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ABSTRAK 

ANALISIS KETERKAITAN KEBERADAAN POLISI 

MASYARAKAT (POLMAS) DENGAN BERKURANGNYA 

ANGKA KRIMINALITAS 

 

 

Oleh 

MUHAMMAD MARISON M.P. 

 

 

Pelaksanaan polisi masyarakat, maka keuntungan yang diperoleh institusi polisi adalah 

masyarakat sebagai kepanjangan tangan fungsi kepolisian yang berifat pasif yaitu 

mencegah tindak kejahatan pada diri dan keluarganya, melaporkan ke pos polisi 

terdekat jika terjadi gangguan kamtibmas, dan mau bertindak sebagai saksi jika 

dibutuhkan dalam proses peradilan. Keuntungan bagi masyarakat adalah timbul suatu 

kebanggaan apabila mereka diikut sertakan dalam fungsi kepolisian yang terbatas 

tersebut. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah 

keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan berkurangnya angka kriminalitas dan 

faktor-faktor apakah yang menghambat polisi masyarakat dalam menjaga keamanan 

dengan berkurangnya angka kriminalitas. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris dengan data primer dan sekunder dimana masing-masing data di 

peroleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data menarik kesimpulan 

secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat 

umum yang kemudian disimpulkan secara khusus. 

 

Hasil penelitian bahwa keberadaan Polmas dalam penanggulangan tindak pidana 

melalui polisi masyarakat telah melakukan pengendalian dan pengawasan dilapangan, 

penyelesaian permasalahan di wilayah Kelurahan Sepang Jaya didasarkan pada 

pemecahan masalah dalam suatu perkara dimasyarakat akan dilakukan perundingan hal 

menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Hambatan Polmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban yaitu peran Polsek untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan kepada masyarakat agar bekerja sama, dan kendala dalam pelaksanaan 

Polmas antara lain, dana untuk operasional belum berjalan secara maksimal. 

 



 
Muhammad Marison M.P. 

ii 
 

Berdasarkan simpulan tersebut diharapkan Peran luas yang disandang polisi 

masyarakat membutuhkan kontak yang terus-menerus dan terjaga dengan masyarakat 

yang patuh kepada hukum, sehingga bersama-sama mereka dapat mencari cara baru 

pemecahan masalah yang sifatnya lokal, dengan warga setempat bertindak selaku 

pendukung polisi, Sejalan dengan perkembangan skema otonomi daerah maka struktur 

satuan-satuan paling bawah Polsek harus ditingkatkan melalui penguatan 

(empowering) kualitas dan kuantitas personel maupun dukungan sumberdaya. 

 

Kata Kunci : Keterkaitan, Polisi Masyarakat, Kriminalitas 



ABSTRACT 

 

LINKAGE ANALYSIS OF POLICE COMMUNITY  (POLMAS) PRESENCE WITH 

REDUCED CRIME FIGURES 

 

By 

 

Muhammad Marison M.P. 
 

Police community implementation advantages for police institution are community as passive 

help for police to prevent crime on ourself and our family, report to the nearest police station 

in case of disruption of social order, and willing to act as a witness if needed in the judicial 

process. The benefit for society is when they included in the limited police functions their 

pride could raise. The issues in this research are how police community existence could 

decrease crime and what are the factors that could obstruct police community in keeeping 

security and decreasing crime. 

 

This research used normative and empirical jurisdiction approaches. This research used 

primary and secondary data collected from literary research and field study. Analysis of the 

data to draw conclusions deductively is a way of thinking that is based on the reality which is 

general and were then summed in particular. 

 

The research concludes that the presence of police community in the prevention of crime 

through control and supervision in the field, problems solving at Sepang Jaya Village area 

based on community problems solving system by negotiating the terms. Police obstacle in 

maintaining public safety by reducing the number of criminals are less sosialisation of 

community for cooperation to maintain security, and operational funding has not optimal. 

 

Based on these conclusions, role of the police community is expected to require continuous 

contact and maintained abided law community, so that together they can look for new local 

solving problems system and local people could support police. With regional autonomy 

schemes developments, most units under the sector police should be improved by 

empowering the personnel quality, quantity and support resources. 

 

Key words : Linkages, Police Community, Crimes 
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MOTTO 

 

“Bertahan menghadapi Kehidupan 

Hadapi segala rintangan 

Berjuang  dengan senyuman 

Berusaha untuk masa depan 

Lupakan segala hal yang membosankan 

Bersyukur yang telah kita dapatkan” 

(Muhammad Marison M.P.) 

 

“Keberhasilan tak aka ada tanpa adanya usaha dan doa” 

 

Saat kita kerjakan segala sesuatu, 

Secara bersama-sama,, 

Maka hal apapun yang terlihat berat 

Akan muda dilewati 

(Merry Riana) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan 

sekaligus sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, yang ada di Indonesia 

dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban nasional. Dengan adanya 

kenyataan bahwa kejahatan akan terus terjadi dan berkembang seiring dengan 

kemajuan dan dinamika lingkungan yang terus dipacu dengan berkembangnya 

perkembangan teknologi yang dimiliki masyarakat, maka hal tersebut dapat dijadikan 

suatu tantangan yang harus di jawab oleh polri sebagai para aparat hukum di lapangan 

untuk meningkatkan profesionalitas dan mengemban strategi-strategi perpolisian 

guna menghadapi tantangan tersebut. 

