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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang yang telah merdeka sejak tahun 1945. Di 

Indonesia banyak sekali Lembaga Pemerintahan yang berfungsi menunjang 

keamanan negara, salah satunya adalah Polisi Republik Indonesia atau yang sering 

kita dengar dengan sebutan Polri. 

Polisi Republik Indonesia Secara filosofis fungsinya telah ada sebelum 

dibentuknya organ kepolisian, fungsi tersebut melekat pada kehidupan manusia, 

yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu bukti nyata peran Polri dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang 

keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut diantaranya adalah dengan 

pembentukan Direktorat Polisi Satwa yang dilengkapi dengan anjing pelacak dan 

pasukan berkudanya. 

Di Indonesia keberadaan Kesatuan Satwa dalam kepolisian sudah dirintis sejak 

tahun 1952. Pada saat itu satwa yang digunakan dalam membantu kerja kepolisian 

hanyalah anjing yang dilatih oleh Nyonya Roll Moll seorang perempuan jerman. 

Kemudian pada tahun 1959 terbentuklah Sub Seksi Brigade Anjing pada Seksi 

Kejahatan Dinas Reserse Kriminal yang bertempat di Kelapa Dua. Penggunaan 

nama Brigade Satwa ini dilakukan pertama kali yaitu pada tahun 1970. Tahun 

demi tahun Polisi Satwa berubah nama dari Brigade Satwa menjadi Sattama 

Satwa, kemudian berubah lagi menjadi Subdit Satwa dibawah Direktorat 

Samapta/Sabhara Babinkam Polri (Mabes Polri). Akhirnya pada pertengahan 
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tahun 2010 nama Polisi Satwa dikukuhkan menjadi Direktorat Polisi Satwa yang 

dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat berbintang satu.1 

 

Tidak hanya di Indonesia, Polisi di berbagai Negara pun telah banyak 

menggunakan anjing dalam membantu pekerjaannya karena anjing mempunyai 

pendengaran yang tajam, penglihatan yang bagus dan juga instingnya yang kuat. 

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki anjing inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak 

kepolisian dalam melacak zat-zat terlarang seperti narkoba dan bahan peledak. 

Polisi satwa ini merupakan petugas Polri yang bertugas untuk memberikan 

bantuan teknis kepada petugas Polisi lain. Untuk struktur Direktorat Polisi Satwa ini 

mempunyai 2 Detasemen yaitu: 

1. Detasemen K-9 ( Polisi Anjing Pelacak ) 

2. Detasemen Turangga ( Polisi Berkuda ).  

Untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga penciuman ekstra tajam dibutuhkan 

sejenis Labrador Retriever yang telah terbukti memiliki kesemperunaan dalam 

mendeteksi keberadaan narkoba dan bahan peledak. Anjing keturunan seperti 

Lambrador Retriever ini memiliki nilai lebih bagi pihak kepolisian untuk kemampuan 

penciuman mereka dalam mencari obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Dalam 

Direktorat Polisi Satwa terdapat beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anjing 

pelacak ini dianataranya seperti pencarian mayat, penarian narkotika, pencarian 

peledak dan lain sebagainya. 

 

                                                             
1 Profil Direktorat Polisi Satwa, www.wikepedia.com diakses tanggal 13 April 2015 

http://www.wikepedia.com/
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Berikut ini terdapat 5 ras yang bisa dilatih menjadi anjing pelacak yaitu: 

a. German Rottweiler:Berdasarkan sejarahnya, anjing german rottweiler adalah 

anjing hasil perkawinan silang dari jenis anjing gembala. Anjing berpostur 

tubuh besar jenis ini dikenal sebagai anjing ternakan yang pintar, kuat, punya 

indera penciuman yang tajam, dan punya sifat pekerja. Dari karakteristik yang 

dimiliki, anjing jenis ini sering dijadikan anjing pencari atau pelacak. 

Rottweiler merupakan tipe anjing yang berkeliaran dan tak bisa hidup dalam 

kandang. 

b. German Shepherd:Ini merupakan jenis anjing gembala. Dikenal juga dengan 

nama herder, anjing ini memiliki karakteristik tubuh besar, cerdas, pemberani, 

mudah dilatih, penurut, mampu mengikuti perintah, serta mempunyai insting 

menjaga (protektif) yang sangat kuat terhadap majikannya. Anjing herder pun 

terkenal punya kecepatan berlari dan tenaga yang kuat untuk menyerang. 

