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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang mempunyai 

peranan, fungsi, tujuan dan tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian 

adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk 

dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain 

adalah kejaksaan, kehakiman, dan pemasyrakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi 

merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya 

dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. 

Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri 

yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan 

profesionalitas dan kinerja dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (power) 

dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang 

tidak kalah pentingnya ialah, mengingat pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan 

deskresi dalam menjalankan tugas. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan 

profesionalisme dan kinerja yang baik, maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan 

terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di 

Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen 

kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat. 

1 



Belum lagi tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri saat ini masih 

dirasakan kurang, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kesan yang 

kuat dalam masyarakat bahwa Polri masih lamban, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang 

profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat serta masih adanya oknum 

yang mempunyai sikap prilaku belum santun, tidak terpuji  dalam pelayanan. Keragaman 

budaya, suku, agama, dan etnis yang di tambah dengan pergeseran nilai-nilai luhur 

Pancasila dalam prikehidupan sebagian masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, 

menjadi potensi terciptanya konflik sosial. 

Selain faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto salah satu  faktor yang 

mempengaruhi baik atau tidaknya proses  penegakan hukum adalah penegak hukum itu 

sendiri,  yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun  menerapkan hukum.1 Kompetensi  

polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum  menjadi tumpuan untuk 

mewujudkan proses penegakan  hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum,  

keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai  kompetensi polisi, maka tidak dapat 

dilepaskan dari  sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri.  Kompetensi kerja 

yang kurang memadai, mendorong  tindakan koruptif oleh personil polisi, sehingga di  

samping fokus pada pembenahan standar kesejahteraan,  Polri juga seharusnya menaruh 

keseriusan yang sama  pada area penguatan kompetensi kerja para personilnya.  

Profesionalisme polisi saat ini memang  perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum 

mampu  bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan  kemampuan dalam 

menangani pekerjaan kepolisian, dan  yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan 

                                                
1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 5 



polisi  kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk  meningkatkan kemampuannya 

dalam rangka untuk  meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.2   

Salah satu terobosan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

personil polisi khususnya tugas di bidang penyidikan adalah melalui pendidikan formal, 

yaitu pendidikan sarjana hukum dan pendidikan informal yaitu pelatihan bersama yang 

dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.  

Pentingnya pendidikan sarjana hukum adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyidik agar dalam melakukan verbal terhadap tersangka atau saksi-saksi akan 

menghasilkan keterangan-keterangan yang dapat mengarah kepada unsur-unsur tindak 

pidana yang terdapat dalam pasal-pasal suatu tindak pidana. Syarat pendidikan strata 1 ini 

juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Untuk dapat 

diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon harus 

memenuhi persyaratan berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan 

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara (Pasal 2A ayat (1) huruf a).  

Problematika pendanaan dapat dilakukan melalui bea siswa yang dapat diperoleh 

dari program-program Corporate Social Responsibility (CSR) di perusahaan-perusahaan di 

Kalimantan Selatan. Hal ini didukung oleh keberadaan Kalimantan Selatan yang 

merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

banyak. Selain partisipasi dari masyarakat melalui perusahaan-perusahaan tersebut, 

pemerintah daerah juga dapat berperan melalui pemberian beasiswa-beasiswa bagi anggota 

Polri yang memiliki prestasi. Ini semua demi mendukung profesionalisme Polri dalam 

                                                
2 Lihat Dian Agus Wicaksono, Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja 

Dalam Integrated Criminal Justice System, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 16, No. 2, Desember 

2012: 135-149, hlm.136 

 



melalukan tugas-tugasnya. Karena bagaimana pun pemerintah mempunyai peran dalam 

timbulnya suatu tindak pidana. Misalnya kebijakan-kebijakan kepala daerah yang 

berpotensi menimbulkan konflik, seperti penerbitan izin usaha pertambangan yang 

cenderung menimbulkan konflik. Atau terjadinya tindak-tindak pidana yang disebabkan 

karena kurangnya fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah.  

Perlunya pelatihan gabungan/pelatihan bersama yang dilakukan secara rutin 

antara penyidik dan penuntut umum agar terdapat persepsi atau pemahaman yang sama 

terhadap suatu unsur-unsur tindak pidana. Karena jangan sampai suatu laporan atau 

pengaduan dari masyarakat menjadi terhambat hanya karena beda pemahaman antara 

penyidik dan penuntut umum. Untuk mewujudkan program ini diperlukan kerjasama 

dengan perguruan-perguruan tinggi.  

Kedua program di atas merupakan suatu terobosan yang belum pernah dilakukan 

oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kemampuan 

personil Polri di bidang penyidikan. Program yang telah ada hanya dalam lingkup nasional 

melalui pendidikan kejuruan reserse yang dilaksanakan di Mega Mendung Jawa Barat.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji 

permasalahan berupa: 

1. Apa bentuk peranan pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan dalam 

meningkatkan profesionalisme dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia di 

bidang penyidikan melalui pendidikan formal dan informal? 

2. Bagaimana respon Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan terhadap peranan 

pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja anggota 

Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyidikan melalui pendidikan formal dan 

informal? 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganlisis dan mengetahui bentuk peranan pemerintah dan masyarakat 

Kalimantan Selatan dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja anggota 

Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyidikan melalui pendidikan formal dan 

informal. 

2. Untuk menganilisi dan mengetahui respon Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 

terhadap peranan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan profesionalisme 

dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyidikan melalui 

pendidikan formal dan informal. 

D. Kontribusi Penelitian 

Sedangkan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan masukan dan saran kepada Kepolisian RI pada umumnya dan 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada khususnya dalam mendukung reformasi 

di bidang sumber daya manusia khususnya di bidang penyidikan agar mempunyai 

sumber daya manusia yang profesional dan berkinerja yang berkualitas dan 

bertanggung jawab. 

2. Sebagai karya akademik dan kekayaan pengetahuan bagi para akademisi dan 

pemerhati hukum khususnya hukum pidana.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Kepolisian 

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam suatu 

Negara, bahkan jauh sebelum bentuk Negara dirumuskan. Ditinjau dari segi etimologis 

istilah polisi di beberapa Negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi 

dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police”juga di kenal istilah “constable”, di Jerman 

“polizei”, di Amerika dikenal  dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan 

istilah “koban” dan “chuzaisho”.3 

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam 

bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan sebagai title buku pertama 

Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu Negara yang ideal sekali sesuai 

dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pemimpin Negara yang rakus dan jahat, 

tempat keadilan dijunjung tinggi.4 “Politeia” juga dapat diartikan sebagai warga kota atau 

pemerintahan kota.  

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan 

menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari 

bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.  

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politie Overzee” sebagaimana 

dikutip oleh Momo Kelana istilah “politie” didefinisikan bahwa istilah “politie” 

mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas 

mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan 

                                                
3 Sadjijono (1), Hukum Kepolisian ; Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum 

Administrasi. Yogyakarta : LaksBang, 2006, hlm. 1 
4 Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya. Jakarta : 

UI Press, 1995, hlm. 19 
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tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan 

kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan 

dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif 

perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk 

melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah 

untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan.5 Dari pengertian 

tersebut di atas dapat dicermati bahwa polisi termasuk organ pemerintahan 

(regeeringorganen) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. 

Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah 

dan sebagai alat pemerintah. 

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan : 1) 

sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 

(seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), 2) anggota dari badan 

pemerintahan tersebut di atas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, dan 

sebagainya).6 Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut 

ditegaskan bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara 

keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, arti polisi tetap ditonjolkan sebagai 

badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan 

anggota dari lembaga. 

Pengertian lain mengenai polisi dapat kita lihat sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian 

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut 

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari 

                                                
5  Sadjijono (1), Op. Cit, hlm. 3 
6  W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 763 



pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Polri tesebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah 

organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian 

berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian 

makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan 

dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. 

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi 

adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, dan istilah 

kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga 

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai 

fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-

undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada 

masyarakat.   

   

B. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga bidang yakni eksekutif, yudikatif dan 

legislatif yang selanjutnya dikenal dengan Trias Politika. Indonesia berdasarkan UUD 

1945 tidak menganut paham Trias Politika. Meski demikian pelembagaan berbagai 

kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat 



dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika.7 Pelembagaan berbagai kekuasaan negara dalam 

UUD 1945 tidak dipisahkan secara tegas yang akan menimbulkan checking power with 

power. Namun demikian masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tetap ada 

keterkaitan dan koordinasi (checks and balances). 

Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan 

lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun 

horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat 

pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, 

sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang 

berada pada tingkat yang sama.8 Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh 

badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, 

sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama 

dengan lembaga-lembaga lain.9 

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun kepolisian peninggalan penjajah, 

namun secara teoritis bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk 

menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-

harinya, namun kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan 

kondisi negara, dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat negara untuk 

menghadapi masyarakat, disinilah terjadi pergeseran fungsi kepolisian dari keinginan 

masyarakat menjadi suatu keinginan negara, sehingga terkonsep kepolisian berada pada 

pihak negara.10  

                                                
7 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum diIndonesia. Yogyakarta: Gama Media, hlm, 

1999, hlm. 274. 
8 Philipus M. Hadjon dkk,  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the 

Indonesian an Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 74. 
9 Ibid, hlm. 78 
10 Sadjijono (1). Op. Cit, hlm. 73. 



Sebagai landasan filosofis dan arah dalam penyelenggaraan kepolisian yakni 

Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tersirat dalam alenia keempat Pembukaan UUD 

1945 yang menghendaki penyelenggaraan kepolisian di Indonesia tidak bertentangan 

dengan cita hukum yang ada dalam negara hukum. 

Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 

proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai pada masa reformasi, terdapat 

keterkaitan antara sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan 

(amandemen) UUD 1945. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia 

menurut waktu berlakunya, adalah: UUD 1945 yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 

sampai dengan bulan Desember 1949, Konstitusi RIS 1949 berlaku bulan Desember 1949 

sampai dengan bulan Agustus 1950, UUDS 1950 berlaku bulan Agustus 1950 sampai 

dengan bulan Juli 1959, kembali ke UUD 1945 (dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan 

Amandemen UUD 1945 berlaku sejak 19 Oktober 1999 samapi sekarang.11  

Disamping adanya pergantian dan perubahan (amandemen) UUD 1945 yang 

mempengaruhi eksistensi kepolisian, terdapat juga tiga peraturan perundang-undangan 

yang pernah berlaku dan berpengaruh terhadap kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian 

yang secara teknis juga mengatur tugas dan wewenang kepolisian, antara lain UU No. 13 

Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1997, UU No. 