 

Perkembangan jaman telah mendorong masyarakat lebih cenderung berani dalam 

melakukan segala tindakan tanpa memperdulikan akibat yang akan di alaminya. 

Untuk itu peran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Babinkamtibmas) sebagai ujung tombak atau orang terdepan dalam tubuh Kepolisian 
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sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat.1 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal (1) 

Ayat (1), yang dimaksud dengan Kepolisian adalah : “Kepolisian adalah segala hal-

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.”Sedangkan yang dimaksud dengan Babinkamtibmas adalah 

bintara polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembinaan kamtibmas di desa 

atau kelurahan tertentu.  

 

Pembenahan telah menyentuh berbagai ranah yang mengatur kepentingan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Hal tersebut seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan 

publik yang selama ini telah mengalir  melalui setiap kebijakan birokrasi. Kepolisian 

merupakan bagian integral aparat negara yang mengemban amanah melalui visi, misi, 

dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung 

masyarakat. Terdapat hal-hal yang perlu dicermati secara tepat terkait dengan 

operasionalnya yakni : Falsafah kepolisian yang bersifat personal dalam arti anggota 

polisi yang sama bertugas di masyarakat yang sama, gaya manajemen dan strategi 

organisasi yang memprioritaskan pemecahan permasalahan secara pro-aktif, tujuan 

untuk memahami dan menanggulangi sebab kejahatan maupun permasalahan lain 

dalam masyarakat, dengan menerapkan prinsip menjalin hubungan kemitraan polisi-

masyarakat. 

 

                                                           
1 Johanes Sutoyo, Polisi Indonesia Terjepit, Jakarta, Rasindo, 1995, hlm 12. 
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Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

Polisi masyarakat tersebutlah maka pelaksanaan tugas setiap anggota satuan fungsi 

operasional polri harus dijiwai dengan semangat “melayani dan melindungi” sebagai 

suatu kewajiban profesi, sebagaimana fungsinya sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sedangkan tugas pokok Bintara Pembina Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) membimbing masyarakat bagi terciptanya 

kondisi yang menguntungkan, upaya penertiban hukum, upaya perlindungan dan 

pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan menciptakan ketertiban dan keamanan 

masyarakat. Dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran 

lalulintas sesuai dengan tugas pokoknya, hal ini sesuai dengan peran Babinkamtibmas 

yaitu sebagai pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran 

tentang pentingnya Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 

dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas di Desa atau Kelurahan, 

sehingga Babinkamtibmas dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang bisa 
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dilakukan oleh masyarakat seperti pencurian dan penganiayaan. Berikut tabel data 

kejahatan berdasarkan jumlah pertahun : 

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana di Bandar Lampung 

NO Jenis Kejahatan Tahun 

2011 2012 2013 

1 Pencurian Ranmor 181 182 127 

2 Perkosaan 10 6 4 

3 Pemerasan/rampok 3 7 3 

4 Kejahatan tibum/Keroyok 73 49 42 

5 Perbuatan Cabul 70 79 80 

6 Penipuan 365 365 319 

7 Pencurian ringan 54 64 56 

8 Panganiayaan ringan 98 77 71 

Jumlah 854 829 702 

Sumber : Badan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat penurunan jumlah angka kejahatan dari tahun 

2011-2013. Reformasi kepolisian sejalan dengan era reformasi pemerintahan negara 

dan bangsa lebih ditunjukan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang 

berkualitas terutama berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan maupun penegak hukum. Reformasi tersebut sudah barang tentu 

membutuhkan partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat 
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adalah bantuan atau dukungan terhadap perubahan pradigma baru polisi Indonesia 

melalui pendekatan efektif dan efisiensi dengan mengedepankan pembinaan potensi 

masyarakat yang dikembangkan melalui pemolisian masyarakat (community policing) 

sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di 

lingkungannya sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih baik.  

 

Besar kecilnya dukungan dan partisipasi masyarakat kepada polisi sangat bergantung 

pada polisi itu sendiri, yakni bagaimana polisi menempatkan diri di masyarakat dan 

memperlakukan tokoh masyarakat. Bentuk dan pola partisipasi masyarakat kepada 

polisi berbeda-beda dan sangat tergantung pada status sosial lingkungan 

masyarakatnya. Pada golongan masyarakat biasa partisipasi yang diberikan lebih 

dalam bentuk fisik dan moral. Hal ini berbeda dengan dukungan dari masyarakat 

yang status sosial dan ekonominya tergolong menengah ke atas dimana dukungan n 

yang diberikan kepada polisi dapat bersifat materiil dan moral.2 

 

Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu 

dan menjaga kinerja polisi dalam pemeliharaan kamtibmas. Di pihak lain partisipasi 

masyarakat juga ada yang bersifat negatif, misalnya persengkongkolan atau kolusi 

dengan polisi seperti menyogok polisi saat ditilang atau meyuap polisi agar suatu 

perkara dipetieskan. Bentuk partisipasi masyarakat demikian merupakan partisipasi 

negatif yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan.3  

 

                                                           
2 Pudi Rahardi. Hukum Kepolisian Makassar. LBM.2006. hlm 178 
3 Ibid. hlm 178 
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Pergeseran dari lingkup tugas kepolisian dan penegakan hukum yang sempit ke arah 

ruang lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan 

sosial dalam rangka politik kriminal. Hal ini menuntut kesediaan pemolisian ke arah 

metode community policing.4 Community policing sebagai alternatif gaya kepolisian 

merupakan pilihan strategis yang dilakukan oleh Polri baik sebagai konsep maupun 

aktivitasnya. Pemolisian masyarakat (community policing) dilakukan karena 

keterbatasan personil polisi dan institusi polri menghendaki adanya jalinan kerjasama 

yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas.  

