya 

adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-

pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi 

                                                             
14 Reckless, 1961, The Crime Problems, New York, hlm.12. 
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paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat 

melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan 

menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang 

dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.15  

   Menurut Bapak Agus Indrawan sebagai Gakkum (Penyidik Unit 

Provos) mengatakan bahwa untuk membangun sebuah institusi kepolisian 

yang baik, benar, dan professional memang bukanlah hal yang mudah. Karena 

untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang melingkupi tugas kepolisian 

harus didukung dengan adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

serta dana yang memadai. Sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, 

Polri harus mempunyai suatu aturan atau tata tertib intern yang baik dan kuat 

dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, kehormatan dan 

kredibilitas lembaga tersebut untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab lembaga Polri. Namun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai 

harapan karena sampai saat ini masih saja ada pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh oknum polisi. Dan beliau juga mengatakan adanya suatu 

peraturan mengenai Kode Etik Profesi Polri menunjukkan betapa pentingnya 

peran polisi dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya peraturan 

tersebut merupakan dasar komitmen moral bagi setiap anggota Polri dalam 

                                                             
15  Johanes Sutoyo,  1995, “Polisi Indonesia Terjepit”, Artikel dalam Majalah Kriminologi,     

Jakarta, hlm.12. 
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menjalankan tugas dan wewenangnya yang mana bertujuan untuk lebih 

membina anggota Polri dalam persatuan dan kesatuan serta meningkatkan 

semangat kerja para anggota Polri.16 

 Oleh karena itu, keadaan inilah yang dihadapi oleh Polri dalam 

menerapkan Kode Etik Profesi Polri terhadap angota Polri yang melanggar. 

Maka dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menulis skripsi yang 

berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI KODE 

ETIK PROFESI POLRI (Studi Kasus di Polres Malang Kota)”. 

 

B. Rumusan Masalah : 

 Dari uraian yang menjadi latar belakang di atas, dapat digariskan 

beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:  

1. Apa jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Polres 

Malang Kota ? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri di jajaran Polres Malang Kota ? 

3. Bagaimana implementasi Kode Etik Profesi Polri di jajaran Polres Malang 

Kota ?  

 

 

                                                             
16 Wawancara dilakukan dengan Bpk. Agus Indrawan, Bripka (Penyidik Unit Provos) yang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2010 di Polres Malang Kota. 
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C. Tujuan Penelitian : 

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran 

Polres Malang Kota. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode 

Etik Profesi Polri di jajaran Polres Malang Kota. 

3. Mengetahui implementasi Kode Etik Profesi Polri di jajaran Polres 

Malang Kota. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini, secara sederhana dapat diklasifikasikan 

sebagaimana berikut di bawah ini: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai 

implementasi Kode Etik Profesi Polri di jajaran wilayah Polres Malang Kota, 

sehingga dapat menambah wawasan dan juga pengembangan teori di jajaran 

Kepolisian maupun di bidang hukum pidana. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang 

bermanfaat bagi: 
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a. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di lapangan serta 

menambah wacana ilmu hukum pidana tentang Implementasi Kode Etik 

Profesi Polri  di jajaran Polres Malang Kota sekaligus memenuhi kewajiban 

penulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Ilmu 

Hukum jenjang S-1 (strata 1) untuk mendapatkan gelar ”Sarjana Hukum” 

(SH). 

b. Bagi Kepolisian : khususnya bagi seluruh anggota Polri, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukkan tentang Implementasi Kode Etik 

Profesi Polri sehingga dengan demikian dapat lebih meningkatkan 

profesionalisme kinerja para anggotanya. 

c. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang jenis pelanggaran kode etik profesi Polri, faktor-faktor 

penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri dan implementasi 

kode etik profesi Polri. Sehingga dalam hal ini masyarakat dapat 

mengetahui lebih pasti bagaimana Implementasi Kode Etik Profesi Polri  di 

jajaran wilayah Polres Malang Kota. 