28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak  tanggal 

7 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 8 Januari 2002 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai 

dengan sekarang.12  

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

                                                
11 Ibid, hlm. 101 
12 Ibid, hlm. 120 



Kedudukan dan eksistensi kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam 

UUD 1945 yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 sampai dengan bulan Desember 

1949. Namun didalam alenia keempat UUD 1945 terkonsep adanya tujuan dan cita-

cita negara, yakni untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia, yang mengandung makna bahwa untuk 

memberikan rasa aman, rasa tentram dan damai kepada seluruh warga negara, 

menjaga warga negara dari segala macam ancaman baik luar maupun dalam negeri 

serta menjaga kelestarian bangsa yang secara teoritis  menjadi tugas negara. 

Konsep tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau 

lembaga-lembaga penyelenggara negara yang dirumuskan dalam UUD 1945. Khusus 

untuk tugas dan wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat didelegasikan kepada lembaga kepolisian. 

Menurut UUD 1945 struktur ketatanegaraan lembaga kepolisian berada 

dalam Departemen Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala 

eksekutif, namun tugas dan wewenangnya sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala 

Kepolisian Negara yang diangkat oleh Presiden. Kekuasaan kepolisian masuk pada 

kekuasaan pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala kekuasaan 

eksekutif dalam negara yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban 

bangsa atau warga masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka tugas dan 

wewenang didelegasikan kepada kepolisian. 

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dengan undang-undang maupun 

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Atas 

dasar kewenangan tersebut, Presiden mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D 

tanggal 1 Juli 1946 yang menetapkan bahwa kepolisian beralih status menjadi jawatan 



tersendiri langsung dibawah Perdana Menteri setingkat dengan Departemen dan 

kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. 

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 ( Konstitusi RIS 1949) 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 berlaku sejak bulan Desember 

1949 sampai dengan bulan Agustus 1950. Sebagai konsekwensi dari berlakunya 

Konstitusi RIS 1949, terdapat dua status kepolisian yakni Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Kepolisian Federal. Segala urusan kepolisian daerah federal secara 

administratif berada dibawah Menteri Dalam Negeri RIS yang selanjutnya diambil 

alih oleh Kepolisian RIS. 

Pada masa ini terdapat peraturan yang dibuat untuk memecahkan problem 

pembatasan tugas dan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

Kepolisian Federal, yaitu Ketetapan Perdana Menteri RIS No. 1 Tahun 1950 tentang 

pembentukan Komisi Kepolisian yang bertugas menyusun suatu Rancangan Undang-

undang Kepolisian yang mengatur organisasi, tugas dan kewajibannya serta hubungan 

antara Jawatan Kepolisian RIS dengan negara-negara bagian sesuai dengan Konstitusi 

RIS 1949. 

Eksistensi lembaga kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam 

Konstitusi RIS. Penyelenggaraan kepolisian sebagai salah satu komponen 

penyelenggara Pemerintahan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari negara-negara 

bagian. Masing-masing negara bagian memiliki aparatur kepolisian sendiri yang 

merupakan aparat kepolisian RIS. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas 

kepolisian disampaikan kepada Jawatan Kepolisian Negara Indonesia berpusat di 

Jakarta yang berkantor pada Kementrian Dalam Negeri. Sehingga dilihat dari struktur 



ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS 1949, kepolisian merupakan suatu lembaga 

yang diselenggarakan secara desentralistik.13  

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan administrasi 

kepolisian antara Negara Bagian dan Negara Republik Indonesia, untuk Negara 

Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur tugas dan wewenang kepolisian 

berada dibawah Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mempertanggungjawabkan 

urusan kepolisian kepada Menteri Dalam Negeri, sedang untuk Negara Republik 

Indonesia tugas dan wewenang kepolisian seluruhnya berada dibawah Perdana 

Menteri. Sehingga administrasi kepolisian tidak terdapat kesesuaian antara sistem 

federal dengan Negara Republik Indonesia.14  

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku sejak bulan Agustus 1950 

sampai dengan bulan Juli 1959. Perubahan yang mendasar dari perubahan Konstitusi 

RIS ke UUDS 1950, yakni berubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan 

dan tidak mengenal lagi adanya negara-negara bagian. Akibat dari perubahan tersebut 

eksistensi kepolisian yang ada di negara-negara bagian digabungkan menjadi satu 

sebagai suatu kesatuan yang besar dalam institusi kepolisian negara.15 

Dalam Batang Tubuh UUDS 1950 memuat secara jelas eksistensi kepolisian, 

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 130 yakni “Untuk memelihara ketertiban 

dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan 

undang-undang”. Sedangkan pemisahan antara kekuasaan kepolisian dengan 

kekuasaan sipil maupun kekuasaan ketentaraan dapat dilihat dalam Pasal 129 UUDS 

1950 yang menyatakan apabila negara dalam keadaan bahaya kekuasaan alat-alat 

                                                
13 Ibid, hlm.110 
14 Dinas Sejarah Polri. Jakarta. 1980, hlm. 89-90. 
15 Sadjijono (1), Op.Cit, hlm. 111 

 



perlengkapan kuasa sipil dan polisi seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuasa 

Angkatan Perang. 

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 130 UUDS 1950 maka pada tanggal 27 

Januari 1950 Perdana Menteri RI mengeluarkan Penetapan No. 3/PM yang isinya 

pimpinan kepolisian diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan maksud 

memusatkan pimpinan kepolisian dan tentara dalam satu tangan, sehingga dapat 

mempelancar tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan ketentraman dan keamanan 

umum. Penetapan No. 3/PM pada bulan September 1950 dicabut. 

Berdasarkan pasal peralihan UUDS 1950, status kepolisian kembali pada 

Peraturan Pemerintah No. 11/SD Tahun 1946 yaitu kepolisian beralih status menjadi 

jawatan tersendiri langsung dibawah Perdana Menteri setingkat dengan Departemen 

dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. Akan 

tetapi berkaitan dengan struktur kepolisian mengalami kesulitan karena dari masing-

masing negara federasi mempunyai kepolisian negara bagian yang berbeda-beda 

statusnya dan harus menjadi satu kesatuan kepolisian nasional. Pada saat berlakunya 

Konstitusi RIS kepolisian nasional dilebur menjadi Kepolisian Republik Indonesia 

Serikat. 

Meski lembaga kepolisian telah kembali bertanggungjawab kepada Perdana 

Menteri dan semua anggota polisi berstatus Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi 

kedudukan kepolisian negara masih terikat dengan Keppres RIS No. 22 Tahun 1950 

tanggal 16 Januari 1950 yang menempatkan Kepolisian Negara dalam kebijaksanaan 

polisionil dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung. 

Pemeliharaan dan administrasi Kepolisian Negara dipimpin oleh Menteri Dalam 

Negeri yang bertanggungjawab kepada DPRS.16 Sehingga pada tanggal 7 Juni 1950 

                                                
16 Ibid, hlm. 112 



dikeluarkan Keppres RIS No. 150 Tahun 1950 yang mengatur dan menempatkan 

organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian 

Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Ketetapan Perdana Menteri No. 6/PM/1950 

tanggal 3 Oktober 1950 dimana kebijaksanaan politik polisionil diserahkan kepada 

Wakil Perdana Menteri, sehingga tanggungjawab organisasi kepolisian tetap pada 

wewenang Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada DPRS.17  

Pada tanggal 13 Maret 1951 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK No. 

4/2/28/Um yang memuat tentang Susunan bagian dari kantor Jawatan Kepolisian 

Negara, yang merupakan suatu organisasi besar dan hanya ada satu jawatan 

Kepolisian. 

Mengenai kedudukan jawatan kepolisian ditentukan dalam sidang kabinet 

tanggal 2 Nopember 1951 yang memutuskan bahwa Jawatan Kepolisian Negara 

seluruhnya berada dibawah pimpinan Perdana Menteri yang pelaksanaanya dimulai 

pada awal tahun 1952. Hingga keluarnya UU Kepolisian yang akan mengatur secara 

tetap kewajiban dan kekuasaan kepolisian baik secara represif maupun preventif, 

maka Jawatan Kepolisian Negara tetap menjalankan fungsinya sebagai pembantu 

Perdana Menteri Urusan Keamanan Umum.18  

Disamping itu masih terdapat dua peraturan pada masa berlakunya UUDS 

1950 yang mempengaruhi perkembangan kepolisian, yaitu Keppres RI No. 75 Tahun 

1954 tanggal 31 Maret 1954 tentang Pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-

undang Kepolisian yang bertugas mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang 

status kepolisian, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan undang-

                                                
17 Ibid. 
18 Ibid. 



undang kepolisian ataupun status kepolisian, serta PP No. 51 Tahun 1958 tentang 

Penyesuaian susunan Kepolisian Negara.19  

4. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

maka eksistensi kepolisian tidak lagi dirumuskan secara jelas dan tegas dalam 

Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menimbulkan dampak yuridis, yaitu tidak 

diaturnya kekuasaan kepolisian dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 130 

UUDS 1950. Eksistensi Kepolisian yang tidak diatur dalam UUD 1945 menyebabkan 

pengaturan mengenai eksistensi kepolisian tersebar baik dalam bentuk Ketetapan 

MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan 

Menteri. 

Kedudukan kepolisian dalam ketatanegaran pada masa berlakunya kembali 

UUD 1945 berubah, yakni berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/1960 Pasal 54 ayat c 

alenia terakhir menyatakan, bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri 

atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Sehingga dengan adanya 

Ketetapan MPRS ini maka dimulai babak baru integrasi ABRI yang menempatkan 

Polisi sebagai bagian dari ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

Ketetapan MPRS tersebut dipertegas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 

1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang diundangkan pada 

tanggal 30 Juni 1961, Lembaran Negara RI Tahun 1961 No. 245, yang menyatakan 

bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri; kepolisian negara 

adalah Angkatan Bersenjata. Kedudukan kepolisian negara sama dan sederajat dengan 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 
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Kedudukan kepolisian sebagai Angkatan Bersenjata dipertegas kembali 

dalam Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1964 yang disempurnakan dengan 

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1969 dan dipertegas lagi dengan Keputusan 

Presiden No. 79 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1969 yang 

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan merupakan bagian organik dari 

Departemen Pertahanan Keamanan. 

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kepolisian Negara merupakan UU yang pertama kali mengatur secara rinci tentang 

tugas dan wewenang kepolisian. Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 1961 

merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1954 tanggal 31 

Maret 1954 tentang Pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-undang 

Kepolisian. 

Didalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 menetapkan bahwa kepolisian 

negara memiliki tugas pokok atau tugas utama dan tugas utama. Tugas pokok yakni 

menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri terhadap ancaman yang datangnya 

dari dalam, dengan melalui penegakkan hukum, sedangkan tugas tambahan sebagai 

bagian dari Angkatan Bersenjata yang sewaktu-waktu ikut berperang bersama-sama 

Angkatan Bersenjata yang lain (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 

Udara). Penyusunan Undang-undang No. 13 Tahun 1961 dipengaruhi oleh kondisi 

negara sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian sebagai salah satu alat revolusi. 