 

Soerjono Soekanto pernah menyatakan : “ Hukum dapat berfungsi efektif apabila ada 

keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan 

menjadi kultur hukum yang bercermin pada aturan hukum.” 5Kesetaraan peran antara 

polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan 

terwujud apabila polisi selalu bersahabat dengan masyarakatnya. Dalam upaya 

mewujudkan polisi sipil yang dekat dengan masyarakatnya, maka tentunya rakyat 

disekitar polisi harus didekati dan diperhatikan keberadaannya. Tugas peolisian 

masyarakan merupakan tanggung jawab pemerintahan yaitu negara merupakan 

kondisi dinamis dan prasyarat bagi suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan.  

Perpolisian Masyarakat atau Polmas menurut Skep Kapolri No. Pol. :Skep 

737/X/2005, istilah Polmas bukan merupakan singkatan dari Perpolisian Masyarakat 

tetapi suatu istilah yang diharapkan akan mengantikan berbagai istilah, sebagai 

terjemahan istilah community policing. 

                                                           
4 Satjipto Raharjo, Polisi Indonesia Baru. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 34 
5 Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum Indonesia, Karya Agung, Semarang, 1984, hlm 34 
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Lampiran Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, menyatakan : 

“Tanpa megenyampingkan kemungkinan pengunaan penterjemahan istilah 

yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran 

Polri model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya 

secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”. 

 

Pelaksanaan pemolisian masyarakat, maka keuntungan yang diperoleh institusi polisi 

adalah masyarakat sebagai kepanjangan tangan fungsi kepolisian yang berifat pasif 

yaitu mencegah tindak kejahatan pada diri dan keluarganya, melaporkan ke pos polisi 

terdekat jika terjadi gangguan kamtibmas, dan mau bertindak sebagai saksi jika 

dibutuhkan dalam proses peradilan. Keuntungan bagi masyarakat adalah timbul suatu 

kebanggaan apabila mereka diikut sertakan dalam fungsi kepolisian yang terbatas 

tersebut. Warga masyarakat akan merasa bahwa mereka diperhatikan dengan tidak 

melihat status sosialnya tetapi atas dasar fungsi kepolisiannya. Sehingga anggota 

masyarakat lain disekitarnya akan meminta bantuan kepada masyarakat bersangkutan 

apabila berurusan dengan polisi. 

 

Berdasarkan uraian diatas ternyata perpolisian masyarakat dapat dikatakan sebagai 

bentuk perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polmas 

dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan 

sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tujuan 

mengurangi kejahatan dan rasa takut warga setempat. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“Analisis Keterkaitan keberadaan Polmas dengan Berkurangnya Angka 

Kriminalitas”. 
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B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uarian latar belakang tersebut, maka ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu : 

a. Bagaimanakah keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan berkurangnya 

angka kriminalitas ? 

b. Faktor-faktor apakah yang menghambat polisi masyarakat dalam menjaga 

keamanan dengan berkurangnya angka kriminalitas ? 

 

2. Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian dari dua pokok bahasan di atas yaitu meliputi materi 

penelitian dalam bidang ilmu hukum, yaitu hukum pidana. Substansi yang menjadi 

acuan penelitian yaitu masalah keterkaitan keberadaan polmas dengan 

berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung 

pada tahun 2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah  

a. Untuk mengetahui, keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan 

berkurangnya angka kriminalitas. 
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b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat penyelesaian 

permasalahan oleh petugas polmas. 

 

2. Kegunaan Penulisan 

 

Hasil penulisan ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yakni : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya, pada bidang kriminologi pada 

khususnya 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan 

dan memberi masukan pada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk 

melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum. 

b. Kegunaan Praktis 

 

1) Secara praktis digunakan bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum 

pidana, khususnya yang berkaitan dengan keterkaitan keberadaan polmas 

dengan berkurangnya angka kriminalitas, dapat memberikan kontribusi atau 

masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan polmas terhadap 

terciptanya kamtibmas di lingkungannya. 

3) Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteiti oleh penulis 
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D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.6  

 

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan 

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.7 

 

Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang 

teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau 

asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai 

suatu peristiwa/kejadian. 

 

Pelaksanaan amanat terhadap Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 

tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas di dalam 

penyelenggaraan tugas Polri dalam keseharian tidaklah mudah, diperlukan 

pemahaman tentang pentingnya menjalani hubungan dengan masyarakat dan 

bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan. Disamping itu diperlukan pula 

sejumlah pengetahuan dan keterampilan lain seperti : keterampilan berkomunikasi, 

negoisasi, solusi konflik, pengetahuan sosial lainnya. Tidak kalah pentingnya juga 

                                                           
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, tahun 1986, 

Hlm. 125. 
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 73. 
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adalah pemahaman tentang Perpolisian yang menjunjung tinggi dan melindungi 

HAM seperti korban kejahatan, perempuan, anak-anak. 

