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II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan

posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dimana kedudukan itu sendiri

merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tadi

merupakan peranan atau role. Hak sebenarnya merupakan wewenang sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Peranan menurut kamus besar bahasa

Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.15

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal

tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi

masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi,

penyesuaian diri dan selaku suatu proses. Soerjono Soekanto membagi peran

menjadi:16

15Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, hlm 667.
16Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajwali Pers: 2002, hlm 244.
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a. 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.

b. 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.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual Role)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada

kenyataan secara konkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi

secara nyata.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan unsur-unsur peranan di atas, yaitu:17

“Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak-pihak lain, sedangkan

peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan

berasal dari diri pribadi”.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui 3 pendekatan:

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang

harus ditampilkan seseorang dalam membawa peranannya.

2. Gambaran peranan, yaitu suatu gambaran tetang perilaku yang secara aktual

ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.

17Ibid, hlm. 244.
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3. Harapan peranan, yaitu harapan orang-orang terhadap perilaku yang

ditampilkan seseorang dalam menjalankannya.

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi

seseorang dengan ciri-ciri yaitu, adanya sumber daya pribadi dan seperangkat

aktivitasi pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.18

Peran itu mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:19

1. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan

masyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dikatakan oleh individu

dalam masyarakat selaku organisasi.

3. Peran dapat dikatakan selaku perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.

Selain pengertian diatas, peranan juga memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang

jadi bagian atau yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu hal

atau peristiwa.20 Menurut Komarudin yang dimaksud peranan yaitu:21

a) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam

manajemen.

b) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata.

18Ibid
19Op cit, hlm. 69.
20Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
21http://eprints.uny.ac.id/8072  (di akses pada 19:18, 28-10-2014)
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d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

padanya.

e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

B. Bhayangkara Pembinan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke

kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedang organisasi Polri Tingkat

Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

(Polda).Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat

kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di

wilayah kecamatan.

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu

oleh Wakil Kapolri (Wakapolri). Unsur pelaksanaan tugas pokok Polri adalah :

a. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap

laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta

memberikan pelayanan informasi.
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b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang

keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan

penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan

politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata

api dan penggunaan bahan peledak.

c. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan

penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium

forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

d. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan,

penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

narkoba.

e. Satbinmas/Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 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. Istilah Bhayangkara Polisi

merupakan suatu istilah tingkatan anggota Kepolisian yang ada di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.22

22Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Buku Panduan Bagi Bhayangkara
Polri Pembina Kamtibmasa, 2004
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Menurut Buku Pintar Bhabinkamtibmas Keputusan Kapolri No:

KEP/618/VII/2014, Bhabinkamtibmas berperan selaku pembimbing masyarakat

bagi terwujudnya kesadaran hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan

masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat di

desa/kelurahan, selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian

problema sosial yang terjadi dimasyarakat desa/kelurahan, serta selaku

dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka

menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Bhabinkamtibmasjuga memiliki fungsi dan wewenang , yaitu:23

Fungsi Babinkamtibmas

a. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.

b. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

kamtibmas.

c. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma norma yang berlaku.

d. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di

masyarakat.

e. Mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif.

f. Mengkoordinasi upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat

desa/kelurahan.

23Buku Pintar Babinkamtibmas, 2014, hlm5
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Wewenang Babinkamtibmas:

a. Menerima laporan dan pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk

mufakat (Alternative dispute resolution) yang dituangkan dalam surat

kesepakatan bersama.

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang

dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai

dengan lingkup tugas yang diembankan kepada BABINKAMTIBMAS.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan tugas tersebut dibagi 2 (dua) yaitu:24

a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan

kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

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

dan tentram di masyarakat.

3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial

yang terjadi di masyarakat.

24ibid, hlm 4
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4. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam

rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

b. Tugas-tugas Bhabinkamtibmas lainnya:

1) 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.

2) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat

desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan parah

sepuh yang ada di desa atau kelurahan.

3) Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.

4) Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan

membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu.

5) Melakukan upaya peningkatan timbulnya daya tangkal dan daya cegah warga

masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.

6) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan

kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan.

7) Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan

kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam

Bhabinkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan problema atau

potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak

berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.

8) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-

undangan.



23

9) Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

10) Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan

lingkungan.

11) Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk

sementara waktu sebelum ditangani pihak warga yang berwenang.

12) Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh

masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan

fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta problema yang berkembang

dalam masyarakat.

Ada 4 (empat) kegiatan Bhabinkamtibmas yang terdapat dalam Buku Pintar

Babinkamtibmas, yaitu:25

a. Pembinaan ketertiban masyarakat

b. Pembinaan keamanan swarkasa

c. Pembinaan pemolisian masyarakat

d. Pembinaaan potensi masyarakat

25Ibid, hlm. 8.



24

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:26

1. Hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata,

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai

keadilan itu tidak tercapai.

Ketika melihat suatu problema mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum

tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang

mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar

keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat

tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum

secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai

26http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html( di
akses pada 17:09 16/03/2015).
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institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat

penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan

aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing,

yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha

untuk menangulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka

keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan

yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan

kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam

pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem peradilan pidana

hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat,

tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan

dimana korbannya tidak dapat ditentukan”atau “crimes without victims”) dan

karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan

sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah

terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan

(status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di
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dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau

role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya

mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu

dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut: (1) peranan yang ideal/ideal

role; (2) peranan yang seharusnya/expected role; (3) peranan yang dianggap oleh

diri sendiri/perceived role; dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan/actual

role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati

mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya,

etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam

pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka

telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik

yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para

penegak hukum.

Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas

bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga

mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini,

bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Ada tiga elemen penting yang

mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum,

menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:
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(1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

(2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan

aparatnya.