 

E. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah usaha untuk menghimpun, menganalisa, 

serta mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten guna untuk menemukan fakta-fakta yang diamati.  
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1. Metode Pendekatan 

  Dalam penelitian ini pola pendekatan yang digunakan pada dasarnya 

adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang 

mengkaji terhadap asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi 

dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.17 Dalam hal ini pendekatan 

yuridis dipergunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan 

yang menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan 

permasalahan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan Pendekatan 

sosiologis dilakukan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan 

yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam implementasi Kode 

Etik Profesi Polri karena terdapat pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri di jajaran Polres Malang Kota. 

 2.  Lokasi Penelitian 

  Dalam pemilihan seting objek dan tempatnya, sebagaimana tertera 

dalam judul  ”Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi 

Polri” maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Polres Malang Kota  

yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 19 Kecamatan Klojen 

Kota Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Saiful Anwar Kota Malang.  

                                                             
17 Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 42. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

 a. Data primer 

  Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi 

yang paling utama atau pertama. Data tersebut diperoleh secara langsung dari 

pengamatan atas obyek atau permasalahan yang penulis amati di Polres 

Malang Kota yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dan berkompeten dalam bidang yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat yakni data pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 

yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2006-2010, faktor 

penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta implementasi 

Kode Etik Profesi Polri yang dalam hal ini adalah pihak Propam. Dan peneliti 

melakukan penelitian di Polres Malang Kota dimulai dari bulan Juni 2010 

sampai dengan bulan Maret 2011.  

b. Data sekunder  

  Data sekunder (secondary data/data kedua) diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menelaah dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel dalam majalah atau 

sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan ini18, antara lain: 

                                                             
18  Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 

hlm. 12. 
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 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode 

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polisi Republik 

Indonesia Berdasarkan Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik 

Indonesia. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengaturan Disiplin 

Anggota Polri. 

 Tabel kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polres Malang Kota dari 

tahun 2006 - tahun 2010. 

 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 Buku-buku referensi yang terkait dengan Kode Etik Profesi Polri. 

 Artikel-artikel dalam majalah atau koran maupun internet. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

   Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap ada. Data 

berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu 
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keadaan atau persoalan.19 Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu: 

a.  Interview  

  Penelitian ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

akan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan obyek yang 

diteliti berdasarkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan interview penulis 

menggunakan metode wawancara berencana (standart interview), yaitu suatu 

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun 

sebelumnya. 20  Dalam hal ini penyusun memperoleh data langsung pada 

sumber informasi yang terdiri dari: 

 a.1. Populasi  

  Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam skripsi 

ini meliputi seluruh anggota kepolisian yang ada di Polres Malang Kota. 

 a.2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan obyek penelitian. 

Sampel dalam skripsi ini meliputi beberapa anggota Polri di Polres Malang 

Kota yang bertugas di bidang Propam. 

a.3. Responden 

 Responden adalah subyek yang diwawancarai dan merupakan bagian 

dari sampel. Responden dalam penelitian ini didasarkan pada purposive 

                                                             
19   M. Musa dan Titi Nurfitri, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Angung, Jakarta, hlm. 35. 
20  Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit 

PT.Raja Grafindo, Jakarta.hlm.84. 
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sampling artinya penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 

subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. 21  Dalam hal ini penulis 

mengambil sampel responden terdiri dari tiga (3) orang, yaitu:  

1. Kasi Propam Polres Malang Kota yaitu Ipda I Putu Wiryasa. 

2. Penyidik Unit Provos Polres Malang Kota yaitu Bripka Agus Indrawan. 

3. Penyidik Unit Provos Polres Malang Kota yaitu Bripka Edy Chandra, SH. 

   Dari keriga responden di atas, Peneliti memberikan suatu daftar 

pertanyaan yang berstruktur (questionnaire) terkait dengan pokok 

permasalahan yang akan diwawancarai, yakni tentang jenis-jenis pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri, dan implementasi Kode Etik Profesi Polri khususnya 

di jajaran Polres Malang Kota. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dijawab secara lisan oleh ketiga responden dan pewawancara langsung 

mengisi daftar pertanyaan. 

b. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan ini sering disebut juga  ”Library research”  adalah 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menerjemahkan, 

mengutip dari karangan para penulis baik berupa buku, laporan kerja ilmiah 

maupun peraturan perundang-undangan yang terkait guna mendapat data 

sekunder.  

