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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN KEPALA POLISI DAERAH LAMPUNG DALAM  

UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA  

MASYARAKAT LAMPUNG 

 

Oleh 

Septian Alam 

 

Peranan Kepolisian Republik Negara Indonesia mempunyai tujuan yang 

tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang mengatur "Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia". 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan dan 

faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap kebijakan kepala polisi 

daerah lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

Lampung? 

 

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan 

Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada 

data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan kepala Polisi 

Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

adalah program polisi dimana-mana. Dalam hal perlindungan bahwa pihak 

kepolisian mempunyai kebijakan untuk suatu upaya memberikan perlindungan 

kepada masyarakat, dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh kepala Polisi Daerah 

Lampung adalah untuk menekan tingkat kejahatan seperti penjambretan, begal, 

kendaraan bodong. Faktor Penghambat kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung 

dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah keterbatasan 

fasilitas untuk memberikan pelayanan, salah satu contohnya adalah posko 

penjagaan polisi, yang tidak ada kursi untuk duduk dan tidak dapat memberi 

minum karena tidak ada meja, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang 

maksimal. Kemudian hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat akan kebijakan Kapolda ini, masyarakat menganggap 

bahwa program polisi dimana-mana sama halnya dengan patroli, atau 

pengamanan lalu lintas yang biasa, artinya masyarakat belum banyak yang 

mengetahui tentang program polisi dimana-mana. 

 

Kata kunci : kebijakan, upaya perlindungan, masyarakat 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A POLICY ISSUED BY CHIEF OF LAMPUNG POLICE (POLDA) IN THE 

PROTECTION OF LAMPUNG RESIDENTS 

 

By  

Septian Alam 

 

The role of Indonesian National Police has been stated in Article 4 of Law No. 

2/2002 regarding the Indonesian National Police which governs "The Indonesian 

National Police is aimed at establishing security in the country, which includes the 

maintenance of security and public order, and the rule of law, the implementation 

of protection, shelter, and service to the community, as well as the establishment 

of public tranquility by respecting human rights ".  

 

The problems of this research are formulated as follows: how is the policy of chief 

of Lampung police (Polda) and what are the inhibiting factors in the 

implementation of policy issued by chief of Lampung police (Polda) in the 

protection of Lampung residents?  

 

This research used Normative and Empirical approaches. The data used in this 

study consist of primary and secondary data. The data analysis was done using 

descriptive qualitative analysis.  

 

The results and discussions of the research showed that regarding the policy, the 

chief of Lampung Police in the protection of Lampung residents has issued a 

program called 'polisi di mana-mana' or 'police are everywhere'. In terms of 

residents' protection, the chief of Lampung police expected that the program could 

reduce the level of crime such as mugging, robbering, or bulging vehicles. Among 

the inhibiting factors encountered by chief of Lampung police in providing 

protection for the residents was the inadequate number of facilities to provide 

public services, such as the police guard post (posko) had no chairs for visitors to 

have a sit and there was no table to place mineral water for the visitors, thus, the 

public service served by the police was less maximum. The other factor that 

hinder the implementation of the policy was that the lack of public awareness 

towards the program issued by the chief of Lampung police: the public assumed 

that the program of 'polisi di mana-mana' are similar with patrol, traffic or the 

usual safeguards, meaning that many people have not known about the program of 

'polisi di mana-mana'.  

 

Keywords: policy, safeguard, residents. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. 

Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama 

sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan 

kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya. 

Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum 

yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan 

keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang 

diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah 

Lembaga Kepolisian. 

 

Peranan Kepolisian Republik Negara Indonesia mempunyai tujuan yang 

tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomr 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang mengatur : "Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 
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serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia". 

 

Dalam naskah akademik yang dipersiapkan pada Tahun 1991 dalam rangka 

penyusunan Rancangan Undang-Undang kepolisian sebagai penyempurnaan dari 

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961, telah dirumuskan pengertian istilah 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:"Keamana dan Ketertiban 

Masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat 

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan 

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya 

hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina 

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan 

salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional".
1
 

 

Kepolisian diharapkan dapat menanggulangi masalah masyarakat secara preventif 

maupun represif. Peran kepolisian secara preventif adalah aktifitas pihak 

Kepolisian mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum menjaga ketertiban 

dan mengadakan sosialisasi untuk mengenal hukum terhadap masyarakat. Dari 

tujuan dibentuknya badan kepolisian, maka dibentuklah tugas serta wewenang 

yang diberikan kepada pihak pihak kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut 

yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2002 tentang 

                                                           
1
 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik, Rancangan Undang-

Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta 1991. 
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Kepolisian Republik Indonesia yaitu tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesi adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;dan 

c. Memberikan pelayanan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Kenyataannya justru masyarakat itu sendiri yang menjadi salah satu pelaku tindak 

kejahatan, yeng menyebabkan keresahan dan rasa tidak aman kepada sesama 

masyarakat, salah satu contohnya pencurian kendaraan motor yang dianggap 

meresahkan masyarakat, kegiatan seperti ini lah yang mengancam keamanan dan 

ketentraman dalam bermasyarakat. Untuk itu diperlukan penjagaan yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