 

a. Teori Peranan 

 

Peranan adalah perilaku atau tugas yang diharapkan diaharapkan dilaksanakan 

seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Hubungan dengan 

Polisi Masyarakat (POLMAS) peran Polmas dalam melakuan tugas menjaga 

keamanan dan ketertiban harus sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan 

bimbingan dari Polsek. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur 

sebagai berikut:8 

a. Peranan ideal (ideal role) 

b. Peranan yang seharusnya (expected role) 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

 

Merton  mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang 

diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran 

disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah 

kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang memiliki oleh orang 

karena menduduki status-status sosial khusus. 

 

                                                           
8 Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.Raja Grafindo 

Persada.1983.hlm.25 
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Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan “role 

performence” atau “role playing” kiranya dapat kita pahami, bahwa peranan yang 

ideal dan yang datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri 

sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu 

didalam kenyataanya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang atau 

kelompok yang diberikan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

dimasyarakan dibentuk organisasi seperti Polisi Masyarakat (POLMAS) berhubungan 

dengan pihak lain (role sector) atau dengan beberapa pihak lain (interaction role 

sector). Dengan kata lain, fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila ada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan satu sama lainnya.9 

 

Konsep Polmas diketahui bahwa dalam penyelesaian pertikaan antar masyarakat, 

petugas Polmas perlu memahami apa yang dimaksud dengan perkara ringan dan 

pertikaian antar warga serta panduan dalam tahap-tahap penyelesaiannya, pertikaian 

antar warga adalah pertikaian yang terjadi antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lain yang hanya termasuk dalam 

kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran, jadi peran polisi dan masyarakat dapat 

membantu kinerja Polmas dalam menangani masalah di lingkungan kerjanya. 

 

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini didasarkan pada pentingnya peran 

polmas dalam mengurangi angka kriminalitas. Hal ini tidak terlepas dari teori peran. 

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang 

                                                           
9 Ibid 



 
 

13 
 

atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat 

aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.10 

 

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang 

memiliki aspek-aspek sebagai berikut:11 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

Upaya-upaya yang sedemikian itu merupakan kebijakan internal dalam 

penanggulangan tindak pidana, yaitu ada keterpaduan (integrasi) antara 

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan saran non penal. Kebijakan atau 

upaya tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari bahaya tindak pidana khususnya pencurian. 

  

                                                           
10 Soerjono Soekanto.Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat.Jakarta.Raja Grafindo 

Persada.1982.hlm.69 
11 Soerjono Soekanto.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta.Raja Grafindo Persada. 2002.hlm.243 
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2. Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti.12  

 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. 

 

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

a. Analisis adalah usaha untuk meneliti, memahami dan mempelajari pokok 

masalah tertentu serta membuat kesimpulan dari kegiatan tertentu.13 

b. Keterkaitan adalah hubungan saling ketergantungan antara orang dengan orang, 

orang dengan badan ataupun badan dengan badan.14 

c. Keberadaan adalah pengaruh atas suatu kehadiran yang menimbulkan respon-

respon dari sekelilingnya.15 

d. Polmas adalah suatu filosofi dan strategi organisasi yang memungkinkan polisi 

dan anggota masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah 

kamtibmas.16 

                                                           
12 Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm. 132. 
13 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.1997. 

Hlm 276 
14 Anton Bekker, Metode Filsafat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000. Hlm 5 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1998. Hlm 10 
16 Eko Prasetyo, Polisi Masyarakat dan Negara, Bigraf publishing, Bandung, 1999. Hlm 39 
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e. Angka kriminalitas adalah jumlah dari keseluruhan kriminalitas atau kejahatan 

yang tercatat oleh polri.17 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara menyeluruh maka 

perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab 

yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini mengambarkan latar belakang permasalahan dalam penulisan skripsi 

yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan yang 

memberikan gambaran umum tentang apa yang akan diuraikan dan dibahas dalam 

skripsi ini. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinajuan pustaka merupakan suatu bab yang menjelaskan mengenai pengertian-

pengertian peranan, polmas, komponen-komponen polmas, dasar hukum polmas dan 

kriminalitas. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini membahas tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian atara lain pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan pengelolahan data serta analisis data. Maksudnya agar pembaca 

                                                           
17 Yesmil Anwar & Adang. Kriminologi. PT Refika Aditama.2013. Bandung. Hlm. 420 
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mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan,sehingga 

memenuhi persyaratan keilmiahan. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh penulis. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang 

berakaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Polisi Masyarakat (Polmas) 

 

Istilah polisi masyarakat atau yang disingkat polmas merupakan istilah baru dari 

community policing yang sebelumnya memiliki berbagi istilah dan persepsi yang 

bermacam-macam. Sehingga Kapolri menyamakannya kedalam bahasa Indonesia 

tanpa mengesampingkan kemungkinan penggunaan penterjemah istilah yang 

berbeda terutama bagi keperluan akademis. Penyesuain istilah dan cara tersebut 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggan 

13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi Penerapan Model Perpolisian 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tudas Polri. Sehingga selanjutnya penulis 

juga menggunakan istilah “perpolisian masyarakat”, namun demikian istilah 

“Community Policing” masih tetap digunakan sesuai dengan kutipan yang penulis 

ambil dari beberapa reverensi yang menggunakan istilah tersebut.18 

1. Pengertian Polisi Masyarakat 

Polisi dan masyarakat sama sebagai mitra untuk menginditifikasi menetukan 

segala prioritas, dalam memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi 

seperti, kejahatan, narkoba, ketakutan akan kejahatan, ketidak tertiban fisik. 

Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat polmas 

                                                           
18 Sutanto dkk, Polmas Falsafah baru Pemolisian, Pensil-234, Jakarta, 2008, hlm 5 
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diterapkan bisa tercapai. Polmas menuntut adanya komitmen dari seluruh jajaran 

organisasi kepolisian. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan Perpolisian 

tradisional, Polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi Polmas 

dengan menggali dan menerapkan strategi proaktif. Tujuannya tentu saja untuk 

mencegah dan memecahkan sebelum hal itu terjadi semakin serius. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tersebut Polmas memiliki 2 (dua) 

pengertian yaitu :19 

a) Polmas sebagai suatu strategi merupakan model perpolisian yang 

menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan 

masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan 

sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta 

ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk 

mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat setempat. 

b) Sebagai suatu falsafah polmas mengandung makna suatu model perpolisian 

yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau 

kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara 

polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang 

kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 

 

Konsep polmas mencakup 2 (dua) unsur : Perpolisian masyaraat secara harfiah, 

perpolisian merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal 

                                                           
19 Ronny Lihawa, Understanding Community Policing, YPKIK, Jakarta, 2005 hlm 36 
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tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam kontek ini perpolisian tidak 

hanya menyangkut operasional (taktik/tehnik) fungsi kepolisian tetapi juga 

pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh, mulai dari tataran menajemen 

puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat 

yang melatarbelakanginya. Masyarakat merupakan terjemahan dari kata 

“Community” (komunitas) dalam kontek Polmas berarti : 

a) Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah 

kecil yang jelas batas-batasnya (geographic community), batas wilayah 

komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan 

karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama 

keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah 

tersebut dapat berbentuk RT. RW. Desa/Kelurahan ataupun berupa 

pasar/pusat belanja, kawasan industri, pusat/kompleks olah raga, stasiun 

bus dan lain-lain. 

b) Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan polmas 

diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu 

wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, 

sepanjang merekan memiliki kesamaan kepentingan, sebagai contoh 

kelopmpok berdasar etnis/suku, berdasar agama, profesi, hobby, dan lain 

sebagainya, kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar 

kepentingan (community of interest)20. 

 

2. Prinsip – prinsip Polisi Masyarakat 

 

Prinsip – prinsip penyelenggaraan Polmas meliputi : 

 

a) Komunikasi Intensif : Praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan 

dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi 

intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, 

pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di 

kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan; 

                                                           
20 Sutanto dkk, Community policing Falsafah Baru Pemolisian, Pensil-234, Jakarta, 2004, hlm 22 



 
 

20 
 

b) Kesetaraan : asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/komunitas 

dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan 

kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. Asas kesetaraan juga 

mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, 

dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, 

lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya; 

c) Kemitraan Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan 

kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam 

upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam 

komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat; 

d) Transparasi: asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/ komunitas 

serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib 

dan tentram, agar bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga 

dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain; 

e) Akuntabilitas: penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga 

setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum 

yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif; 

f) Partisipasi: kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam 

berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan 

warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, 

saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna 

memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecendrungan 

main hakim sendiri; 
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g) Personalisasi: pendekatan polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi 

langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, 

demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga 

masyarakat/komunitas; 

h) Desentralisasi: penerapan polmas masyarakat adanya desentralisasi 

kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum 

dan memecahkan masalah; 

i) Otomisasi: pemberian kewenangan atau keluasaan kepada kesatuan 

kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya; 

j) Proaktif: segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat 

atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari 

masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan 

pengakan hukum; 

k) Orientasi Pada Pemecahan Masalah: polisi bersama-sama dengan warga 

masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, 

menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah; 

l) Orientasi Pada Pelayanan: bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih 

mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman 

bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus diilaksanakan oleh 

anggota polisi sebagai kewajibannya21. 

 

 

 

 

                                                           
21 Sutanto dkk. Op.cit. Hlm 42 
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Menurut Trojanowicz dan Bucqueroux komponen-komponen Polmas adalah :22 

 

1) Filosofi 

Filosofi didasarkan pada keyakinan bahwa tantangan-tantangan masa kini 

(kontemporer) yang dihadapi menuntut polisi untuk memberikan 

pelayanan secra penuh-proaktif meupun reaktif-dengan cara melibatkan 

masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam proses identifikasi, 

memnentukan skala prioritas, dan memecahkan masalah, termasuk isu-isu 

kejahatan, ketakutan akan adanya kejahatan, perdagangan narkoba, dari 

berbagai masalah yang dihadapi warga setempat. Polmas adalah sebuah 

filosofi (way of thingking) dari organisasi dari setiap polisi, sekaligus 

strategi organisasi kepolisian (the way to carry out the philosophy). 