Sejarah ini yang kemudian dijadikan pertimbangan dilakukannya integrasi antara 

Angkatan Bersenjata (TNI) dengan Polisi.20  

                                                
20 Ibid, hlm. 121 



Tugas Tambahan diatur secara tersendiri dalam peraturan negara yang 

realisasinya tetap berpegang pada Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang 

Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan. Eksistensi fungsi Pertahanan dan Keamanan 

dimaksud adalah sebagai fungsi integral, artinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 

Polri bersama-sama dan terpadu dengan tugas Angkatan Bersenjata.21 

Wewenang kepolisian berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, meliputi wewenang 

malakukan tindakan dan wilayah melakukan tindakan. Wewenang melakukan 

tindakan dirumuskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 yakni wewenang untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Wewenang yang menyangkut wilayah 

tindakan yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut diseluruh wilayah 

Republik Indonesia atau wilayah dimana ditempatkan.22  

Wewenang yang melekat tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atau peraturan lainnya yang sebelum 

lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

tunduk pada H.I.R (Herziene Inlandsch Reglement) atau R.I.B (Reglement Indonesia 

Baru). 

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 secara teknis dan komando, tugas dan 

wewenang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara yang dalam penyelenggaraan 

tugasnya baik pencegahan (preventif) maupun pemberantasan (represif) dipimpin dan 

diawasi oleh Menteri yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. 

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 digantikan dengan Undang-undang No. 

28 Tahun 1997 tentang Polri. Materi dari undang-undang ini mengatur lebih luas 

tentang tugas dan wewenang kepolisian terutama tugas dan wewenangnya sebagai 
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penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Kedudukan, peranan 

dan fungsi kepolisian sebagai unsur Angkatan Bersenjata secara praktis berpengaruh 

terhadap teknis dan komando serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya sehari-hari, karena adanya pertanggungjawaban yang ganda seperti, 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya harus bertanggungjawab kepada Presiden, Menteri Pertahanan 

Keamanan (Menhankam) dan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab). Sehingga 

untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian tugas digunakan jalur komando 

yang lazim diterapkan dan menjadi kebijaksanaan dalam lingkungan TNI (militer). 

Sebagai bagian dari unsur Angkatan Bersenjata maka anggota Polri tunduk 

pada Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-undang 

No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setiap pelanggaran disiplin maupun 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri masuk pada kategori pelanggaran 

disiplin militer atau pidana militer yang proses peradilannya pada Makamah Militer. 

Tunduknya Polri pada undang-undang yang berlaku dilingkungan Angkatan 

Bersenjata, dapat memberikan peluang bagi lembaga lain untuk mencampuri dan atau 

mempengaruhi tugas-tugas kepolisian yang sering menimbulkan benturan. Sehingga 

kepolisian tidak independen dan bebas dari intervensi pihak-pihak diluar lembaga 

kepolisian. 

5. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berdampak besar bagi 

perkembangan eksistensi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

Eksistensi kepolisian selama era orde baru mengalami keterpurukan yang 

menyebabkan tidak independen dan penuh intervensi dari lembaga yang terintegrasi 

dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adanya kerancuan 



dalam penempatan dan pembagian wewenang yang menjadi kekuasaan dan 

tanggungjawab Polri, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak 

maksimal. 

Adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menghendaki perubahan 

disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dibidang hukum 

merupakan langkah awal bagi perkembangan Polri. Melalui Instruksi Presiden No. 2 

Tahun 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 

Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden dikeluarkan Ketetapan MPR RI 

No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Ketetapan MPR RI No. 

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri). 

Pemisahan Polri dengan TNI dan rumusan peran Polri tersebut menjadi 

konsep dasar kekuasaan Polri dalam arti tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab 

Polri dalam organisasi negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

menjalankan kekuasaannya terutama sebagai alat penegak hukum, penjaga dan 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan 

kepada masyarakat secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi 

Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR. Kekuasaan Polri 

dijalankan dibawah Presiden mengandung konsekwensi logis, bahwa Polri didalam 

menjalankan kekuasaannya bertanggungjawab kepada Presiden, dalam arti 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada Presiden.23  
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Dalam ketentuan Pasal 30 ayat 1 amandemen UUD 1945 menentukan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat 

serta menegakkan hukum. Inti dari pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian 

dalam ketatanegaraan di Indonesia. 

Reformasi juga membawa perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kepolisian, diantaranya lahirnya Undang-undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan 

Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri. Reformasi mampu mendobrak 

eksistensi kepolisian yang telah berpuluh-puluh tahun berada dalam unsur Angkatan 

Bersenjata dirubah sebagai Polri yang mandiri. 

Ditinjau dari sisi penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan 

perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana 

sebagian terbesar negara didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan 

tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata (militer).24  

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh 

dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian didepan hukum, yang semula 

tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi 

Peradilan Militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan 

yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. 

Berubahnya kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekwensi logis bahwa anggota 

kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. 

C. Susunan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

                                                
24 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum. Bandung: 

CV. Mandar Maju, 2001, hlm. 191. 



Susunan yag dimakud di sini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, 

bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang. Susunan kepolisian adalah jenjang 

kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tinkat pusat sampai 

daerah.25 Sedangkan yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu susunan, atau 

bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan 

yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara 

penuh. Atau dengan kata lain, struktur organisasi kepolisian adalah sebagai suatu susunan 

atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan.26 

Secara yuridis, susunan dan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 

4 Agustus 2010.  

Susunan organisasi Kepolisian diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 52 Tahun 2010 

yang substansinya, sebagai berikut : 

(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 

berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari : 

a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri; 

b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda; 

c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan 

d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek. 

Struktur organisasi Kepolisian di tingkat Mabes menurut Pasal 4 Perpres No. 52 

Tahun 2010 memiliki unsur-unsur yang terdiri dari : 

                                                
25 Sadjijono (2), Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta, 2009, hlm. 55 
26 Ibid, hlm. 61 



1. Unsur Pimpinan : 

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) 

Kapolri adalah Pimpinan Polri, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri 

mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 9 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Kapolri mempunyai tugas: 

1) menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis 

kepolisian.  

2) memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab atas : 

a) penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

b) penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri. 

b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) 

Wakapolri adalah unsur Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kapolri. Wakapolri bertugas: 

1) membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan 

pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya; 

2) mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan; dan 

3) melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan : 

a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) 



Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. Itwasum bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan 

umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta 

memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri. 

b. Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) 

Asops Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen 

operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri. Asops Kapolri bertugas 

membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerjasama Kementerian 

Lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan program khusus Pemerintah yang berkaitan dengan Polri. 

c. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) 

Asrena Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan 

umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri. Asrena Kapolri bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan 

anggaran, penyiapan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, pembinaan 

sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri, serta 

menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri. 

d. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) 

As SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia yang berada di bawah Kapolri. As SDM Kapolri bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber 

daya manusia, termasuk perawatan dan peningkatan kesejahteraan personil di 

lingkungan Polri. 

e. Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana (Assarpras Kapolri) 



Assarpras Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen 

sarana dan prasarana yang berada di bawah Kapolri. Assarpras Kapolri bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen sarana dan 

prasarana di lingkungan Polri. 

f. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) 

Divpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang 

pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah 

Kapolri. Divpropam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi 

pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan 

disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat 

tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. 

 

 

g. Divisi Hukum (Divkum) 

Divkum adalah unsur pembantu pimpinan bidang hukum yang berada di bawah 

Kapolri. Divkum bertugas menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan 

nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum, dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta turut berpartisipasi dalam pembinaan 

hukum nasional dan HAM. 

h. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) 

Divhumas adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat yang 

berada di bawah Kapolri. Divhumas bertugas membina dan menyelenggarakan 

fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri, pengelolaan informasi, data, 

dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat. 

i. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) 



Divhubinter adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan Internasional 

yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter bertugas menyelenggarakan kegiatan 

National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan 

internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi 

damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, serta 

turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara 

Indonesia di Luar Negeri. 

j. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div IT Pol) 

Div TI Pol adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi 

teknologi informasi, dan komunikasi elektronika yang berada di bawah Kapolri. 

Div TI Pol bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan 

sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta informasi manajerial 

termasuk jaringan telekomunikasi di lingkungan Polri. 

k. Staf Ahli Kapolri (Sahli Kapolri) 

Sahli Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri. 

Sahli Kapolri bertugas memberikan pertimbangan dan telaahan mengenai masalah 

tertentu sesuai bidang keahliannya. 

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok : 

a. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) 

Baintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang 

berada di bawah Kapolri. Baintelkam bertugas membantu Kapolri dalam 

membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi 

kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri guna 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan 

keamanan dalam negeri. 



b. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) 

Baharkam adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pembinaan dan 

pemeliharaan keamanan yang berada di bawah Kapolri. Baharkam bertugas 

membantu Kapolri dalam rangka membina dan menyelenggarakan fungsi 

pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan 

dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri. 

c. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 

Bareskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang reserse kriminal yang 

berada di bawah Kapolri. Bareskrim bertugas membantu Kapolri dalam membina 

dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 

pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, 

laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan 

informasi kriminal nasional. 

d. Korps Lalu Lintas (Korlantas) 

Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri. Korlantas 

bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi 

pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, 

registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan 

raya. 

e. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) 

Korbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang 

berada di bawah Kapolri. Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi 

pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan 



keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam 

negeri. 

 

f. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) 

Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan 

kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri. Densus 88 AT bertugas 

menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan 

bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

terorisme. 

4. Unsur Pendukung : 

a. Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) 

Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan 

dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri. Lemdikpol bertugas 

merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan fungsi pendidikan 

pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi 

pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi. Unsur 

pelaksana Lemdikpol terdiri dari: 

1) Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) 

Sespim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan 

fungsi pendidikan pengembangan kepemimpinan atau manajerial Polri yang 

terdiri dari pendidikan kepemimpinan tingkat pertama, tingkat menengah dan 

tingkat tinggi. Sespim menyelenggarakan sekolah staf dan pimpinan Polri, 

terdiri dari: 

a) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama  

b) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah  



c) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi  

2) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) 

STIK bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi bidang ilmu 

kepolisian bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan 

penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam 

rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan teknologi 

kepolisian. 

3) Akademi Kepolisian (Akpol) 

Akpol bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan Perwira 

Polri yang bersumber dari lulusan pendidikan menengah umum atau bentuk 

lain yang sederajat dan anggota Polri. 

4) Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) 

Setukpa bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan Perwira 

Polri yang bersumber dari anggota Polri. 

5) Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsus Jatrans)  

Diklatsus Jatrans merupakan pusat pendidikan dan pelatihan pemberantasan 

kejahatan lintas batas negara yang dibentuk berdasarkan kerjasama beberapa 

Negara. Diklatsus Jatrans bertugas menyelenggarakan kerjasama, pendidikan 

dan pelatihan pemberantasan kejahatan transnasional bagi para penegak 

hukum. 

 

 

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)  

Puslitbang adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan 

pengembangan yang berada di bawah Kapolri. Puslitbang bertugas 



menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan program penelitian, 

pengkajian dan pengembangan di bidang penegakan hukum, pemeliharaan 

kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta 

pengawasan pelaksanaan uji materiil, fasilitas dan jasa oleh satuan pembina fungsi 

yang bersangkutan guna menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa. 

c. Pusat Keuangan (Puskeu) 

Puskeu adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan yang berada di 

bawah Kapolri. Puskeu bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen 

dan administrasi keuangan. 

d. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes)  

Pusdokkes adalah unsur pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan yang 

berada di bawah Kapolri. Pusdokkes bertugas membina fungsi kedokteran dan 

kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kesamaptaan dan 

pelayanan kesehatan di lingkungan Polri. 

e. Pusat Sejarah (Pusjarah) 

Pusjarah adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum dan perpustakaan 

Polri yang berada di bawah Kapolri. Pusjarah bertugas membina dan 

menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, 

pengkajian, pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur, dan 

penghargaan atau penghormatan terhadap pegawai pada Polri. 

Susunan dan organisasi Kepolsian Daerah diatur dalam Peraturak Kapolri Nomor 

22 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa Susunan organisasi Polda terdiri dari: 

1. Unsur Pimpinan, terdiri dari: 

a) Kapolda 

b) Wakil Kapolda 



2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, terdiri dari: 

a) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) 

b) Biro Operasi (Roops) 

c) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) 

d) Biro  Sumber Daya Manusia (Ro SDM) 

e) Biro Sarana dan Prasarana (Rosarpras) 

f) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) 

g) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) 

h) Bidang Hukum (Bidkum) 

i) Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI Polri) 

j) Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) 

k) Sekretaris Umum (Setum) 

l) Pelayanan Markas (Yanma). 

3. Unsur pelaksana tugas pokok 

a) Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

b) Direktorat Intelijen dan Kemanan (Ditintelkam) 

c) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) 

d) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) 

e) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) 

f) Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) 

g) Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara) 

h) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) 

i) Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) 

j) Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) 

k) Direktorat Perawatan Tanahan dan Barang Bukti (Dittahti) 



l) Satuan Brugade Mobil (Satbrimob). 

4. Unsur pendukung 

a) Sekolah Kepolisian Negara (SPN) 

b) Bidang Keuangan (Bidkeu) 

c) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes). 

5. unsur pelaksana tugas kewilayahan adalah Kepolisian Resort (Polres). 

D. Kepolisian Sebagai Lembaga Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi 

tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau 

rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya dalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan 

peranan atau role.27  

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat 

penegak hukum polisi di dalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal 

tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa peranan polisi dalam 

penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang 

hak dan kewajiban polisi.28  

Kedudukan kepolisian dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 6 

ayat (1) huruf a KUHAP, “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia”. 

Sedangkan kewenangan penyidik dalam konteks sistem peradilan pidana anak terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu: 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 

                                                
27 Soerjono Soekanto. Op. Cit, hlm. 19-20 
28 M. Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1991, hlm. 30 



b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka 

; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

1. pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Eksistensi kepolisian dalam sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan Negara di hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat”. Berkenaan dengan tugas pokok Kepolisian diatur dalam 

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  

b. Menegakkan hukum.  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Berkenaan dengan tugas menegakkan hukum (dalam konteks ini sistem peradilan 

pidana), kewenangan kepolisian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 UU No. 2 

Tahun 2002, yaitu:  

a. Melakuakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan.  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri.  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara.  

h. Mengadakan penghentian penyidikan.  

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.  



j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang 

ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negari sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum.  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.  

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai 

suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya hukum pidana disamping 

menggunakan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan prefentif juga dijalankan hal itu 

bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum.  

Tugas-tugas polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-

tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian 

dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakuakan polisi itu berupa 

kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila 

dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan 

masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 

umum.29 Tugas-tugas di bidang represif dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana 

adalah mengadakan penyidikan atas tindak pidana menurut ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan.30  

E. Teori Kinerja 

Definisi kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.31 Di lain pihak, 

Ahuya menjelaskan kinerja adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.32  Selain itu pengertian kinerja tidak bisa lepas 

dari manajemen kinerja yang diartikan sebagai sebuah proses dalam mengelola manajemen 

                                                
29 Ibid, hlm. 61 
30 Sadjijono (1), Op. Cit, hlm. 119. 
31 P. Stephen Robbin, 1986. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and, Applications. 

(Edisi ketiga). New Jersey: Prentice Hall, P. Stephen Robbin, 1996. Perilaku Organisasi : Edisi Bahasa 

Indonesia Jilid I & II, Jakarta: PT Prinhalindo, hlm. 410 
32 BN Ahuya, 1996, Dictionary of Management. Singapura: SS Mubarak Ltd, hlm. 23 



sumber daya manusia. Implikasi dari penggunaan kata manajemen adalah bahwa kegiatan 

tersebut harus dilaksanakan dengan manajemen umum yang dimulai dari penetapan tujuan 

dan sasaran dan diakhiri dengan evaluasi.33 Selanjutnya di dalam menilai kinerja 

organisasi, dibutuhkan beberapa faktor untuk menilai sejauh mana keberhasilan pekerjaan 

yang telah dilakukan. Untuk menilai kinerja lembaga pemerintah, ada 3 faktor dominan, 

yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Faktor ekonomis adalah perbandingan antara 

unsur biaya yang dikeluarkan dan unsur sumber daya yang digunakan. Faktor efisiensi 

adalah perbandingan antara unsur sumber daya yang digunakan dan output. Artinya berapa 

output yang diperoleh dari proses, dibandingkan dengan input yang masuk. Semakin besar 

output berarti semakin efisien. Faktor efektivitas adalah sejauh mana output yang 

dihasilkan dapat memenuhi tujuan organisasi. Oleh karena itu kinerja organisasi dapat 

dilihat sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pemakaian 

sumber daya secara efisien dan efektif.34  

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan,  ukuran 

dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi  untuk 

meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi  bagaimana 

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap  personel. Walaupun 

demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu  dibutuhkan ukuran, apakah 

seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan.  Untuk  kuantitatif dan kualitatif 

standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang  peranan penting.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu dari seorang pegawai, 

mengacu dari sejumlah studi empiris, beberapa ahli berpendapat sebagai berikut : 

1. Teori kinerja menurut The Liang Gie dan Buddy Ibrahim 

                                                
33 Achmad Ruky, 2006, Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) Panduan 

Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18 
34 Fadel Muhammad dan Rayendra L. Toruan, 2008, Reinventing Local Government: Pengalaman 

dari Daerah. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 14 



Sebagaimana dikemukakan oleh Gie dan Ibrahim menyatakan bahwa kinerja 

sangat ditentukan antara lain oleh dimensi-dimensi:35 

a) Motivasi kerja 

b) Kemampuan kerja 

c) Perlengkapan dan fasilitas 

d) Lingkungan eksternal 

e) Leadership 

f) Misi strategi 

g) Fasilitas kerja 

h) Kinerja individu dan organisasi 

i) Praktik manajemen 

j) Struktur 

k) Iklim kerja 

 

Motivasi kerja dan kemampuan kerja merupakan dimensi yang cukup penting 

dalam penentuan kinerja. Motivasi sebagai sebuah dorongan dalam diri pegawai 

akan menentukan kinerja yang dihasilkan. Begitu juga dengan kemampuan kerja 

pegawai, dimana mampu tidaknya pegawai dalam melaksanakan tugas akan 

berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Semakin tinggi kemampuan yang 

dimiliki pegawai akan semakin menentukan kinerja yang dihasilkan. 

 

 

2. Teori kinerja menurut Schermerhorn 

Menurut Schermerhorn untuk mengetahui kinerja organisasi dan individu 

dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, yaitu : (a) 

Pengetahuan, (b) Ketrampilan, (c) Kemampuan, (d) Sikap dan (e) Perilaku. 

Schermerhorn mengungkapkan kemampuan dan ketrampilan sebagai faktor 

individual masing-masing pegawai. Semakin kompeten kemampuan dan 

                                                
35 Gie, Liang The, 1999. Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, hlm. 17 



ketrampilan yang dimiliki masingmasing pegawai, akan mempengaruhi 

pencapaian hasil kinerja.36 

3. Teori kinerja menurut Stephen Robbins 

Menurut pendapat Robbins tingkat kinerja pegawai akan sangat tergantung 

pada dua faktor yaitu kemampuan pegawai dan motivasi kerja. Kemampuan 

pegawai seperti : tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. 

Tingkat kemampuan akan dapat mempengaruhi hasil kinerja pegawai dimana 

semakin tinggi tingkat kemampuan pegawai akan menghasilkan kinerja yang 

semakin tinggi pula. Faktor lain adalah motivasi kerja yaitu dorongan 

dari dalam pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya 

motivasi kerja yang tinggi pegawai akan terdorong untuk melakukan suatu 

pekerjaan sebaik mungkin yang akan mempengaruhi hasil kinerja. Semakin 

tinggi motivasi yang dimiliki semakin tinggi pula kinerja yang dapat 

dihasilkan.37 

4. Teori Kinerja menurut Peter Ducker 

Menurut pendapat Peter Ducker bahwa kinerja adalah tes pertama kemampuan 

manajemen untuk melakukan suatu perbandingan dari hasil kegiatan 

senyatanya yang dinyatakan dalam presentase yang berkisar antara 0% 

sampai 1%. Ditambah pula faktor-faktor yang menunjang kinerja antara 

lain: 

a. Pendidikan dan program pelatihan. 

b. Gizi, nutrisi, dan kesehatan. 

c. Motivasi. 

d. Kesempatan kerja. 

                                                
36 John R Schermerhorn Jr, 2003. Manajemen Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Andi, hlm. 106 
37 P. Stephen Robbin, Op. Cit, hlm. 218 



e. Kebijakan ekstern. 

f. Pengembangan secara terpadu.38 
 

F. Teori Profesionalisme 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka 1999, menyebutkan bahwa 

“Profesional adalah hal-hal yang menyangkut dengan profesi memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan”. 