 

Bentuk kebijakan yang diterapkan Kepala kepolisian Daerah (Kapolda) dalam 

upaya memberikan perlindungan dalam hal ini masyarakat adalah program polisi 

dimana-mana, bahwa Kepala kepolisian Daerah (Kapolda) mempunyai kebijakan 

untuk mempertimbangkan upaya dan langkah apa saja untuk melayani masyrakat 

dalam hal ini melindungi masyarakat, tolak ukur yang dipakai Kepala kepolisian 

Daerah (Kapolda) dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

adalah hal apa saja yang selama ini meresahkan masyarakat. Dan tujuan dari 

program polisi dimana-mana ini yaitu Untuk menekan tingkat kejahatan seperti 

penjambretan, begal, kendaraan bodong.  

 

Bentuk pelaksanaan dari program polisi dimana-mana adalah penjagaan langsung 

dari pihak kepolisian dengan malakukan berbagai upaya dengan mendirikan pos 
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penjagaan disetiap jalan raya dan daerah atau kelurahan. Penjagaan sangatlah 

penting dilaksanakan karena berguna untuk melakukan perlindungan dan 

pengawasan. Esensi dari penjagaan tidak lain memang untuk memberikan 

perlindungan kepada kepada masyarakat. 

 

Karena menyangkut “penjagaan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI 

karena pengamanan adalah bagian tugas pokok dari Polri. Dalam pasal 14 ayat 1 

huruf a Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugaspokoknya, polri bertugas 

melaksanakanpengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf b 

ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban. Penyebutan istilah “petugas berwenang” dalam ayat 2 dan 3 

dalam pasal 65 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 di atas, jelas 

menunjukan kepada petugas kepolisian, karena berdasarkan Undang-Undang 

hanya polisi yang mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, penjagaan, 

pennngawalan dan patrol. Tidak ada Undang-Undang lain yang memberikan 

kewenangan demikian kepada instansi lain di luar kepolisian. 

 

Terkait dengan wewenang lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya, 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa 

lembaga kepolisian dapat dinyatakan sah dalam mengambil suatu keputusan 

tertentu diluar undang-undang selama keputusan tersebut bukan merupakan suatu 

pelanggaran yang berdampak negatif terhadap pihak yang berkasus. Melalui 

Undang-Undang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa lembaga kepolisian dalam 
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menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada 

masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan diluar undang-

undang. Hal demikian merupakan salah satu konsep hukum administrasi Negara 

yang dikenal dengan asas diskresi sebagai asas yang memberi kebebasan bagi 

pemerintah untuk bertindak atau membuat keputusan berdasarakan keputusannya 

sendiri apabila belum ada peraturan yang mengatur permasalahan yang dihadapi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepolisian 

dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat Lampung. Maka 

penulis berkesimpulan untuk mengadakan penelitian mengenai “ Kebijakan 

Kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan 

kepada Masyarakat Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah kebijakan kepala polisi daerah Lampung dalam upaya 

memberikan perlindungan kepada masyarakat Lampung? 

b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadapa kebijakan 

kepala polisi daerah lampung dalam upaya memberikan perlindungan 

kepada masyarakat Lampung? 
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1.2.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi 

Negara. Ruang lingkup substansi dibatasi pada program Kepala Polisi 

Daerah Lampung “Polisi Dimana-mana”. Landasan Hukumnya Pasal 30 

ayat (4) UUD RI 1945 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum." 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kebijakan Kepolisian dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada masyarakat Lampung. 

b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat kebijakam kebijakan 

Kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan teoristis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna agar dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama dibidang Hukum 

Administrasi Negara terutama dalam hal Kebijakan Kepala Polisi 
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Daerah Lampung Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada 

Masyarakat Lampung 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan 

untuk memperdalam hukum administrasi Negara yang berkaitan dengan 

Kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung dalam Upaya Memberikan 

Perlindungan kepada Masyarakat Lampung, dan memberikan kontribusi 

serta masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengaturan Kebijakan  

 

Kebijakan adalah sebagai salah satu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 

praktik-praktik yang teraharah (a projected program of goals value and 

practices).Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari 

kewenangan dekresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan 

kebijakan pelaksanaan undang-undang.
2
 Philpus M. Hadjon berpendapat bahwa 

“peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata 

usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis 

dan hanya dan berfungsi sebagai tujuan dari operasional penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan 

perundang-undangan”.
3
 

 

Pemerintah didalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah 

banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti 

garis garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk 

petunjuk, surat edaran, intruksi-intruksi, peraturan peraturan menteri, keputusan-

                                                           
2

Safri nugraha dkk.Hukum administrasi Negara. Depok: Badan Penertib Fakultas Hukum  

Universitas Indonesia,2005. Hlm. 93 
3
 Philip M. Hadjon. Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: 

Citra Aditya Bakti 1994. Hlm. 152. 