 

2) Personalisasi 

Polisi dituntut untuk menempatkan satu atau lebih anggota pada setiap 

lingkungan warga (komunitas) sesuai kebutuhan. Penempatan atau 

penugasan anggota polisi akan menghilangkan rasa asing dan lebih 

mendekatkan warga yang dilayaninya. Hubungan antara warga dan 

petugas Polmas akan sedemikian dekat, saling mengenal, dan sangat 

akrab. Prinsip ini menggambarkan komitmen Polmas untuk memberikan 

personalisasi pelayanan kepolisian kepada warga. Intensitas dan jenis 

pelayanan ditentukan oleh kebutuhan dan keadaan nyata warga. Polisi 

harus memperlakukan warga sebagai pelanggan yang harus dilayani 

dengan baik. 

                                                           
22 Ronny Lihawa dkk, Wajah Pemolisian Masyarakat, Kompolnas, Jakarta, 2009. Hlm 51 
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3) Permanensi 

Permanensi adalah penempatan anggota polisi sebagai petugas Polmas 

secara tetap dan dalam waktu yang cukup lama di suatu komunitas atau 

wilayah tertentu. Dengan demikian mereka memiliki waktu dan kesmpatan 

yang cukup untuk secara berkelanjutan membangun kepercayaan sebagai 

prasyarat terjalinnya kemitraan dengan warga23. 

 

Dalam Polmas, komunikasi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama 

akan meningkatkan saling percaya antara warga dengan polisi. 

Penempatan secara permanen untuk jangka waktu yang lama di suatu 

daerah sangat menentukan keberhasilan seorang petugas polmas dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya. 

 

4) Pemolisian 

Petugas polmas tetap melakukan dan memfokuskan kegiatannya pada 

penegakan hukum, menerima laporan kejadian, menjawab panggilan (baik 

langsung maupun melalui telepon) dari masyarakat dengan mendatangi 

TKP, dan melakukan penangkapan seperti halnya anggota polisi biasa. 

Selain itu, mereka juga harus mengedepankan upaya kemitraan dan 

kegiatan pemecahan masalah secara proaktif/preventif. 

 

5) Patroli 

Salah satu kegiatan utama petugas polmas adalah patroli dialogis 

dilingkungan mereka. patroli jauh lebih baik jika dilakukan dengan 

                                                           
23 Ibid. Hlm 51 
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berjalan kaki, bersepeda, motor, atau bahan kuda untuk daerah tertentu. 

Tujuannya adalah untuk membebaskan para petugas dari kungkungan 

mobil patroli yang bergerak cepat, sehingga memungkinkan terciptanya 

kontak langsung yang lebih luas dengan lingkunagn sekitar24. 

 

6) Lokasi 

Daerah tugas kepolisian seluas apapun dibagi ke dalam daerah-daerah 

yang lebih kecil dengan batas yang jelas dan merupakan yuridiksi petugas 

polmas. Petugas polisi (seringkali melibatkan penydik) polmas menganut 

kebijakan desentralisasi, sehingga para petugas polmas merasa “memiliki 

daerah lingkungan sendiri”.Dengan demikian polmas melibatkan struktur 

yang memungkinkan petugas polisi berada di tengah-tengah masyarakat. 

 

7) Proaktif  

Sebagai bagian dari pemberian jasa pelayanan polisi secara penuh, polmas 

menyeimbangkan antara reaksi cepat terhadap kejadian kejahatan dan 

situasi darurat dengan upaya proaktif dalam bentuh pemecahan masalah, 

atau mencegah agar situasi tidak menjadi semakin buruk sehingga 

meredam potensi terjadinya tindak kejahatan. 

 

8) Kemitraan 

Komponen ini mendukung pengembangan kemitraan yang sejajar antara 

polisi dengan berbagai kelompok yang ada untuk bekerjasama dan 

membangun konsensus dalam memecahkan suatu masalah. Polmas 

mendorong kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi didasarkan 

                                                           
24 Ibid. Hlm 52 
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pada prinsip saling menghargai, sopan-santun, persamaan, ketulusan, 

kesetaraan dan memberi dukungan yang saling menguntungkan. Sebelum 

kemitraan dapat dicapai, terlebih dahulu perlu dibangun saling percaya 

(trust) antara warga dengan polisi.25 

 

9) Pemecahan Masalah 

Polmas mendefinisikan kembali misi polisi agar lebih terarah pada 

pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan, melalui 

kerjasama, masalah warga secara spesifik beserta faktor-faktor 

penyebabnya. Dengan demikian, kesuksesan atau kegagalan dapat dilihat 

dari hasil-hasil kualitatif, yakni jumlah kasus yang ditangani. Kedua 

ukuran tersebut sama-sama diperlukan, namun penekanannya lebih pada 

hasil kualitatif daripada kuantitatif. 

Dasar Hukum Polmas : 

a) UUD 1945 

Pasal 27 menjelaskan bahwa : 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.” 

Kemudian ada perubahan kedua UUD 19945 Bab XII Pasal 30 dijelaskan 

pula : 

1)  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

keamanan negara 

                                                           
25 Ibid. Hlm 52 
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2) Usaha keamanan negara dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat 

semesta oleh Kepolisian Negara Republik indonesia sebagai kekuatan 

utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 

 

b) TAP MPR 

1) TAP MPR No. VI/2000, Memisahkan Lembaga TNI dan Lembaga polri 

2) TAP MPR No. VII/MPR/2000, Memisahkan peran pertahanan Keamanan : 

keamanan menjadi Peran Tentara Nasional Indonesia 

 

c) KUHAP 

Dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana pada pasal 108 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi 

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk 

mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik lisan maupun 

tulisan. 

