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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas

pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di

dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang

mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat

diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap

masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena

tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran

dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan

masyarakat.

Polisi sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang

pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan
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masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling

menghormati antara Polri dengan masyarakat.1 Sehingga Polri dapat diterima dan

didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan

menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan

penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing) antara lain

dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina

Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran

Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat

(kamtibmas).2 Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku

pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam

kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap

dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan

nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah

1Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan,
2012, hlm. 1.
2Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hlm. 3.
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dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.3

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:4

a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas

serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman

dan tentram di masyarakat.

c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang

terjadi di masyarakat.

d. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam

rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang utama adalah Buku Petunjuk

Lapangan tentang Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.:

Bujuklap/17/VII/1997 yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol.:

Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tetang Perubahan Buku Petunjuk

Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, diubah lagi dengan Keputusan

Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar

BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-

2004.

3http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatan-
pelayanan-masyarakat/ (diuduh pada 07.48, 05-11-2014).
4Op cit, hlm 5
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Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan

membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi

melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan

langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan.5 Mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat,

karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial,

waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih

mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung,

dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam

mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama

mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat,

juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau

pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas

mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian

masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat

diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat

istiadat yang terdapat di masing masing tempat.

Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk

akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk

5http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinkamtibmas.html
(di akses pada 07.30, 05-11-2014).
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mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio

polisi dan pendudukyang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya

Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat

untuk mengatasi kesenjanganini6. Kota Metro adalah kota yang terdiri dari 5

kecamatan dan 22 kelurahan, sedangkan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro

ada 25 personil,  untuk melayani 22 kelurahan.

Bhabinkamtibmas Kota Metro dalam menyelesaikan problema yang terjadi

dimasyarakat dilakukan dengan rembug pekon atau tiuh pekon. Contoh problema

yang telah diselesaikan Bhabinkamtibmas di daerah Kota Metro yaitu:

1. Bhabinkamtibmas menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara pencurian

sepeda di Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat. Kedua belah pihak sepakat untuk

damai.

2. Bhabinkamtibmas selaku mediator dalam penyelesaian masalah perjudian di

Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat tindakan yang dilakukan adalah

diselesaikan dengan perjanjian damai.

Kenyataan dalam hukum pidana penyelesaian tindak pidana atau pelanggaran

hanya dengan mengikuti jalur yang ada dalam proses peradilan pidana, yaitu

dengan litigasi. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat,

apabila kedua belah pihak yang berperkara dipertemukan dan mencapai suatu

kesepakatan maka dapat menimbulkan rasa adil bagi kedua belah pihak yang

bertikai. Dengan pandangan demikian, maka penegakan hukum pidana dengan

sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan

6 https://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkap-no-07-2008-tentang-polmas.pdf( di akses
pada 22.25 10/04/2015)
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apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang

ingin dicapai dengan hukum pidana dan pidana tersebut.7

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan

terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis ini untuk memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu bisa

terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat

sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu

meningkatkan pelayanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang itulah penulis

tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: “Peranan

Bhabinkamtibmasdalam Penanggulangan Kejahatan Di Kota Metro”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas

dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peranan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan

di Kota Metro?

b. Apa sajakah faktor–faktor yang menjadi penghambat Bhabinkamtibmas

dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro?

7Ibid, hlm. 25.
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2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kajian penelitian ini termasuk dalam kajian hukum pidana

dalam sub bidang STUKPOL yang mengkaji mengenai Peranan

Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro dan faktor–

faktor yang menjadi penghambat Bhabinkamtibmas selaku mitra masyarakat

dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro tahun 2013-2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis peranan Bhabinkamtibmas selakudalam penanggulangan

kejahatan di Kota Metro.

b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat peranan

Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teroritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian

hukum pidanan terhadap perananan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan

kejahatan di Kota Metro dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

perananan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro.
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b. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan

bahan pertimbangan mengenai arti penting Bhabinkamtibmas dalam

penanggulangan kejahatan. Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat bermanfaat selaku

masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam

pembentukan Bhabinkamtibmas guna membantu kinerja Kepolisian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.8

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif

(mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah

terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:9

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga

kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara

menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

8 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125.
9Soerjono Soekanto. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976,
hlm.42.
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a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam

arti sempit;

b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat

jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan

meniadakan faktor-faktor yang terkenal selaku penyebab timbulnya

kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan,

mempertinggi peradapan, dan lain-lain).

c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan

dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

e) Pervensi kenakalan anak-anak selaku sarana pokok dalam usaha prevensi

kejahatan pada umumnya.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain

dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.
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b. Teori Peran

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi:10

1) Peranan yang seharusnya (expected role)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada

kehidupan masyarakat.

2) Peranan Ideal (Ideal role)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual Role)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada

kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi

secara nyata.

Selanjutnya Soerjono Soekanto membagi lagi peran menjadi:

1) Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat.

10Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajwali Pers: 2002, hlm 244.
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2) Peranan Ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan

sosial yang terjadi secara nyata.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ada

5 (lima) menurut Soerjono Soekanto, yaitu:11

a. Hukum itu sendiri

b. Aparat yang menegakkan hukum

c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum

d. Masyarakat pada lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan

e. Budaya dalam peranan tersebut

2. Konseptual

Konseptual adalah pengertian dasar yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep yang akan diteliti, antara lain memuat batasan-batasan dari istilah-

istilah dan pembahasan yang akan diungkapkan dalam penelitian. Kerangka

konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

11Soerjono,Soekanto.Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Bandung,Alumni;1983,hlm 34
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konsep khusus yang merupakan kumpulan arti- arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin atau akan di teliti.12

Adapun batasan-batasan tersebut adalah:

a. Peranan

Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peran.13

b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan

pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan

juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan.14

c. Penanggulangan Kejahatan

Hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang

pertama kali.

12Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Rajawali Pers: 1986, hlm. 132.
13Tim Penyususn Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.1997, hlm. 32.
14Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.  : Kep/8/XI/2009  tanggal
24  Nopember  2009  tentang  perubahan  Buku  Petunjuk Lapangan  Kapolri  No.Pol.:
Bujuklap/17/VII/1997  tanggal  18  Juli  1997  tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di
Desa/Kelurahan.
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E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Perananan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat (Babinkamtibmas) dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan

masalah, yaitu mengenai bagaimana perananan Bhayangkara Pembina Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dalam penanggulangan kejahatan

di Kota Metro, serta faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi

perananan Bhayangkara Pembina Keamanana dan Ketertiban Masyarakat

(Babinkamtibmas) dalam penanggulangan kejahatan di Kota Metro.
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V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang

berhubungan dengan problema yang ada.