9 

keputusan, dan pengumuman-pengumuman.Kebijakan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

tersebut antara lain: 

a. Tidak bertentangan dengan dasar yang mengandung wewenang diskresioner 

yang dijabarkannya. 

b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat. 

c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari 

instansi yang berwewenang, rembukan dengan para pihak terkait dan 

mempertimbangkan alternative yang ada. 

d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang 

terkena da nada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang 

bersangkutan (kepastian hukum formal) 

e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar 

pertimbangannya, dan 

f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah 

diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan 

yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.
4
 

 

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan 

yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan, oleh karena itu 

implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan sarana sarana tertentu dan dalam waktu tertentu. Peraturan perundang-

undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya 

didukung dengan sarana-sarana yang memadai. 

                                                           
4
Indroharto. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan HUkum Pedata dikutip dalam 

Nugraha, op.cit, hlm. 92-93 
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Kebijakan atau kajian dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-

keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti 

prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, 

atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. 

 

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas 

(vriej bevoeghdheid) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah freis 

ermerssen. Secara bahasa berasal dari kata frei artinya bebas, lepas, tidak terikat, 

dan merdeka. Sedangkan ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk 

menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara 

khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga freiss ermessen diartikan 

sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau 

badan-badan administrasi Negara untuk melalukan tindakan tanpa harus terikat 

sepenuhnya pada undang-undang.
5
 

 

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau freiss ermessen, 

namun dalam suatu Negara hukum penggunaan freiss ermessen ini harus dalam 

batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Menurut Muchsan pembatasan penggunaan feiss ermessen adalah sebagai berikut  

a. Pengguna freiss ermessen tidak boleh bertentangan dengan system hukum 

yang berlaku (kaidah hukum positif) 

                                                           
5
 Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan 

Recana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Materi Hukum Tertulis nasional, 

Disertasi, (Bandung:universitas Padjajaran, 1996). 
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b. Penggunaan freiss ermessen hanya ditujukan demi kepentingan 

umum.
6

Dalam hal ini obyek dari pelaksananya yaitu pengawalan 

yangdilaksanakan oleh pihak Kepolisian di Lampung. 

 

2.2 Pengaturan tentang Perlindungan hukum 

 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang 

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada 

tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi 

harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.  

 

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 

Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 

fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, 

dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang 

berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang 

                                                           
6
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta:PT. Raja Grafindo Husada,2006. 
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mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa 

dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. 

 

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua 

atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu 

dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban 

pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain” (Uti Ilmu 

Royen, 2009: 52). 

 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.  

 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule 

of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan 

memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep 

Rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius 

Stahl.Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of 

Law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.  

 

Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan 

negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya 
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didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius 

Stahl mencakup 4 elemen, yaitu : 

1. Perlindungan hak asasi manusia;  

2. Pembagian kekuasaan;  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;  

4. Peradilan tata usaha Negara (Philips M. Hadjon 1987: 2).  

 

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara 

hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu :  

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga 

seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.  

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat 

pemerintah. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan 

pengadilan.  

 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada 

hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi 

didalamnya imferatif. 

 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, 

yaitu : 
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a. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang 

di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang 

menjadi definitife.  

b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

 

Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan 

perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara. Makna jaminan 

perlindungan di sini adalah bahwa negara memiliki kewajiban (state obligation) 

untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to protect), menjamin (to 

guarentee), memenuhi (to fulfill), memastikan (to ensure) HAM. 

 

2.3 Penegakan hukum 

 

Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Stabilitas politik dan keamanan hanya 

dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan 

lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi 

ketidakpastian dan instabilitas. Karena itu tekad untuk memelopori tegaknya 

supremasi hukum di Indonesia, dimana: 

1. pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hokum. 

2. setiap orang diperlakukan sama di hadapan hokum. 

3. kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hokum, dan 
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4. keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, 

penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah 

untuk menjaga ketertiban 

 

Contoh penegakan hukum :Strategi penegakan hukum harus diawali dengan 

membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai 

dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. 

Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di 

kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan 

fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut.Korupsi dan penyalahgunaan 

kewenangan telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat.
7
 

 

Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang 

memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan 

bunker. 

 

2.4 Definisi Perlindungan Hukum 

 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang 

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada 

tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. 

                                                           
7

http://myfriendsan.blogspot.co.id/2015/02/makalah-perlindungan-dan-penegakan.html. Diakses 

pada tanggal 13 Juni 2016, jam 04.30. 

http://myfriendsan.blogspot.co.id/2015/02/makalah-perlindungan-dan-penegakan.html
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Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi 

harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

 

2.4.1 Unsur kata Perlindungan 

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, 

merawat, menyelamatkan.  

2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). 

3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.  

4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.  

5. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung, dan perbuatan.  

6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.  

7. Melindungkan: membuat diri terlindungi  
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2.4.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada 

hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi 

didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh 

pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika 

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui 

jalannya proses pembuatan kebijakan publik.  

 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, 

yaitu : 

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang 

di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang 

menjadi definitife.  

2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  

 

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip 

Negara hukum.
8
 Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan 

oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum 

                                                           
8

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html. 

Diakses tanggal 13 juni 2016, jam 14.30. 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html
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merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan 

ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia 

adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan 

dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. 

Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam 

pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. 

 

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum 

berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan 

ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, 

subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan 

pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. 

Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang 

berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan 

ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa 

sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada 

pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga 

mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang 

mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. 

 

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini 

memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum 
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preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung 

oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan 

perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum 

tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu 

pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan 

hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan 

pemerintah.
9
 

 

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya. Kata 

perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung 

yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan, 

Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan 

juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya 

selamat.Kata hukum menurut Kamus hukum adalahsegala peraturan atau kaidah-

kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi 

dalam pelaksanaannya. 

 

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturanatau kaedah-kaedah 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi. Tujuan adanya hukum adalah untuk kepentingan (masyarakat) 

umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan 

hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas. Hukum melindungi 

                                                           
9
http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html 
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kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaaan ini 

dilakukan secara terukur yaitu ditentukan keluasannya dan kedalamannya. 

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Pemahaman tentang 

perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan 

hukum. 

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi 

Manusia yang selanjutnya disebut (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Pendapat lain tentang perlindungan hukumya itu 

perlindungan atasharkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan 

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa perlindungan hukum 

adalah keadaan atau posisi dimana subyek hukum memperoleh kepastian hukum 

dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sangsi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada 
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saat mengalami gangguan pihak lain yangsengaja melakukan pelanggaran hukum. 

Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk 

mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta 

terselenggaranya perlindungan hukum. 

 

2.5 Pengertian Masyarakat 

 

Menurut Pendapat Ralp Linton, Pengertian Masyarakat adalah setiap kelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan mengganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 

degan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. 

 

Menurut Maclver, Pengertian Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan 

tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai 

golongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu 

(manusia). Keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan dengan 

masyarakat.Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosal dan masyarakat selalu 

berubah. 

 

Selo Soemardjan mengemukakan pengertian masyarakat, Masyarakat ialah orang-

orang yang hidup bersama dimana menghasilkan kebudayaan. Dari pengertian 

masyarakat yang disampaikan oleh pakar diatas, maka dapat disimpulkan 

Pengertian Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu 

kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam 

hubungannya atau saling berinteraksi. Pembahasan mengenai pengertian 
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masyarakat saya rasa sudah cukup jelas, selanjutnya kita bahas mengenai ciri ciri 

masyarakat. 

 

Menurut saya pendapat Selo Soemardjan yg paling tepat, karena pada hakikatnya 

manusia hidup berkolompok dan bersama sama karena manusia tidak bias hidup 

sendiri, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam hal tolong menolong. 

 

1. Ciri Ciri Masyarakat  

Berbicara mengenai ciri ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan mengenai ciri ciri 

masyarakat sebagai berikut : 

a. Ciri ciri Masyarakat adalah Manusia Yang Hidup Berkelompok 

Ciri ciri masyarakat yang pertama adalah Manusia yang hidup secara bersama 

dan membentuk kelompok.Kelompok ini lah yang nantinya membentuk suatu 

masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling 

ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan 

sesama manusia ini. Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan 

hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. 

b. Ciri ciri Masyarakat ialah Yang Melahirkan Kebudayaan 

Ciri ciri masyarakat yang berikutnya ialah yang melahirkan kebudayaan. 

Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitupun 

sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu 

pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses 

penyesuaian. 
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c. Masyarakat yaitu yang Mengalami Perubahan 

Ciri ciri masyarakat yang berikutnya yaitu yang mengalami perubahan. 

Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami 

perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal 

dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya : dalam suatu penemuan baru 

mungkin saja akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. 

d. Masyarakat adalah Manusia Yang Berinteraksi 

Ciri ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah 

satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan 

bekerja sama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini 

boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak dan komunikasi berlaku apabila 

masyarakat bertemu di antara satu sama lain. 

e. Ciri ciri Masyarakat yaitu Terdapat Kepimpinan 

Ciri ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan.Dalam hal 

ini pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua 

negara dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat Melayu awal 

kepimpinannya bercorak tertutup, hal ini disebabkan karena pemilihan 

berdasarkan keturunan. 

f. Ciri ciri Masyarakat yaitu adanya Stratifikasi Sosial 

Ciri ciri masyarakat yang terakhir ialah adanya stratifikasi sosial.Stratifikasi 

sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang 

harus dimainkannya di dalam masyarakat.Masyarakat sebenarnya menganut 

sistem adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan), oleh karena 

masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan 
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tentunya juga untuk dapat bertahan.Selain itu masyarakat sendiri juga 

mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu 

dapat hidup secara terus-menerus. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut 

sebagai berikut: 

1) Masyarakat membutuhkan adanya populasi (population replacement) 

2) Masyarakat membutuhkan informasi 

3) Masyarakat membutuhkan energy 

4) Masyarakat membutuhkan materi 

5) Masyarakat membutuhkan sistem komunikasi 

6) Masyarakat membutuhkan sistem produksi 

7) Masyarakat membutuhkan sistem distribusi 

8) Masyarakat membutuhkan sistem organisasi social 

9) Masyarakat membutuhkan sistem pengendalian social 

10) Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap ancamaan yang tertuju 

pada jiwa dan harta bendanya.
10

 

 

2.6 Tugas dan Kewenangan Kepolisian  

 

2.6.1 Tugas Kepolisian 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (POLRI) adalah 

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah 

presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah 

Indonesia.Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Kapolri). Tugas polisi adalah bagian dari tugas Negara, perundang-

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : 

Jakarta. 
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undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan 

keamanan, menegakkan Negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh. 

 

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas 

preventif. Tugas represif adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu 

menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi 

peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian adalah 

menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. 

Dengan ini Nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga 

pertahanan Negara pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan 

dari luar negri. 

 

Sementara itu dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomr 2 

Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah 

(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

(2) Menegakkan hukum;dan 

(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Tugas kepolisian untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting artinya 

untuk penegakan hulum, baik dalam rangka ketertiban dari pelanggar hukum 

termasuk aksi kejahatan. Adanya penegakan hukum yang baik harus diciptakan 

dari kepastian hukum yang akan menambah rasa keadilan yang dirasakan oleh 

masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan 

nasional membangun Negara melalui upaya tugas kepolisian tersebut dapat 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. 
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Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas dijalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboraturium forensic dan psikologi kepolisian tugas kepolisian. 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
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k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

perundang-undangan; 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Dari segi tugas kepolisian yaitu represif dan repretif. Tugas represif ini adalah 

mirip dengan tugas kekuasaan exsecutiv, yaitu menjalankan peraturan atau 

perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. 

Sedangkan tugas preventif dari kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar 

peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada masyarakat tugas kepolisian adalah tugas preventif guna 

mencegah pelanggaran hukum yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 

dan tindak criminal lainnya. 

 

2.6.2 Wewenang Kepolisian 

Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum. Kewenangan yang 

dimiliki oleh organ (instansi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata 

(Riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh 

kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun 

mandat.Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi 

(UUD). Delegasi adalah kewenangan yang dilahirkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (instuti) pemerintah kepada organ lainnya sehingga delegator 

(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas 

namanya, sesdangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan 
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tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) 

untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada 

perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, 

kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. 

Berkaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan secara 

besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum 

menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. 

 

Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik 

Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam langkah pencegahan; 

g. Melalakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
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j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat uzin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

Pasal ini menjelaskan penyelenggaraan tugas kepolisian yang dalam hal ini jika 

dikaitkan dengan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

mempunyai tugas secara tidak langsung dan secara implikasi (langsung). Pada 

huruf A, B, C, D, E, F, K, dan L merupakan tugas kepolisian secara langsung 

yang berarti tugas tugas yang harus dilakukan ketika pelanggaran hukum itu 

terjadi, dan point-point lainnya merupakan tugas kepolisian secara tidak langsung 

yang bersifat mencegah unrtuk keproses berikutnya. Dalam rangka 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang 

proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara 

rinci pada pasal selanjutnya. 