Anjing ini punya kemampuan sosial tinggi terhadap manusia. Selain itu, 

sifatnya lebih tenang dibanding anjing jenis lain. 

c. Labrador Retriever: Salah satu dari jenis anjing pemungut buruan dan 

termasuk jenis anjing dengan ras terpopuler di dunia. Memiliki karakteristik 

enerjik, pandai, dan bersahabat. Labrador Retriever terkenal pintar dan cepat 

belajar. Anjing ini senang mendapat perhatian. Sebagian besar jenis anjing ini 

senang main air, sehingga sengaja dibiakkan untuk mengambil hewan buruan 

yang jatuh ke air. Pemburu seringkali ditemani anjing Labrador Retirever untuk 

mengambil hasil buruannya. 

d. Golden Retriever:Anjing yang dibiakkan sebagai anjing pemburu untuk 

mengambil burung hasil buruan yang sudah ditembak. Memiliki bulu keemasan 

(golden) jika berada di bawah sinar matahari sehingga disebut Golden 

Retriever. Mereka dibiakkan sebagai anjing yang secara intuisi menyenangi air. 

Sewaktu mengambil hewan buruan, mereka tidak merusak hasil buruan. Buruan 

bisa diberikan kepada pemburu dalam keadaan utuh. 

Berdasarkan karakteristiknya, anjing satu ini dikenal bersahabat, sabar, dan 

selalu ingin menyenangkan hati pemiliknya. Selain itu secara kemampuan 

golden retriever terkenal cerdas dan multiguna. Sehingga mereka bisa 

diberdayakan sebagai anjing pelacak narkoba, anjing penyelamat (SAR), anjing 

pemburu, dan anjing penuntun. 

e. Belgian Malenois:Anjing yang dikenal karena kemampuan melakukan aksi 

dalam situasi berbahaya. Anjing jenis ini sering digunakan tim SWAT dan 

militer dunia karena mudah dilatih untuk segala macam tugas. Beberapa jenis 

tugas yang dapat dilakukan belgian malinois di antaranya mencium obat-obatan 

dan bom, serta melakukan perlindungan pribadi, misi pencarian, dan 
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penyelamatan. Anjing ini memiliki karakteristik aktif, lincah, punya tingkat 

kepercayaan tinggi, bertemperamen dengan sensitifitas alami.2 

 

Manfaat adanya Direktorat Polisi Satwa ini adalah untuk membantu kinerja dari 

pihak kepolisian dalam melakukan pengungkapan/pencarian yang diduga suatu tindak 

pidana atau kecelakaan-kecelakaan seperti tanah longsor dan jatuhnya pesawat 

terbang. Jika tidak adanya Direktorat Polisi Satwa ini sudah jelas akan mempersulit 

pihak kepolisian dalam melakukan/pencarian tersebut. 

Apabila kita melihat kembali kepada kasus yang pernah terjadi sebulumnya yaitu 

pada tanggal 15 Maret 2011 telah terjadi sebuah peristiwa ledakan bom buku di 

Sekretariat Utan Kayu yang juga Kantor Berita Radio (KBR) No. 68H Jakarta Timur 

yang mengakibatkan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur Kompol Dedi Rahmawan 

kehilangan tangan kirinya dan 2 anggota Polisi lainnya yaitu AKP Karliman dan 

Rahmad yang mengalami luka-luka akibat ledakan bom tersebut.3 

Seharusnya hal ini dapat ditangani dengan mendatangkan Direktorat Polisi Satwa 

untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai apa isi dari 

sebuah paket yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan anjing pelacak yang 

sudah terlatih untuk mendektesi bahan peledak. Akan tetapi dalam kenyataannya saat 

terjadinya ledakan bom buku tersebut Direktorat Polisi Satwa tidak turut serta 

                                                             
2 Artikel Jenis-Jenis Anjing Yang Sering Digunakan Sebagai  Anjing Pelacak www.tempo.com diakses 

tanggal 16 Mei 2015 

3 Muhammad Syukuri, Artikel Sejenak Bersama Korban Bom Buku www.kompasiana.com diakses 

tanggal 14 April 2015 

http://www.tempo.com/
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membantu di lapangan hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena apabila dilihat 

kembali keberadaan Direktorat Polisi Satwa di Indonesia sudah terbentuk sejak lama. 

