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Abstraksi 

 

Obyek studi dalam penelitian ini adalah profesionalisme polisi dalam menangani tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan polisi dalam menangani tindak pidana pembunuhan terhadap anak dan apakah yang 

menjadi kendala-kendala polisi dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode data diskriktif kualitatif, yaitu 

memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di kantor kepolisian dan 

membandingkan dengan hasil dilapangan maupun data yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan kemudian menganalisa data-data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan profesionalisme polisi dalam menangani tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, maka di dalam pelaksanaan menangani tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak polisi sudah profesional, karena sudah sesuai 

dengan peraturan dalam menangani tindak pidana pembunuhan sampai dengan pelaksanaanya 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHAP, dan Undang-

undang No. 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia, Juknis 01/II/1982 Tentang 

penanganan dan pengamanan TKP. dimana dalam menangani kasus pembunuhan ini polisi 

dituntut harus Profesional, karena menurut pendapat masyarakat polisi adalah pengayom 

masyarakat dan pelindung masyarakat jadi polisi harus bisa menempatkan dirinya sebagai polisi 

yang profesional di dalam melakukan tindakannya. 

Tiga aspek yang menjadi penguji dalam profesionalisme polisi dalam menangani tindak pidana 

pembunuhan diantara lain, ukuran profesionalisme, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, serta 

pandangan masyarakat mengenai kinerja polisi apakah sudah bisa dikatakan perofesional apa 

belum dalam menangani kasus tersebut, dari mulai penelitian sampai dengan membandingkan 

kinerja polisi dalam pelaksanaanya. jadi keberhasilan atau kegagalan polisi dalam mengungkap 

kasus tindak pidana pembunuhan ini tergantung pada kinerja polisi itu sendiri, karena polisi 

dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan profesinya dan keahliannya masing-masing 

sehinga nanti dalam melaksanakan tugasnya sudah bisa profesional dan tidak menimbulkan 

permasalahan baru dimasyarakat 

 

 