                                                             
21 Soerjono Soekanto, op.cit. hlm.10. 
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    Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku referensi yang terkait 

dengan Kode Etik Kepolisian serta permasalahan yang akan dibahas yakni 

mengenai jenis-jenis pelanggaran kode etik profesi Polri, faktor penyebab 

terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri, serta implementasi kode etik 

profesi Polri.   

  c. Studi Dokumen 

  Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan 

data yang ada di instansi yang bersangkutan berupa dokumen-dokumen resmi, 

laporan, peraturan, maupun arsip yang ada untuk memperoleh informasi yang 

menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian. Dalam hal ini peneliti 

mendapatkan data yang ada di Polres Malang Kota berupa tabel kasus tentang 

pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi Polri dari tahun 2006-2010, 

Peraturan Kode Etik Profesi Polri dengan No.Pol 7 Tahun 2006, Pengaturan 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Berdasarkan Peraturan 

Kapolri No.Pol 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode 

Etik Polri, Mekanisme Penyelesaian Perkara Disiplin Anggota Polri, 

Mekanisme Penyelesaian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak 

Pidana, serta Mekanisme dan Prosedur Sidang Kode Etik Profesi anggota Polri. 

 5.  Teknik Analisa Data 

   Penulisan penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis 

artinya menggambarkan secara jelas dan sistematis seluruh data yang telah 

diperoleh dan kemudian akan dianalisis terhadap jenis pelanggaran kode etik 
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profesi Polri, faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri, 

dan implementasi kode etik profesi Polri di jajaran Polres Malang Kota, yang 

bertujuan agar dapat mendeskriptifkan segala fenomena yang ada dalam 

praktek pelaksanaannya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang kemunculan gagasan yang terangkai dengan 

rumusan permasalahan. Untuk memperkuat gagasan dan makna 

pentingnya penelitian ini, selain itu juga menyertakan tujuan 

dilakukannya penelitian, sehingga dalam proses pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian yang dimaksud. Sementara untuk 

memenuhi tujuan penelitian ini menggunakan manfaat penelitian 

secara teotiris maupun praktis, metode penelitian yang digunakan 

dengan ragam pendekatan, disertai dengan deskripsi data-data maupun 

bahan hukum yang menjadi acuan dasar hukum dalam menganalisa, 

serta sistematika penulisan dengan harapan dapat mempermudah 

mempelajari hasil penelitian ini. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Umum mengenai Kode 

Etik Profesi, Tinjauan Umum mengenai Polri yang terdiri atas Sejarah 

Kepolisian, Kedudukan Polri sebelum dan setelah berlakunya UU No. 

2 Tahun 2002 tentang Polri, Pengertian Polri, Tugas dan wewenang 

Polri, Peraturan Kode Etik Profesi Polri  No. 7 Tahun 2006, 

Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polisi 

Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi 

Polri, Tinjauan Umum Mengenai Pemberhentian Anggota Polri Yang 

Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2003 tentang 

Pemberhentian Anggota Polri, Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan 

Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan PP No. 

2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang meliputi 

Konsep Umum Peraturan Disiplin, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi 

Bagi Anggota Polri, Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak 

Pidana, dan Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota 

Polri Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis-
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jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan implementasi Kode Etik 

Profesi Polri di jajaran Polres Malang Kota. Sekaligus analisa peneliti 

terhadap data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan 

yang dikaji pada peneliti ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenal 

ha-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa 

yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan 

hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 
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