2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum terhadap 

jiwa, terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal 

tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 

3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang 

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak 

pidana wajib serta melaporkan hal itu kepada penyelidik atau 

penyidik.26 

                                                           
26 Sutanto, Op.cit, hlm 117 
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Selanjutnya pada Pasal 111 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, berkaitan dengean partisipasi dengan partisipasi masyarakat dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban dinyatakan sebagai berikut : 

“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang 

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum 

wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti 

kepada penyelidik atau penyidik”. 

 

d) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri 

Pertimbangan huruf (c) menyatakan : 

“Pemeliharaan kemanan dalam negri dilakukan oleh polri selaku alat negara 

yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. : 

Pasal 14 ayat (1) huruf c, dinyatakan sebagai berikut : 

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

kepolisian negara Republik Indonesia bertugas : “Membina masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaan hukum masyarakat serta 

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan.” 

 

e) UU otonomi daerah 

Dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah pada bagian 

kelima mengenai kewajiban kepala daerah, pasal 43 hutuf (d) dan (f) 

dijelaskan bahwa : 
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“Kepala daerah mempunyai kewajiban huruf (d) menegakan seluruh 

peraturan perundang-undangan dan huruf (f) memelihara ketentraman dan 

ketertiban masyarakat.” 

f) Skep Kapolri 

1. Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 

Dalam kebijakan dan Strategi kapolri Tentang penerapan model polmas 

Dalam Penyelanggaraan tugas  sesuai Skep Kapolri No.Pol : 

Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bidang operasional, kebijakan 

yang diganti meliputi : 

1.1 Penerapan Polas sebagai suatu strategi diimplementasiakan 

hanya pada tataran lokal di mana model perpolisian 

dioperasionalkan. 

1.2 Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasiakan 

dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi 

operasional polri termasuk tampilan setiap personel Polri dalam 

kehidupan sosial kemasyarakatan. 

 

2. Skep kapolri No. Pol : Skep/ 431/VII/2006 

 

Skep kapolri No. Pol : Skep/431/VIII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang 

Pedoman Pembinaan Personel pengembangan Fungsi polmas ini 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan karier 

pengembang fungsi Polmas, sehingga dapat terwujud suatu keseragaman 

dalam penyelenggaraan pembinaan karier di serluruh jajaran Polri secara 

konsisten dan berkesinambungan. 
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Tujuan pembinaan personil pengemban fungsi Polmas adalah 

mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan personel polri, 

sehigga mampu secara optimal mengemban tugas yang dibebankan 

kepadanya, terutama sebagai alat negara penegak hukum, peingdung, 

pengayom, dan pelayan masyarakat serta menjadi kekuatan inti dalam 

Polmas di wilayah atau kawasannya. 

Pembinaan ini mempunyai sasaran, yaitu : 

1) Terwujudnya pengemban fungsi polmas yang memiliki 

kemauan dan kemampuan tugas yang didasarimental 

kepribadian baik, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan YME. 

2) Terwujudnya personel pengemban fungsi Polmas yang jujur, 

bertindak adil, dapat memberikan rasa aman serta mampu 

mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat di 

lingkungannya. 

3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 

Skep kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Jui 2006 tentang 

Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas. Sebagai pedoman 

umum dan peraturan dalam operasionalisasi polmas bagi :  

1) Para pejabat Polri, Pemerintah daerah/desa, tokoh-tokoh 

masyarakat dalam proses pelaksanaan Polmas, 

2) Petugas Polmas 

3) Anggota forum kemitraan polisi-masyarakat. 
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B. Pengertian Kriminalitas 

 

Kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan (pelanggaran yang 

dapat dihukum) yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-

Undang. Sedangkan kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan 

yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam 

suatu negara).27 

 

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara 

sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu : 

1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan 

merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 

 

2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-

orang itu berhak melahirkan celaan28. 

 

Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan 

dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar 

hukum berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial agama. 

Kriminalitas bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, kriminalitas bisa dilihat 

secara yuridis, kriminologi, dan sosiologis. 

1) Secara Yuridis 

Menurut hukum, kriminalitas berarti segala kejahatan yang bertentangan dengan 

hukum pidana. Kriminalitas secara hukum atau yuridis lebih mudah dirumuskan. 

                                                           
27Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hlm 81 
28 Bari Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 32 
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Sebab, ada batasannya. Jika tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan 

tersebut tidak termasuk perbuatan kriminal. 

 

2) Secara Kriminologi 

Secara kriminoligi, kriminalitas tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum 

pidana. Kriminalitas adalah kejahatan yang merugikan dan meresahkan 

masyarakat. Meski demikian, perbuatan kriminal itu bersifat relatif. Setiap orang 

bisa berbeda pendapat. Alasannya perbuatan jahat seseorang dikategorikan 

kriminal atau tidak bisa tergantung pada waktu tempat dan pelaku. Alasan 

lainnya, Kejahatan atau kriminalitas masih bersifat abstrak. Hanya bisa dirasakan 

akibatnya. 