(3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek

itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara

internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Sarana dan fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan selaku sarana untuk

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi

selaku faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup dan selakunya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi

maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas

pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan

kejahatan. Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang

sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga

tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum
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menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk

sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;

b. yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;

c. yang kurang seharusnya di tambah;

d. yang macet harus di lancarkan

e. yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono

Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.

Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi

maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat

tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai

hukum sangat bervariasi masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga

yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan agar ada

titik tolak yang sama.
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Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan

hukum dan bahkan mengindentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah

penegak hukum adalah selaku pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik

buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu

sendiri yang merupakan pendapatnya selaku cerminan dari hukum selaku struktur

dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa

penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian

dari masyarakat.

Problema lain yang timbul akibat anggapan masyarakat adalah mengenai

penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari

dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran

mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu

sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa

perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam

masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan

dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau

penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-

hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut

nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang

semestinya.

5. Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa
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yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut

(Purbacaraka & Soerjono Soekanto):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan polisi melihat dari teori

penanggulangan kejahatan yang mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah)

sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya

kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:27

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga

kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam

kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih

baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil

27Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42.
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yang memuaskan atau mencapai tujuan.28 Selanjutnya Bonger berpendapat cara

menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:29

a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam

arti sempit;

b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat

jahat;

2) 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);

3) 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 sebagai sarana pokok dalam usaha

prevensi kejahatan pada umumnya

28 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan
Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.
29Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
hlm. 15.
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2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.30 Tindakan respresif lebih

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain

dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan

ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan

datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan,

eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik

rehabilitasi, yaitu:31

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat,

sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman

kurungan.

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang

biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak

menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha

untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan

30Op. Cit, hal. 32
31Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399.
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memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan

bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat

atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya

penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:32

(1) Sistem dan operasi kepolisian yang baik

(2) Peradilan yang efektif

(3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa

(4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi

(5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan

(6) Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan

(7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Hubungan antar polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dalam arti

kata bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan

baik apabila ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Polri. Polri tidak

akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana

masyarakat yang ada dilingkungan tidak berperan aktif untuk menjalin kerjasama

dengan polisi. Di lapangan masih terlihat hubungan emosional anatara masyarakat

dengan Polri kurang harmonis. Permasalahaan dipicu karena kurang

memahaminya fungsi dan peran masing-masing dalam konteks menciptakan

kamtibmas yang kondusif, justru pertentangan yang sering timbul diantara kedua

belah pihak. Seharusnya Polri menyadari bahwa keberadaanya selaku, “pelayan”

32 Soedjono, D, Op. Cit, hal. 45.
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yang digaji dan diberi mandat oleh yang menggaji harus memahami kemauan

yang memberi gaji.

Pola membangun kemitraan dengan masyarakat, polisi dan masyarakat harus

dalam posisi yang sejajar dan dilandasi oleh persamaan visi dan misi antara Polri

dan masyarakat, Polisi harus mewujudkan kesetaraan, tidak boleh salah satu lebih

dominan, harus menciptakan hubungan yang harmonis sehingga informasi yang

dimiliki kedua belah pihak seimbang. Keseimbangan informasi sangat berguna

untuk menciptakan kerjasama yang baik. Dalam hal penanggulangan kejahatan,

maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta

memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan

hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah

melakukan kejahatan.

Petugas Bhabinkamtibmas di setiap Polsek di Kota Metro harus mengetahui

tetang tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi penanggulangan kejahatan.

Tiga pendekatan itu ialah:33

1. Pendekatan secara sosial (social crime prevention)

Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang dominan melakukan berbagai

pelanggaran norma- norma sosial dan ketentuan hukum, yang rawan terjadinya

tindak pidana ataupun problema sosial kemasyarakatan yang lain.

33http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/ , Manshur Zikri, Analisia Strategi
Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasiaonal, 2011 (di
akses pada 19:35, 22-10-2014).
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2. Pendekatan situasional (situtational crime prevention)

Pemahaman tentang situasi dan kondisi dimasyarakat yang cenderung

mengakibatkan terjadinya kejahatan.

3. Pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (community based

crime prevention)

Pemahaman untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan untuk

menciptakan pengaman swakarsa ataupun selaku sosial kontrol terhadap

pencegahan kejahatan.

Setelah melakukan tindakan diatas anggota Polri harus berbagi peran dan tugas

dengan masyarakat. Seperti yang kita tahu Bhabinkamtibmas berperan selaku

pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, pelindung,

pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di

masyarkat di desa/kelurahan, selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam

penyelesaian permasalahan problema sosial yang terjadi di masyarakat

desa/kelurahan, serta selaku dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang

bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.34 Dan juga

tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat agar tercipta kondisi

yang menguntungkan bagi pelaksanaaan tugas Polri di desa/kelurahan.

Peran dan tugas masyarakat selaku mitra Polri dalam menanggulangi kejahatan

salah satu contohnya dengan menyelenggarakan pam swakarasa dilingkungan

tempat tinggal masing-masing, berpartisipasi melalui kegiatan pengaktifan

siskamling yang berperan selaku pemberi informasi kamtibmas kepada Polri, dan

34Buku Pintar Babinkamtibmas, 2014, hlm. 5.
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menginformasikan gangguan kamtibmas diwilayahnya kepada aparat kepolisian,

sehingga terciptanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat.

Masyarakat sendiri juga harus mendorong tumbuhnya minat dan kesadaran untuk

bekerja sama membangun kemitraan dengan polri dalam menanggulangi

kejahatan dan memecahkan berbagai masalah sosial khususnya aspek ketertiban

umum.