 

Seorang polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam mengambil atau 

menentukan sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan dan hujatan dari 

masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus 

dilandaskan padatika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin 

dan nurani bagi setiap insan Polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan 

wewenang Kepolisian bias bersih dan baik. 
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1. Diskresi Kepolisian 

Welfare State merupakan Negara hukum modern yang memperhatrikan 

kepentingan seluruh rakyatnya. Pada Negara modern, Negara tidak hanya 

mengupayakan perwujudan ketertiban umum, tetapi juga mengupayakan 

kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi sebagai public service. Salah satu 

dari ciri walfare state adalah adanya penyerahan penyelenggaraan kesejahteraan 

umum yang dinamakan “bestuurzorg” kepada administrasi Negara. 

 

Tugas adminstrasi Negara dalam welfare state disebut dengan “bestuurzorg” oleh 

Dr. Lemaire, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum mempunyai tanda 

istimewa, yaitu kepada administrasi Negara diberikan kebebasan untuk atas 

inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat menyelesaikan kepentingan-kepentingan 

guna kesejahteraan umum atau dengan kata lain, dalam melaksanakan 

“bestuurzorg” itu diberikan freis ermessen yang artinya kebebasan yang 

diberikan kepada administrasi Negara untuk atas inisiatif sendiri melakukan 

perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan 

yang peraturan penyelesaiannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan 

kenegaraan yang diserahi tugas membuat undang-undang.
11

 

 

Penggambilan keputusan atau tindakan yang tidak ada dalam undang-undang 

boleh perintah ini diperbolehkan dalam keadaan mendesak dan ketika diperlukan 

tindakan yang cepat dari pemerintah sehingga tidak dapat menunggu sampai 

adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh bada legislatif. Tindakan 

pemerintah yang demikian melalui asas diskresi, yaitu asas yang memberi 

                                                           
11

 Bachsan Mustafa,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung:alumni,1979 
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kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dari para pejabat 

administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri
12

 

 

Diskresi adalah kemerdekaan dan/atau badan otoritas kewenangan untuk membuat 

keputusan serta kemudahan mengambil tindakan yang dianggap tepat sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan 

dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang 

memungkinkan.
13

 Dengan demikian, asas diskresi dapat diartikan sebagai asas 

yang memberi kebebasan, keleluasan atau kemerdekaan kepada administrasi 

Negara dalam menjalankan wewenangny untuk mengambil keputusan atau 

bertindak terhadap hal yang mendesak, yang belum diatur oleh perarturan 

perundang-undangan. Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang sangat erat 

dengan asas-asas lain yang digunakan dalam membuat keputusan, yaitu:
14

 

a. Asas Yuridiktas (rechtmatigeheid), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi 

Negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan keadilan dan 

kepatutan). 

b. Asas legalitas (wetmatigeheid), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi 

Negara harus ada dasar hukumnya dimana asas legalitas merupakan hal yang 

paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. 

 

Penggunaan asas diskresi harus memperhatikan asas legalitas dan asas yuridiksi 

tersebut. Dengan kata lain, kebebasan dari pejabat administrasi Negara untuk 

mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri harus tetap terikat kepada 
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keadilan dan kepatutan serta asas legalitas. Melalui diskresi ini, pejabat 

administrasi Negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan bila ada 

masyarakat yang mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi Negara. 

Asas diskresi menyebabkan berpindahnya sebagian kekuasaan yang dipegang oleh 

badan pembentuk undang-undang(legislatif) kedalam tangan pemerintah sebagai 

badan eksekutif.
15

 

 

Pada dasarnya penyelenggaraan negara harus berorientasi pada kesejahteraan 

rakyat bukan berorientasi pada kepentingan golongan dan kelompok oleh karena 

itu untuk mewujudkan orientasi penyelenggaraan negara tersebut dalam Undang-

Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan 

bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang 

menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk 

mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme. Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan 

Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : 

a. Azas Kepastian Hukum ; 

b. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ; 

c. Azas Kepentingan Umum ; 

d. Azas Keterbukaan ; 

e. Azas Proporsionalitas; 

f. Azas Profesionalitas; 

g. Azas Akuntabilitas. 
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Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan Azas Kepastian 

Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan 

Penyelenggara Pemerintah, akan tetapi dalam implementasi asas kepastian hukum 

ini harus sinergis dengan asas-asas umum perintahan yang baik lainnya semisal 

harus sinergi dengan asas kepentingan umum, ketika dalam hal keadaan terjadinya 

kekosongan hukum dan hukumnya tidak jelas sedangkan kepentingan umum atau 

masyarakat membutuhkan legitimasi pemerintah dengan kebijakan hukumnya 

maka dalam keadaan seperti ini organ penyelenggara pemerintahan dibenarkan 

mengeluarkan kebijakan hukum yang tidak terikat pada perundang-undangan 

yang berlaku atau disebut dengan diskresi Freies Ermessen dalam pembentukan 

produk atau kebijakan hukum. 