 

3) Secara Sosiologis 

Pengertian kriminalitas secara sosiologis memiliki dua unsur. Pertama, 

kriminalitas adalah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, 

Kedua Kriminalitas melanggar kesusilaan di kelompok masyarakat. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan masalah 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.29 

 

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulis penelitian ini adalah 

pendekatan secara pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah 

suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari 

hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat,  sikap yang 

berkaitan dengan Keterkaitan Keberadaan Polmas dengan Berkurangnya Angka 

Kriminalitas. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.30 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis,yaitu : 

                                                           
29 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia Pers,Jakarta, 2001, hlm. 43. 
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif; suatu Tinjauan 

Singkat,Rajawali,Jakarta,2000, hlm 11 
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan. Dalam 

rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. 

Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap anggota Polmas 

terkait dengan keberadaan Polmas dengan turunnya angka kriminalitas. 

 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara 

membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen, kamus, artikel dan literature hukum lainnya yang berkenaan dengan 

permasalahan yang akan dibahas yang terdiri antara lain :31 

 

a) Bahan Hukum Primer,antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

b. Skep Kapolri Nomor 433 Tahun 2006 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan 

hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli, jurnal, 

keterkaitan buku, kamus, penelusuran website dan peraturan-peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang, peraturan Pemerintah. 

 

 

                                                           
31  Soerjono Soekanto,Ibid, hlm. 57. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang terdiri 

dari : 

a. Kamus 

b. Internet, dan lain-lain 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

1. Populasi yaitu jumlah dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah 

sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. 

2. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada 

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive 

sampling” atau penarikan yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil 

subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. 

 

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (Tiga) orang,yaitu : 

1. Kepolisian Polresta Bandar Lampung   = 1 Orang 

2. Anggota polmas       = 1 Orang 

3. Masyarakat       = 1 Orang 

4. Dosen Unila Fakultas Hukum bagian Pidana   = 1 Orang+ 

Jumlah  = 4 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan,dengan studi pustaka dan studi 

literatur. 

a) Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang,peraturan 

pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan Polmas. Hal ini dilakukan 

dengan cara membaca, menguntip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan 

pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. 

 

b) Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung 

dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah 

pada terjawabnya permasalahan dan penulisan skripsi ini. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Tahapan pengelolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Indentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel 

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 
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2) Klasifikasi data, yaitu hasil indentifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan 

dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu 

analisis yang dilakukan secara deskritif yakni penggambaran argumentasi dari data 

yang diperoleh didalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan 

menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada 

realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.32 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,Universitas Lampung Press,Bandar Lampung,tahun 1999 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik sesuatu 

kesimpulan sebagaimana berikut : 

 

1. Keterkaitan keberadaan Polmas dalam penanggulangan tindak pidana 

melalui polisi masyarakat dalam mendukung kelancaran kamtibmas telah 

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap anggota dilapangan, hal 

tersebut untuk mengurangi bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan 

anggota pada saat melakukan penyelesaian masalah. Polmas bersama 

dengan Polisi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah 

Kelurahan Sepang Jaya didasarkan pada penyelesaian yang dilakukan 

secara kekeluargaan dimana kedua pihak yang berselisih paham 

dipertemukan di rumah RT atau dikantor Kelurahan dengan dihadiri 

masyarakat dan Petugas Polmas dan kedua pihak yang bertingkai. 

 

2. Polmas ditentukan oleh peran Kapolsek selaku penyedia/supervisor. Peran 

Kapolsek tersebut berkaitan dengan bentuk kepemimpinan Kapolsek dalam 

melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian selaku 

supervisor/penyedia pelaksanaan Polmas. Kapolsek sebagai kepala 
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kesatuan akan mempengaruhi penerapan Polmas di wilayah hukumnya. 

faktor yang menghambat polisi masyarakat dalam menjaga keamanan 

dengan berkurangnya angka kriminalitas dalam praktik penyelenggaraan 

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara masyarakat dan 

Polmas untuk menangani keamanan di Kelurahan Sepang Jaya. Maka pada 

hakikatnya peran Polmas dalam menjaga keamanan setiap permasalahan 

sosial hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah. Sejalan dengan 

perkembangan skema otonomi daerah maka struktur satuan-satuan paling 

bawah Polsek harus ditingkatkan melalui penguatan (empowering) kualitas 

dan kuantitas personel maupun dukungan sumberdaya. 

 

B. Saran 

 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam 

penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah : 

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan yang dapat 

meninggkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman petugas Polmas 

terhadap lingkungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Polmas melalui upaya rekruitmen 

yang selektif dengan memperhatikan standar kinerja dan karakteristik 

kerawanan daerah serta sumber daya petugas Polmas. Upaya lainnya dengan 

mengadakan kegiatan yang mempunyai muatan konsep Polmas kepda 

seluruh warga masyarakat Kelurahan Sepang Jaya dalam rangka 

memantapkan pemahaman masyarakat terhadap konsep Polmas dan 

mensukseskan program yang telah dijalankan tersebut secara 
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berkesinambungan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berupa 

kegiatan sosial, budaya, kepemudaan dan keagamaan dengan melibatkan 

unsur organisasi masyarakat, pemerintah kecamatan/kelurahan dan media 

massa. 

 

2. Sarana prasarana yang diperlukan petugas Polmas dalam melaksanakan 

kegaitan perlu ditingkatkan dengan menambah peralatan yang mendukung 

seperti komunikasi, kendaraan bermotor untuk menjangkau daerah yang 

jauh maupun perlengkapan lainnya. Dan Anggaran khusus diberikan guna 

mendukung kebutuhan petugas Polmas di lapangan. 
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