Sedangkan “Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan 

ciri suatu profesi atau orang yang profesioanlisme”. 

Menurut Longman, profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap 

profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga 

profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dst. 

profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang 

professional.39  

Berkaitan dengan profesionalisme, Jim Burack membagi dalam dua konsep, yakni 

profesionalisme tradisional, yakni didasarkan pada sense of integrity (integritas), honesty 

(kejujuran), dan adherence (kesetiaan) kepada kode etik (Code of Ethics). Sedangkan 

konsep profesionalisme modern adalah polisi melibatkan atau mengikutsertakan 

masyarakat dalam melawan kejahatan. Polisi yang menyandang profesionalisme modern 

merupakan polisi pintar (police smarter).40 Kejahatan semakin kompleks dan berkembang 

dan canggih serta semakin meresahkan masyarakat, oleh karena itu institusi Polri harus 

pintar dan bertindak jujur serta mempunyai integritas yang tinggi. Jadi, harus dilakukan 

kombinasi antara profesionalisme tradisional dan profesionalisme modern dalam 

pemolisian di Indonesia. 

                                                
38 T. H Handoko, dan Reksohadiprodjo, 2000. Organisasi Perusahaan Teori: Struktur dan Perilaku, 

Yogyakarta: BPFE, hlm. 211 
39 Anonim (a), Pengertian Profesi dan Profesionalisme, 

http://novikarlina10.blogspot.com/2012/03/pengertian-profesi-dan-profesionalisme.html, diakses ada tanggal 

2 Januari 2015 
40  H. Pudi Rahardi, Op. Cit,  hlm.207  

http://novikarlina10.blogspot.com/2012/03/pengertian-profesi-dan-profesionalisme.html


Menurut Sullivan, pakar Ilmu Kepolisian dan Kriminolog AS, untuk mengukur 

profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan 

penghasilan. Agar diperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, maka 

haruslah dipenuhi prinsip WELL MES, yaitu well motivation (motivasi bagus), well 

education (pendidikan baik), dan well salary (gaji layak). Prinsip WELL MES-nya 

Sullivan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisis sudahkah polisi kita 

professional?41  

Ada 4 ciri‐ciri profesionalisme:42 

1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam 

menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang 

bersangkutan dengan bidang tadi. 

2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah 

dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil 

keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 

3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi 

perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 

4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka 

menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang 

terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. 

G. Konsep Pemerintah Daerah 

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: “Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan 

                                                
41  Ibid, hlm. 207-208 
42 Anonim (a), Loc. Cit 



DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang 

menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 

19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas 

pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). 

Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan 

daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian penyelenggara 

pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh 

tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. 

Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Dalam menyelenggarakan fungsi-

fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan 



hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah : 

1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya 

2. Memilih pemimpin daerah 

3. Mengelola aparatur daerah  

4. Mengelola kekayan daerah  

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah  

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang berada di daerah  

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan  

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu 

: 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi  

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan  

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan  

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan  

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak  

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial  

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah 

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah  

11. Melestarikan lingkungan hidup  

12. Mengelola administrasi kependudukan  

13. Melestarikan nilai sosial budaya  

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

kewenangannya  

15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  

 

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.  

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 



Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang 

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:  

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. penanganan bidang kesehatan;  

6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;  

7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;  

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;  

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 

kabupaten/kota;  

10. pengendalian lingkungan hidup;  

11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. 

 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan 

urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. penanganan bidang kesehatan;  

6. penyelenggaraan pendidikan;  

7. penanggulangan masalah sosial;  

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;  

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  

10. pengendalian lingkungan hidup;  

11. pelayanan pertanahan;  

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;  

14. pelayanan administrasi penanaman modal;  

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua 



urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud.  

 

H. Konsep Masyarakat 

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang 

membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar 

interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata 

"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, 

sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. 

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama 

lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang 

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.43 

Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli adalah :44 

1. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan. 

2. Max Weber, Masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya 

ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. 

3. Emile Durkheim, Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. 

4. Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi 

ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang 

terpecah-pecah secara ekonomis. 

                                                
43 Anonim (b), Masyarakat, http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat, diakses pada tanggal 2 Januari 

2015 
44 Siti Zulfaidah Indriana, Pengertian, Unsur dan Kriteria Masyarakat, http://zulfaidah-

indriana.blogspot.com/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat.html, diakses pada tanggal 2 

Januari 2015 
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Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut:45 

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. 

2. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem 

komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia. 

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan 

karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. 

Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar 

sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat, yaitu :46 

1. Ada sistem tindakan utama. 

2. Saling setia pada sistem tindakan utama. 

3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. 

4. Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran /  reproduksi manusia. 

Golongan Masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat yang 

termasuk dalam kategori suatu perkumpulan yang teroraganisir. Masyarakat yang 

dimaksud adalah hanya sebatas masyarakat yang tergolong dalam perusahaan-perusahaan 

baik swasta maupun perusahaan milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Begitu juga kelompok masyarakat 

yang terdiri dari para kaum intelektual yang terkumpul dalam organisasi pendidikan seperti 

perguruan tinggi. 

 

 

I. Konsep Pendidikan 
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Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Melalui 

pendidikan, seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat 

bertingkah sesuai norma-norma yang berlaku. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana secara etis, sistematis, intensional dan kreatif dimana peserta didik 

mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan untuk 

membuat dirinya berguna di masyarakat. 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang 

lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.[1] Setiap pengalaman yang memiliki efek 

formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. 

Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah 

menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.47 

Berikut beberapa pengertian Pendidikan menurut ahli-ahli lainnya:48 

1. Gunning dan Kohnstamm, Pendidikan adalah proses pembentukan hati nurani. Sebuah 

pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani 

2. Carter. V. Good, Proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku 

bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan 

yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan 

diri dan kecakapan sosial 

3. John Dewey, Pendidikan sinergis dengan pertumbuhan dan tidak memiliki akhir selain 

dirinya sendiri 
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4. Theodore Brameld, Pendidikan memiliki fungsi yang luas yaitu sebagai pengayom 

dan pengubah kehidupan suatu masyarakat jadi lebih baik dan membimbing 

masyarakat yang baru supaya mengenal tanggung jawab bersama dalam masyarakat. 

Jadi pendidikan adalah sebuah proses yang lebih luas dari sekedar periode pendidikan 

di sekolah. Pendidikan adalah sebuah proses belajar terus menerus dalam keseluruhan 

aktifitas sosial sehingga manusia tetap ada dan berkembang. 

5. H.H. Horne, Dalam spektrum yang luas, pendidikan adalah alat dimana kelompok 

sosial melanjutkan keberadaannya dalam mempengaruhi diri sendiri serta menjaga 

idealismenya 

6. Stella van Petten Henderson, Pengertian pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, 

perkembangan diri dan warisan sosial 

7. Martinus Jan Langeveld, Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat 

melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara 

susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia 

yang belum dewasa menuju kedewasaan. 

8. Encyclopedia Americana 1978, Pendidikan adalah proses yang digunakan setiap 

individu untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan serta mengembangkan sikap dan 

keterampilan. 

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu bentuk pertolongan atau bimbingan yang diberikan orang yang 

mampu, dewasa dan memiliki ilmu terhadap perkembangan orang lain untuk mencapai 

kedewasaan dengan tujuan supaya pribadi yang dididik memiliki kecakapan yang cukup 

dalam melaksanakan segala kebutuhan hidupnya secara mandiri. 

Secara yuridis pengertian pendidikan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 



berbunyi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk me wujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan menurut Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 mempunyai fungsi dan tujuan 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan 

potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam 

UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari 

pendidikan formal, non-formal dan informal.  

1. Pendidikan formal 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah 

pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai 

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 

2. Pendidikan nonformal  

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak 

terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan 

Al Quran,yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di 

semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus,  diantaranya kursus musik, 

bimbingan belajar dan sebagainya. 



Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia 

dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.  

Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 

belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

3. Pendidikan informal 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. 

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal 

setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah:49 

a) Pendidikan dimulai dari keluarga 

b) Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasonal 

dimulai dari keluarga 

c) Homeschooling: pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. 

                                                
49 Anonim (e), Pendidikan Formal, Informal dan Non-Formal, 

http://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html, diaksesk pada 

tanggal 2 Januari 2015 

http://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html


d)  Anak harus dididik dari lahir 

 

J. Konsep dan Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perbincangan mengenai CSR ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Istilah 

CSR mulai berkembang pada era 1970-an. Pada era tersebut dicetuskan agar pemerintah 

melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang Lingkup 

CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab korporasi kepada stakeholder (pemegang 

saham), tetapi juag kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara 

bersih, air bersih dan konstituen lain di mana korporasi itu berada.50 

Wacana akan perlunya CSR telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Ketika CSR diadopsi oleh kedua undang-undang tersebut, 

timbul beberapa kontroversi baik yang berkaitan dengan konsep CSR maupun yang 

berkaitan dengan tanggung jawab yang diderivasi (disimpangi) dari etika bisnis menjadi 

sebuah norma hukum. 

Walaupun konsep telah diterima dan dipercaya sudah jelas maknanya, tetapi 

menurut Charles Chatterje dalam kenyataan tidak sama sekali. Kesulitan pertama yang 

timbul dari CSR tersebut adalah konsep CSR itu sendiri. Istilah corporate tidak selalu 

berkaitan dengan istilah social; corporate responsibility, social responsibility memiliki 

konotasi yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah 

semua bentuk korporasi diwajibkan untuk menunjukkan tanggung  jawab sosialnya. 

                                                
50 Ridwan Khairandy. Corporate Social Responsibility sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Manfaat 

Kegiatan Investasi bagi Masyarakat, Makalah dalam Seminar dan Diskusi Publik Nasional di Banjarmasin 

15 November 2008  

 



Pertanyaan penting lainnya yaitu pada bagian mana korporasi menjalankan korporasinya 

dan tanggung jawab sosialnya.51 

Istilah CSR hanya diterapkan pada korporasi. Karena korporasi merupakan 

institusi yang dominant di bumi ini, di mana korporasi pasti berhadapan dengan persoalan 

lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. 

Menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep 

yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam 

memaksimumkan impact positif terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial  para pelaku 

usaha dalam suatu perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab, yaitu ekonomi, 

hukum, etika dan philanthropies. Dari perspektif ekonomi, semua perusahaan bertanggung 

jawab kepada pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal 

pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Kedua tanggung jawab tersebut di atas 

merupakan tanggung jawab pokok perusahaan yang memperkokoh terjadinya tanggung 

jawab etika dan kegiatan philanthropies.52 

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya 

merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi 

perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, social dan lingkungan 

di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih 

menyadari pentingnya CSR, karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi 

manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para 

pekerjanya. Menurut Kristina K Hermann, kehadiran CSR dalam bisnis perusahaan 

menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya :53 

                                                
51 Ibid,   
52 Soeharto Prawirokusumo. Pelaku Bisnis Modern-Tinjauan Pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab 

Sosial. 2003. Artikel dalam “Jurnal Hukum Bisnis” Vol 22, No. 4, hlm. 83 
53 Ibid, hlm. 46 



a. Pengelolaan risiko 

b. Perlindungan dan meningkatkan reputasi dan image perusahaan 

c. Membangun kepercayaan dan license to operate bagi perusahaan 

d. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap 

modal 

e. Merespon atau mematuhi peraturan yang berlaku 

f. Membina hubungan baik dengan stakeholder seperti pekerja, konsumen, partner 

bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator dan 

komunitas di mana perusahaan itu beroperasi 

g. Mendorong pemikiran yang inovatif 

h. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan. 

A. Sony Keraf membagi isi tanggung jawan sosial perusahaan ke dalam dua 

kategori, yaitu :54 

a. Terhadap relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan 

perusahaan lain, memnuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada 

konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan 

barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperlihatkan hak 

karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan 

pendidikan karyawan dan sebagainya. 

b. Terhadap relasi sekunder, bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap 

masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial, seperti lapangan kerja, 

pendidikan, prasarana sosial, dan pajak. 

Berdasarkan tanggung jawb sosial tersebut, maka tanggung jawab para pelaku 

usaha dalam bisnis adalah keterlibatan perusahaan mereka dalam mengushakan kebaikan 

                                                
54 A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam. 1993. Etika Bisnis, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 97-98 



dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi 

ekonomi. Dengan demikian, menurut A. Sony Keraf, tanggung jawab sosial dapat 

dirumuskan dalam dua wujud, yaitu :55 

a. Positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung 

rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial 

b. Negatif, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, 

tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial. 

 

K. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan 

Tanggal 1 Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam 

sejarahnya Kalimanan Selatan, mengingat pada tanggal itu Kalimantan Selatan resmi 

menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut 

berada dalam satu Provinsi,yaituProvinsiKalimantan.  

Sebelum menjadi Provinsi yang berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan 

sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota 

Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan 

pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan.Perkembangan 

kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai dengan 

permulaan abad 17 masih sangat kabur karena kurangnya data sejarah. Adanya Hikayat 

Raja-Raja Banjar dan Hikayat Kotawaringin tidak cukup memberikan gambaran yang pasti 

mengenai keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut.  

Namun demikian berdasarkan kedua hikayat tersebut dapat diketahui bahwa pada 

abad 17 salah satu tokoh yaitu Pangeran Samudera (cucu Maharaja Sukarama) dengan 

dibantu para Patih bangkit menentang kekuasaan pedalaman Nagara Daha dan menjadikan 

                                                
55 Ibid, hlm. 98 



Bajarmasin di pinggir Sungai Kwin sebagai pusat pemerintahannya (daerah ini disebut 

Kampung Kraton). 

Pemberontakan Pangeran Samudera tersebut merupakan pembuka jaman baru 

dalam sejarah Kalimantan Selatan sekaligus menjadi titik balik dimulainya periode Islam 

dan berakhirnya jaman Hindu.  Sebab dialah yang menjadi cikal bakal Islam Banjar dan 

pendiri Kerajaan Banjar. 

Dalam perkembangan sejarah berikutnya pada Tahun 1859 seorang Bangsawan 

Banjar yaitu Pangeran Antasari mengerahkan rakyat Kalimantan Selatan untuk melakukan 

perlawanan terhadap kaum kolonialisme Belanda meskipun akhirnya pada Tahun 1905 

perlawanan-perlawanan berhasil ditumpas oleh Belanda.Kelancaran hubungan dengan 

Pulau Jawa turut mempengaruhi perkembangan di Kalimantan Selatan. Bertumbuhnya 

pergerakan-pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat menyebar kedaerah 

Kalimantan Selatan, hal ini tercermin dengan dibentuknya wadah-wadah perjuangan pada 

Tahun 1912 di Banjarmasin seperti berdirinya Cabang-cabang Sarikat Islam di seluruh 

Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu para pemuda Kalimantan terdorong membentuk 

Organisasi Kepemudaan yaitu Pemuda Marabahan, Barabai dan lain-lain, yang kemudian 

pada Tahun 1929 terbentuk Persatuan Pemuda Borneo. Organisasi-organisasi perjuangan 

tersebut merupakan wadah untuk menyebarluaskan kesadaran kebangsaan melawan 

penjajahan Kolonial Belanda. 

Pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan merupakan momentum yang paling 

heroik dalam sejarah Kalimantan Selatan, dimana pada tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk 

Badan Perjuangan yang paling radikal yaitu Badan Pemuda Republik Indonesia 

Kalimantan (BPRIK) yang dipimpin oleh Hadhariyah M. dan A. Ruslan, namun dalam 

perjalanan selanjutnya gerakan perjuangan ini mengalami hambatan, terutama dengan 

disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945. Berdasarkan 



perjanjian ini ruang gerak pemerintah Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada 

kawasan Pulau Jawa, Madura dan Sumatera sehingga organisasi-organisasi perjuangan di 

Kalimantan Selatan kehilangan kontak dengan Jakarta, kendati akhirnya pada tahun 1950 

menyusul pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh kaum kolonial 

Belanda, maka Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Republik Indonesia sampai saat ini. 

Nama Resmi : Provinsi Kalimantan Selatan 

Ibukota  : Banjarmnasin 

Luas Wilayah : 38.744,23 Km2  *) 

Jumlah 

Penduduk 

: 4.087.776 Jiwa  *) 

Suku bangsa  : Suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak 

Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu 

Jawa, Bugis, Cina dan Arab Keturunan. 

Agama : Islam 96,80%; Protestan 28,51%; Katolik 18,12%; Hindu 

9,51%; Budha 17,59%. 

Wilayah 

Administrasi 

: 11 Kabupaten; 2 Kota; 151 Kecamatan; 142 Kelurahan; 1.842 

Desa  *) 

 

11  Kabupaten tersebut terdiri dari : 

1. Kabupaten Banjar ibukota Martapura 

2. Kabupaten Tapin ibukota Rantau 

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ibukota 

Kandangan 

4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ibukota Barabai 

5. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ibukota Amuntai 

6. Kabupaten Tabalong Ibukota Tanjung 

7. Kabupaten Tanah Laut Ibukota Pelaihari 

8. Kabupaten Tanah Bumbu ibukota Batu Licin 

9. Kabupaten Pulau Laut Ibukota Kotabaru 

10. Kabupaten Balangan Ibukota Paringin 

11. Kabupaten Barito Kuala ibukota Marabahan 

 

2  Kota yakni : 

Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian yang digunakan 

Permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peranan 

pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan dalam meningkatkan profesionalisme dan 

kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyidikan, dengan metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.     

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati, dan  pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holitistik (utuh).56   

Penelitian kualitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian 

menganalisis kemungkinkan membuka peluang penyelesaian perkara pidana beraspek 

perdata melalui mediasi penal pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang saat ini 

terjadi kekosongan norma hukum.  Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah 

                                                
56 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitaitf, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 3. 



penelitian hukum normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.57 

 

 

B. Jenis Data Penelitian 

Jenis data penelitian  yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data primer yakni berupa data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan yang 

dilakukan melalui wawancara terstruktur terhadap sampel yang dijadikan informan dan 

narasumber, yaitu kepala daerah dan kepala kepolisian di Daerah Kalimantan Selatan, 

serta masyarakat yang dalam hal ini adalah beberapa perusahaan baik swasta maupun 

BUMN  yang terdiri atas: 

a) Gubernur Kalimantan Selatan 

b) Walikota Banjarmasin 

c) Bupati Tanah Bumbu 

d) Bupati Tapin 

e) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan; 

f) Kepolisian Resort Kota Banjarmasin 

g) Kepolisian Resort Tanah Bumbu; 

h) Kepolisian Resort Tapin 

i) Bank Kalsel 

j) Trio Motor 

k) PT Suzuki Mitra Profitamas 

l) Bank Mandiri 

                                                
57 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: Bayumedia 

Publishing, 2010, hlm. 57. 
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2. Data sekunder, berupa sumber tertulis yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa 

bahan hukum yang terbagi atas: 

a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kebijakan yang berlaku di Indonesia yang ada keterkaitan dengan penelitian ini, 

terdiri atas: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

4) Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

1) Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

2) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan 

dianalisa. 

3) Karya tulis ilmiah berupa laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan lain-

lainnya yang ada keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier, bahan yang mendukung semua jenis data yang terdiri dari: 

Kamus Hukum, Black’s Law Dictionary, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

C. Alat dan Teknik Pengumpul Data 

Dalam memperoleh data primer, alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan 

yang disusun secara terstruktur guna memudahkan dalam melakukan wawancara pada 

informan dan narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini. 



Dalam memperoleh data sekunder, maka alat pengumpulan data yang digunakan 

berupa dokumen tertulis yang terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.    

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah diolah sesuai dengan objek yang diteliti.  

Wawancara secara mendalam kepada pihak yang  terkait guna memperkuat atau 

memperjelas data sekunder (bahan hukum) yang telah diperoleh.    

Sedangkan data sekunder dihimpun dengan cara melakukan inventarisasi melalui 

kegiatan studi dokumen atau kepustakaan, yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 

atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi 

atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen atau pustaka 

bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik  primer, sekunder maupun tersier.  

Bahan-bahan hukum inilah yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai isu hukum 

yang dipecahkan sebagai masalah hukum.  

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu  proses dalam menyusun dan memadukan data hasil 

penelitian kepustakaan dan lapangan agar dapat ditafsirkan.58  Proses analisis data dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, dan sebagainya.  Data primer dan data sekunder yang sudah terhimpun diolah dan 

dianalisa secara kualitatif yuridis, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian ini.   

 

 

                                                
58 Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 190.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

E. Bentuk peranan pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan dalam 

meningkatkan profesionalisme dan kinerja anggota Polri di bidang penyidikan 

melalui pendidikan formal dan informal 

 

Profesi Polri merupakan profesi mulia (nobile officium) sebagaimana profesi-

profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada 

masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.59 Sebagai suatu profesi maka 

diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang 

memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan suatu 

pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk 

                                                
59 Ronny R Nitibaskara, Polisi dan Korupsi. Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm. 359 



masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan 

teoritis.60 

Harapan masyrakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua, yaitu Pertama, 

mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas 

dirinya, maupun keluarga nya dan harta bendanya dan kedua, mereka menginginkan 

pelayanan yang lebih baik dari Polri.  

Masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam 

pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika polisi tidak bertindak 

cepat untuk menolong korban dan mengabaikan perlindungan hukum, maka masyarakat 

akan menjauhi polisi bahkan cenderung membenci polisi.  

Kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan 

sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di Indonesia, mengingat penyimpangan yang 

dilakukan polisi di negara-negara maju pun masih terjadi. Di Inggris, di mana 

keramahtamahan polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak polisi yang 

mempergunakan asas “the end justified the means (tujuan menghalalkan cara). Demikian 

pula di Kanada, Pemerintah Kanada sampai dua kali membentuk Komisi untuk memeriksa 

Royal Canadion Mounted Police (RCMP), yaitu, pertama Komisi Mac Donald (1981) dan 

kedua Komisi Keable (1987). Kesaksian-kesaksian yang diberikan di hadapan kedua 

komisi tersebut semakin memperkuat bukti-bukti bahwa Kepolisian Kanada (RCMP) telah 

melakukan a wide range and illegal activities (serangkaian kajahatan dan perbuatan 

melanggar hukum secara luas).61 

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas baik khususnya 

di bidang penegakan hukum mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin 

                                                
60 Bibit Samad Irianto, Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan 

Dicintai Rakyat. Jakarta: Restu Agung, 2006, hlm. 174 
61 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian : Profesionlisme dan Reformasi Polri. Surabaya: LaksBang 

Mediatama, 2007, hlm. 200 
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canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak professional 

maka pelaksanaan kedua tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. 

Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai 

akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum 

tidak berjalan sesuai yang diharapkan. 

Berkaitan dengan profesionalisme, Jim Burack membagi dalam dua konsep, yakni 

profesionalisme tradisional, yakni didasarkan pada sense of integrity (integritas), honesty 

(kejujuran), dan adherence (kesetiaan) kepada kode etik (Code of Ethics). Sedang konsep 

profesionalisme modern adalah polisi melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam 

melawan kejahatan. Polisi yang menyandang profesionalisme modern merupakan polisi 

pintar (police smarter).62 Kejahatan semakin kompleks dan berkembang dan canggih serta 

semakin meresahkan masyarakat, oleh karena itu institusi Polri harus pintar dan bertindak 

jujur serta mempunyai integritas yang tinggi. Jadi, harus dilakukan kombinasi antara 

profesionalisme tradisional dan profesionalisme modern dalam pemolisian di Indonesia. 

Alat untuk mengukur profesionalime, menurut Sullivan, pakar Ilmu Kepolisian 

dan Kriminolog AS, dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan 

penghasilan. Agar diperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, maka 

haruslah dipenuhi prinsip WELL MES, yaitu well motivation (motivasi bagus), well 

education (pendidikan baik), dan well salary (gaji layak). Prinsip WELL MES-nya 

Sullivan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisis sudahkah polisi di Indonesia 

professional?63  

Pertama, well motivation, haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan 

diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa 

menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut 

                                                
62 Ibid, hlm. 207  
63 Ibid, hlm. 207-208 



kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut dapat 

berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan maupun pada saat ada 

masyarakat yang melapor/mengadu atas suatu kejahatan. Untuk tugas di bidang 

penyidikan, Polisi harus selalu aktif dalam mengungkap kejahatan dan mencari pelakunya. 

Motivasi membantu masyarakat yang sedang megalami kerugian harus sudah tertanam 

sejak menerima laporan/pengaduan dengan satu tujuan demi tercipatnya keadilan bagi 

masyarakat. Keberhasilan suatu pengungkapan kasus yang dimulai dari pemberitahuan 

dimulainya penyidikan sampai pada tahap penyerahan tersangka dan barang-barang  bukti 

harus menjadi dorongan polisi untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban di 

masyarakat.  

Kedua, well education, seharusnya polisi Indonesia memenuhi standar pendidikan 

tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui 

perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi kesemua 

itu maka pendidikan polisi mutlak harus bagus. Seperti diketahui, modus dan teknik 

kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Sementara kualifikasi 

pendidikn bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi oleh korps polisi Indonesia. Sampai 

saat ini masih banyak penyidik pembantu yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Padahal tingkat pendidikan para penjahat tidak hanya dilakukan oleh orang yang 

berpendidikan rendah, tetapi juga banyak dilakukan oleh orang yang berpendidikan 

setingkat sarjana. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pendikan nonformal seperti Diklat 

lanjutan, seminar, dan short course, agar pengetahuan polisi terus bertambah. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan baik terhadap pemerintah daerah maupun swasta pada 

umumnya meraka sangat mendukung peningkatan profesioalisme Polri khusunya di bidang 

penyidikan. Kepentingan mereka adalah agar Polisi selaku penyidik dalam melaksanakan 

tugasnya mampu mengungkap secara cepat dan tepat tanpa harus mendapatkan hambatan 



secara internal. Bentuk partisipasi pemerintah daerah yang dapat diberikan adalah melalui 

pendanaan yang sifatnya hibah. Hibah ini pada umumnya dapat berbentuk tempat 

pelaksanaan beserta konsumsinya jika sifatnya insidentil. Namun jika program 

peningkatan profesionalisme Polri itu melalui Diklat gabungan antara Penyidik dan 

Penuntut Umum, maka bentuk bantuan dana dan sarana prasarana akan lebih besar lagi 

melalui proposal yang akan dianggarkan di APBD. Diklat gabungan ini juga didukung 

oleh pihak swasta dalam bentuk bantuan dana atau menjadi sponsor kegiatan. Begitu juga 

dengan pihak perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat juga dapat 

berkontribusi dalam kegiatan Diklat gabungan itu. Pihak perguruan tinggi selain bertindak 

sebagai pelaksana juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.  

Kebijakan pimpinan Polri menyekolahkan beberapa anggotanya ke perguruan 

tinggi negeri maupun swasta patut mendapat acungan jempol. Dimana pada tahun 2006 

Polda Kalimantan Selatan pernah menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin untuk 

memberikan kesempatan kepada anggota Polda yang akan melanjutkan pendidikan  ke 

jenjang S1 Ilmu Hukum. Wujud dari kerjasama itu adalah dengan dibentuknya kelas Polda 

dimana mahasiswa dari Polda dijadikan satu kelas dengan waktu kuliah yang berbeda 

dengan jadwal mahasiswa reguler. Bahkan untuk kelas Polda di STIH Sultas Adam 

perkuliahan dapat dilakukan di lingkungan Polda.  

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas, setidaknya sudah ada 

komitmen baik dari Kepala Daerah maupun pimpinan perusahaan swasta yang disalurkan 

melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Karena masingmasing 

kabupaten/kota telah ada Forum CSR yang berfungsi mengelola dana-dana CSR agar lebih 

tepat sasaran dan terarah. Memang untuk Forum CSR yang ada di Kabupaten Tanah 

Bumbu, Kabupaten Tapin dan kabupaten Tabalong mereka tidak dapat memprogramkan 



CSR untuk pendidikan anggota Polri khususnya untuk pendidikan formal. Hal ini 

dikarenakan menurut mereka dana yang ada masih diprioritaskan untuk kesejahteraan 

masyarakat di sekitar usaha mereka. Usaha mereka rata-rata adalah di bidang 

pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Namun untuk Forum CSR di Kota 

Banjarmasin, program bantuan untuk pendidikan formal anggota Polri dapat disalurkan 

sepanjang program itu dialokasikan dalam program kerja tahunan Forum CSR 

Banjarmasin.  

Berdasarkan pada uraian di atas, diharapkan nantinya tingkat pendidikan penyidik 

pembantu di bagian reserse mengalami perubahan dimana ada persyaratan minimal 

berpendidikan sarjana, khususnya Sarjana di bidang hukum, walaupun masih berpangkat 

Brigadir satu atau Brigadir. Memang menurut PP No. 58 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa 

untuk menjadi pejabat penyidik Polri adalah minimal berpangkat minimal Inspektur Dua 

dan berpendikan minimal S1 atau setara, tetapi dalam kenyataannya lebih sering penyidik 

pembantu yang melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi atau tersangka dibanding 

penyidik.  

Ketiga, Well Salary harus jadi perhatian khusus. Kepala Biro Penerangan 

Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan bahwa gaji polisi 

yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empat kali lipat. Akan tetapi, 

perbedaan ini tidak menjadi daya tarik anggota polisi untuk keluar dari kepolisian. Boy 

memaparkan, di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar 

Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Sedangkan gaji polisi dengan pangkat yang sama di 

KPK sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan.64 

Kecilnya gaji yang diberikan Negara kepada anggota Polri masih diperparah lagi 

oleh minimnya dana dan sarana operasional. Akibatnya, polisi kadangkala seringkali 
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“tekor” dalam menjalankan tugas kepolisian. Kecilnya dana operasional seperti untuk 

kendaraan dinas Polantas dan kecilnya take home pay anggota Polri dalam penanganan 

banyak kasus kejahatan terutama dalam proses penyidikan dapat menggoda mereka yang 

tidak kuat iman untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, minta denda damai kepada pelanggar lalu 

lintas, mengutip uang semir untuk men-deponering (pemetiesan) perkara agar tida 

diteruskan, memeras, menjadi backing perjudian, premanisme dan penyimpangan hukum 

lainnya. 

Adapun kriteria atau ciri-ciri profesionalisme Polri dalam kaitannya dengan tolak 

ukur tersebut adalah : 

1. Jujur dan taat terhadap kewajiban serta senantiasa menghormati hak asasi manusia; 

2. Setiap tindakan harus dilandasi niat yang tulus dan ibadah, karena itu semua adalah 

bentuk pengabdian diri kepada bangsa; 

3. Memiliki akhlak yang baik dengan berlandaskan pada taqwa dan iman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

4. Tidak pernah ada niat untuk menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang telah 

diberikan negara; 

5. Memiliki kebanggan pada profesi dengan mendahulukan kepentingan bangsa di atas 

kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. 

 

F. Respon Polda Kalimantan Selatan terhadap peranan pemerintah dan masyarakat 

dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja anggota Polri di bidang 

penyidikan melalui pendidikan formal dan informal 

Kendati anggota Polri memiliki pendidikan yang minim, gaji pas-pasan maupun 

motivasi yang rendah karena masuk Polri hanya ingin mencari kerja, ditambah minim dana 

operasional, bahkan sarana dan prasarana yang terbatas, namun Pori masih tetap 



memberikan pelayanan sebaik-baiknya seperti slogan yang pernah dijunjung Polri 

“Tekadku Pengabdian Terbaik”. Itu semua merupakan keinginan Polri untuk sealu 

memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa ini dalam pengabdian yang tulus. 