 

Asas diskresi atau Freies Ermessen yang dimiliki oleh organ penyelenggara 

pemerintahan mempunyai konsekuensi tersendiri dibidang perundang-undangan 

yakni berupa penyerahan kekuasaan legislatif pada pada pemerintah (eksekutif) 

sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau dalam porsi dan tingkat tertentu 

pemerintah dapat mengeluarkan produk hukum atau peraturan perundangan tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Menurut E. Utrecht. Ada beberapa 

implikasi dalam bidang perundang-undangan yang bisa dimiliki pemerintah 

berdasarkan Freies Ermessen, yaitu:
16

 

a. Kewenangan atas inisiatif sendiri yaitu kewenangan yang membuat peraturan 

perundangan yang setingkat dengan undang-undangtanpa meminta 

persetujuan dari parlemen terlebih dahulu, dan  
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Yogyakarta, Liberty, hlm. 46-47 
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b. Kewenangan karena delegasi perundang-undangan dari UUD yaitu 

kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya 

lebih rendah dari undang-undang dan yang berisi masalah-masalah untuk 

mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dalam satu undang-undang.  

 

Menurut Prof. dr. Muchsan, asas diskresi harus berlandaskan pada 2 (dua) hal: 

a. Landasan Yuridis. 

b. Kebijakan. 

 

Kebijakan disini dibagi menjadi dua kategori, pertama kebijakan yang bersifat 

mutlak (absolut) yang kedua yaitu kebijakan yang bersifat tidak mutlak (relatif), 

hal ini dapat terjadi karena hukumnya tidak jelas. Dalam diskresi atau Freies 

Ermessen dikenal juga Extraordinary freies ermessen, dimana Extraordinary 

freies ermessenini dapat dilakukan sepanjang memenuhi criteria syarat-syarat 

yang sifatnya integral dan akumulatif, yakni sebagai berikut: 

a. Adanya kondisi darurat yang nyata sangat akut dan tiba-tiba.  

b. Ketiadaan pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang berpotensi 

melanggar hukum.  

c. Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut sangat 

kecil dibandingkan dengan tujuan atau maksud dilakukannya tindakan 

tersebut.  

d. Tindakan tersebut hanya untuk hal yang bersifat kepentingan umum yang 

harus segera dilindungi, dan pihak yang dirugikan juga dalam jumlah yang 

sangat sedikit.  

e. Adanya kompensasi. 
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Adapun contoh diskresi positif yang dilakukan oleh aparat pemerintah ialah Sopir 

pemadam kebakaran yang melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti menerobos 

lampu merah dan kecepatan melebihi batas yang ditentukan, akan tetapi polisi 

memberikan sanksi atau tilang karena pada saat yang bersamaan terjadi kebakaran 

di pemukiman penduduk yang membutuhkan pertolongan dengan segera, atau 

Seseorang tidak ditilang oleh Polisi meski melanggar lampu merah serta batas 

kecepatan karena sedang dalam situasi darurat mengantarkan seorang ibu yang 

hendak melahirkan. 

 

2. Manfaat Asas Diskresi 

Perkembangan negara yang sangat pesat dengan diikuti oleh perkembangan 

masyarakarat terutama dalam bidang kehidupan sosial ekonomi menyebabkan 

kewenanganhukum administrasi negara menjadi semakin luas, kompleks dan 

rumit. Negara tidak boleh pasif dalam menghadapi perkembangan ini, artinya 

adalah negara harus berperan aktif dalam mengatur dan melayani masyarakat.  

 

Masyarakat yang memiliki kebutuhan banyak dan beragam memerlukan peran 

yang sangat besar dari pemerintah. Ditengah perkembangan yang pesat ini, 

pemerintah harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai bentuk 

perwujudan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat salah satunya adalah melalui 

peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, undang-undang tidak 

mungkin mengatur segala macam casus positie dalam kehidupan sehari-hari.
17
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Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Depok : Badan Penerbit Fakultas hukum 

Universitas Indonesia , 2005, hal.41. 
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Asas legalitas tidak mungkin selalu dipertahankan karena tidak semua praktek 

kehidupan masyarakat dapat ditampung oleh peraturan tertulis atau undang-

undang. Maka dari itu, asas legalitas memerlukan suatu asas pelengkap yang tetap 

terikat dengan asas tersebut, tetapi dapat memberikan keputusan bagi suatu 

permasalahan di dalam masyarakat. Asas yang dapat melengkapi asas legalitas itu 

adalah asas diskresi yang memberikan kebebasan bagi pejabat administrasi negara 

untuk menentukan hukum melalui pengambilan keputusan menurut inisiatif 

sendiri dalam hal keadaan yang mendesak.Dengan demikian, asas diskresi 

memiliki manfaat sebagai pelengkap asas legalitas dan untuk mencegah 

kekosongan hukum. 