Dalam hal ini terdapat kesenjangan dimana Das Sollen dan Das Seinnya tidak 

berjalan searah. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong saya sebagai penulis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut di Satuan Brimob Malang. Dalam penulisan proposal hukum 

ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat 

menjadi sebuah penelitan dengan judul “PERAN DIREKTORAT POLISI SATWA 

DALAM PROSES PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA ( Studi Di 

Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh penulis, sebab 

dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu 

permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat 

mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan 

yang diharapkan akan dapat tercapai. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam proposal ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Direktorat Polisi Satwa atau UnitK-9 Den BPelopor Satuan 

Brimob POLDA Jatim dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana ? 

2. Kendala apa yang dihadapi Direktorat Polisi Satwa atau Unit K-9 Den B Pelopor 

Satuan Brimob POLDA Jatimdalam proses pengungkapan suatu tindak pidana ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut 

memberi arahan untuk melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan berdasarkan 

pada permasalahan yang ada. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat tersaji data 

yang akurat, sehingga data-data tersebut dapat diteliti. Adapun tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Direktorat Polisi Satwa atau Unit K-9 Den B 

Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim dalam proses pengungkapan suatu tindak 

pidana; 

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Direktorat Polisi Satwa atau Unit K-

9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim dalam proses pengungkapan suatu 

tindak pidana. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup Manfaat 

Akademis dan Manfaat Praktis yaitu sebagai berikut: 

D.1.  Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam 

penerapan teori Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana secara lebih jauh 

untuk masa yang akan datang; 
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2. Memberikan wawasan mengenai Direktorat Polisi Satwa khususnya Unit K-9 

Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatimdalam proses pengungkapan suatu 

tindak pidana. 

D.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada Masyarakat mengenai bagaimana proses pengungkapan suatu tindak 

pidana yang dilakukan olehDirektorat Polisi Satwa atau Unit K-9 Den B Pelopor 

Satuan Brimob POLDA Jatim. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Bagi penulis, merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan data sebagai 

bahan penyusunan Tugas Akhir ( Skripsi ) guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang; 

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum khususnya 

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penelitian penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 
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F.1.   Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis 

Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data 

awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. 

F.2.   Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis memilih lokasi 

penelitian di Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim. Alasan 

pemilihan lokasi tersebut karena lokasi penelitian berhubungan dengan masalah 

yang penulis bahas dan juga karena penulis berdomisili di Kota Malang sehingga 

akan mempermudah dalam mendapatkan data serta informasi yang diperlukan. 

F.3.    Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian 

baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa 

data lainnya yang diperoleh dari Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob 

POLDA Jatim; 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustkaan yang relevan yaitu 

literature, dokumen-dokumen serta perundang-undangan. 

F.4.    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunanakan dalam penelitian ini yaitu: 



9 

 

1. Studi Pustaka, dengan cara menelaah terhadap buku-buku, litertur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannyalangsung dengan 

Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatimdalam proses 

pengungkapan suatu tindak pidana; 

2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab bersamaBRIGADIR 

Bernad Enos Amheka, BRIGADIR Yan Willem Ambokari, dan BRIGADIR 

Nehemia terkait langsung dengan permasalahan yang dibahas yaitu Peran 

Direktorat Polisi Satwa Dalam Proses Pengungkapan Suatu Tindak Pidana 

Studi di Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim; 

3. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-

dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini 

Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari Bab IV yang disusun secara 

sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan 

terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika 

Penulisan yang mana keseluruhan isi dari Bab I merupakan dasar untuk menganalisa 

lebih lanjut mengenai pokok penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dimana penulis menyajikan teori-teori maupun kaidah yang bersumber dari 

peraturan Perundang-Undangan maupun literature yang akan digunakan untuk 

mendukung analisa yang akan dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan Peran 

Direktorat Polisi Satwa Dalam Proses Pengungkapan Suatu Tindak Pidana Studi di 

Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim. 

BAB III : PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan dan pemaparan data-data penelitian yang dihadapkan 

dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait 

dengan Peran Direktorat Polisi Satwa Dalam Proses Pengungkapan Suatu Tindak 

Pidana Studi di Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan berisikan jawaban atas permasalahan pembahasan dari hasil 

penelitian dan saran merupakan hasil pemikiran baru untuk pembahasan. 

 