Hanya saja kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan berlangsung lama, dalam arti kata 

harus ada perbaikan di lingkungan Polri agar cita-cita menciptakan profesionalisme di 

tubuh Polri dapat segera terwujud. Meskipun berbagai penyimpangan terus terjadi dan 

banyak yang sudah ditindak, namun perbuatan menyimpang tersebut masih sering terjadi. 

Hal ini berarti masih ada faktor dominan lain yang mempengaruhi perilaku Polri dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam arti lain, tidak hanya faktor motivation, 

education dan salary saja, namun masih banyak factor lain yang dapat mempengaruhi 

profesionalisme bagi anggota Polri.   

Menurut Anton Tabah, di dunia ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh 

institusi kepolisian agar professional, yaitu : 

1. Well Motivated, yaitu seorang calon anggota Polri harus memiliki motivasi yang baik 

ketika dia menjatuhkan pilihan menjadi anggota polisi. Motivasi tersebut ikut memberi 

warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. Well 

motivated dapat dipantau sejak awal, yakni ketika ketika dilakukan di institusi 

kepolisian. 

2. Well Educated, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk 

menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut system pendidikan, kurikulum dan 

proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan 

kepolisian. 

3. Well Trained, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi anggota Polri 

melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan  dan pelatihan yang singkron 

mampu menjawab tantangan kepolisin actual dan tantangan di masa depan. 



4. Well Equipment, yaitu menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi 

institusi kepolisian, serta penyediaan system dan sarana teknologi kepolisian yang baik 

agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.  

5. Wellfare, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota Polri dengan baik, 

menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk 

menghidupi polisi dan anggota keluarganya.65 

Polda Kalimantan Selatan melalui Biro SDM menyambut baik langkah atas 

komitmen dari kepala daerah dan swasta serta perguruan tinggi dalam turut serta 

meningkatkan profesionalisme Polri melalui peningkatan pendidikan. Sebenarnya harapan 

yang besar adalah dibantunya anggota Polri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Karena berdasarkan data penyidik dan penyidik pembantu yang terdapat di 

wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan masih didominasi lulusan SMA. Hal ini dapt 

dilihat dari tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 1 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polda Kalsel 

 

DIRESKRIMUM  

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 16 39  

                                                
65 Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat. Jakarta, Mitra Hardhasuma, 2001, hlm. 5-8 



S1 13 14  

S2 4 1  

S3 - -  

Jumlah 33 54  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

DIRESKRIMSUS  

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 6 28  

S1 24 21  

S2 6 4  

S3 - -  

Jumlah 36 53  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

DIRES NARKOBA  

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 6 23  

S1 4 6  

S2 2 1  

S3 - -  

Jumlah 12 30  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 2 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polresta Banjarmasin 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 3 82  

S1 19 32  

S2 - -  

S3 - -  



Jumlah 22 114  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA - 11  

S1 2 2  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 2 13  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 3 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Banjarbaru 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 5 48  

S1 6 16  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 11 64  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA - 11  

S1 1 4  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 15  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 4 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Banjar 

 



SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 7 59  

S1 10 14  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 17 73  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 2 6  

S1 0 6  

S2 - -  

S3  -  

Jumlah 2 12  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

 

Tabel. 5 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Tapin 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 8 41  

S1 6 6  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 14 47  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 



SMA 2 6  

S1 - 1  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 2 7  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

Tabel. 6 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Hulu Sungai Selatan 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 10 33  

S1 2 9  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 12 42  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 4  

S1 - 2  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 6  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 7 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Hulu Sungai Tengah 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 7 34  



S1 2 11  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 9 45  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA - 2  

S1 1 2  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 4  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 8 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Hulu Sungai Utara 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 5 24  

S1 4 6  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 9 30  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 5  

S1 1 2  

S2 - -  

S3 - -  



Jumlah 2 7  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 9 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Balangan 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 7 25  

S1 - 3  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 7 28  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN* 

SMA - 5  

S1 - -  

S2 1 -  

S3 - -  

Jumlah 1 5  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

 

Tabel. 10 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Tabalong 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 10 54  

S1 4 10  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 14 64  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 



SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 6  

S1 - -  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 6  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

 

Tabel. 11 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Tanah Laut 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 13 53  

S1 2 8  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 15 61  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 5  

S1 - 4  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 9  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 12 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Tanah Bumbu 

 

SATRESKRIM 



TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 9 53  

S1 5 7  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 14 60  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 8  

S1 - 1  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 9  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Tabel. 13.  

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polres Kotabaru 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 16 40  

S1 6 9  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 22 49  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA - 6  

S1 1 1  



S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 7  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

 

Tabel. 14 

Data Penyidik Dan Penyidik Pembantun Polres Barito Kuala 

 

SATRESKRIM 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 14 47  

S1 5 16  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 19 63  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

SATRES NARKOBA 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENYIDIK PENYIDIK 

PEMBANTU 

KETERANGAN 

SMA 1 4  

S1 - 4  

S2 - -  

S3 - -  

Jumlah 1 8  

Sumber: Biro SDM Polda Kalsel 

 

Berdasarkan data di atas, maka jumlah penyidik yang ada di wilayah hukum 

Polda Kalimantan Selatan adalah 283 dan penyidik pembantu sebanyak 964. Untuk 

penyidik yang berjenjang S3 tidak ada. Hanya sampai jenjang S2 yang sebanyak 12 orang 

(4,2%), dan jenjang S1 sebanyak 115 orang (40,6%)serta jenjang SMA sebanyak 156 

orang (55.2%). Sedangkan untuk penyidik pembantu yang berjumlah 964 orang jenjang 

pendidikan tertinggi sama dengan penyidik, yaitu S2 sebanyak 6 orang (0,6%), S1 



sebanyak 217 orang (22,5%) dan SMA sebanyak 741 orang (76,9%). Dengan demikian, 

maka untuk jabatan penyidik masih terdapat hanya lulusan SMA yang relatif besar yaitu 

lebih dari separo jumlah penyidik. Begitu juga dengan jabatan penyidik pembantu lulusan 

SMA yang juga mencapai 76,9%.  

Melihat pada data di atas, maka pihak Polda Kalimantan Selatan tidak salah jika 

mempunyai harapan besar kepada para pihak, baik secara internal maupun secara eksternal 

masih memerlukan dukungan dalam meningkatkan pendidikan formal anggota Polri. Oleh 

karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Polri, maka Kepolisan memerlukan peran serta 

pemerintahan daerah dan masyarakat guna mencapi tingkat pendidikan anggota Polri yang 

sesuai harapan. Karena Polri tidak hanya punya negara atau pemerintah, namun Polri 

adalah milik masyarakat. Semakin meningkatnya profesionalisme Polri akan semakin 

mendukung terwujudnya tujuan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

serta mampu menegakkan hukum dengan profesional.  

Kemampuan Ilmu Polri khususnya di bidang hukum pidana guna menunjang 

tugas reserse nya, maka usaha itu harus cepat dilakukan agar sejajar dengan penegak 

hukum lainnya. Seseorang untuk menjadi jaksa penuntut umum dan hakim harus 

berpendidikan minimal S1 Ilmu Hukum. Mengapa untuk penyidik pembantu tidak harus 

menyesuaikan dengan syarat itu.  

Dalam proses peradilan pidana, penyidik selalu berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan penegak hukum lainnya. Hubungan penyidik dengan penegak hukum lainnya dapat 

terjadi dalam tahapan-tahapan peradilan pidana.  Fungsi dan tindakan-tindakan aparat 

penegak hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

berjalan atas pembagian dan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Penyidik, penyidik pembantu dan/atau penyidikan. 

Hubungan kordinasi tahap penyidikan berupa: 



a) Penyelidik memberikan bahan keterangan dan melaksanakan atas perintah 

penyidik; 

b) Penyidik sebagai pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu 

kepada penuntut umum; 

c) Penyidik sebagai pelaksana jika penyidikan dihentikan; 

d) Penyidik sebagai pelaksana minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika 

melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat; 

e) Penyidik sebagai pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika 

diperlukan; 

f) Penyidik dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal 

telah dilakukan penghentian penuntutan; 

g) Penyidik sebagai pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara 

cepat ke pengadilan; 

h) Penyidik sebagai pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat 

kepada terpidana; 

i) Penyidik sebagai penerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat 

mengajukan perlawanan; 

j) Penuntut umum memberi petunjuk jika hasil penyidikan kurang lengkap; 

k) Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan; 

l) Hakim/ketua pengadilan negeri memberikan ijin perpanjangan penahanan; 

m) Hakim/ketua pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara praperadilan; 

n) Penasihat hukum dapat mengikuti jalanya pemeriksaan; 

o) Penasihat hukum dapat minta praperadilan (atas kuasa tersangka); 

p) Penasihat hukum wajib memberi bantuan Cuma-Cuma (Pasal 56 ayat (1) 

KUHAP). 



2. Penuntut umum dan/atau penuntutan. 

Hubungan kordinasi tahap penuntutan berupa : 

a) Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan; 

b) Penyidik dapat memberikan alasan baru untuk melakukan dalam hal telah 

dilakukan penghentian penuntutan; 

c) Penuntut umum, pelaksana wajib kirim tembusan surat pelimpahan perkara dan 

surat dakwaan kepada penyidik; 

d) Penuntut umum, pelaksana wajib kirim tembusan surat pelimpahan perkara dan 

surat dakwaan kepada penyidik dalam hal penuntutan dihentikan; 

e) Hakim/ketua pengadilan negeri memberi perpanjangan penahanan (penahanan 

lanjutan); 

f) Hakim/ketua pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara praperadilan; 

g) Penasihat hukum atas kuasa tersangka/terdakwa dapat mohon praperadilan. 

3. Pemeriksaan sidang pengadilan. 

Hubungan kordinasi tahap pemeriksaan pengadilan berupa : 

a) Penyidik atas kuasa penuntut umum mengirim berkas acara cepat ke pengadilan; 

b) Penyidik menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana; 

c) Penuntut umum, melakukan pemanggilan dan mengajukan tersangka, saksi, 

barang bukti kepersidangan; 

d) Hakim/ketua pengadilan negeri memimpin persidangan. 

Oleh karena itu, maka untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama dan koordinasi 

tersebut, maka langkah yang diambil adalah: 

1. Memberikan  kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan 

dan kejuruan; 



2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam 

kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus 

pidana; 

3. Melakukan pelatihan bersama untuk menyamakan persepsi dalam merealisasikan 

tugas dan wewenang masing-masing agar tidak terjadi diskomunikasi; 

4. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas 

instansi; 

5. Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk 

membicarakan berbagai permasalah yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus 

menemukan solusinya; 

6. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan 

untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan; 

7. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna 

meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas. 
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