 

Apabila masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pejabat administrasi negara tidak boleh 

menolak untuk menanggapi permohonan masyarakat dengan alasan tidak ada 

hukum yang mengatur, artinya adalah pemerintah harus dapat membuat keputusan 

atau tindakan bila ada warga yang mengajukan permohonan penyelesaian 

masalah. Dalam hal ini, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur suatu permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, pejabat administrasi 

negara dapat mengambil keputusan melalui asas diskresi, tentunya dengan tetap 

memperhatikan batasan penggunaan asas diskresi tersebut. 

 

Manfaat dari asas diskresi selain sebagai pelengkap asas legalitas adalah untuk 

mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang 

pemerintahan dan melalui asas diskresi, administrasi negara dapat mencarikaidah-

http://hukumpedia.com/
http://hukumpedia.com/
http://hukumpedia.com/
http://hukumpedia.com/
http://hukumpedia.com/
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kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-

undang.
18

 

 

3. Pembatasan Asas Diskresi 

Pejabat administrasi negara memperoleh kewenangan untuk bertindak atas 

inisiatif sendiri demi kemanfaatan hukum.
19

Melalui asas diskresi, pemerintah 

memiliki kebebasan untuk menentukan hukum dengan mengambil keputusan 

berdasarkan pendapat sendiri.Namun meskipun kewenangan diskresi ini bebas, 

tetapi ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan dan tidak boleh 

dilanggar. 

 

Batas-batas penggunaan diskresi dapat dilihat didalam Pasal 6 ayat (1) Rancangan 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberi batasan terhadap 

diskresi dengan menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan dan atau badan 

hukumlainnya yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib 

mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, 

dapat dilihan bahwa batas-batas penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan 

pemerintah adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya 

disebut (AAUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang 

(detournement de pouvoir) dan asas larangan sewenang-wenang (willekeur). 

 

Penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) 

yaitu asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ 

pemerintahan dengan tujuan tertentu. Apabila menyimpang dari tujuan 
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Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok hukum Administrasi NegaraI, Bandung : Alumni, 1979, hal. 29. 
19
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diberikannya wewenang, ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. 

Sementara itu, unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau 

kepantasan (redelijk) dimana berdasarkan asas ini, suatu kebijakan dikatakan 

mengandung unsur sewenang-wenang (willekeur) jika kebijakan itu nyata-nyata 

tidak masuk akal atau tidak beralasan (kennelijk onredelijk).
20

 

 

Crince Le Roy, di dalam kertas kerjanya “Freies Ermessen” and “Algemene 

Beginselen van behoorlijk Bestuur”pada tahun 1974 memberikan penjelasan 

tentang teori “droit fonction”, yang singkatnya sebagai berikut :
21

 

a. Sebelum memberikan keputusan, administrasi negara harus mempertimbang-

kan aspek-aspek yang relevan mengenai keputusan itu.  

b. Sesuatu keputusan administratif harus diambil demi kepentingan wilayahnya 

dan bukan orang yang memutuskan, tetapi badan publiknya yang harus 

mendapat keuntungan-keuntungan dari keputusannya. 

 

Menurut Prof. Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) 

dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu: 

a. Apabila terjadi kekosongan hukum; 

b. Adanya kebebasan interprestasi; 

c. Adanya delagasi perundang-undangan; 

d. Demi pemenuhan kepentingan umum; 
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Julista Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, hal. 4-5 
21

Djenal Hoesen Koesdoemahatmadja, Pokok-Pokok hukum Tata Usaha Negara, Bandung : 

Alumni, 1983, hal.104 
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Selain itu terdapat beberapa alasan terjadinya diskresi yaitu : 

a. Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif pembuatannya; 

b. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijakan 

diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan 

darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum; 

c. Untuk lebih cepat, efesien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang 

diamanatkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-

undang, penyelenggaraan pemerintash Negara, dan untuk keadilan serta 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Batas batas diskresi bagi seorang pejabat Administrasi Pemerintahan yang 

menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu keputusan administrasi 

pemerintahan, wajib memperhatikan : 

a. Tujuan dari pemberian diskresi; 

b. Dasar hukum yang berlaku; 

c. Kepentingan umum; 

d. Negara dalam keadaan darurat, bencana alam; 

e. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang 

baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka pendekatan masalah pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan Empiris. Pendekatan 

normative dan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti serta 

mengumpulkan data priemer yg telah diperoleh secara langsung pada obyek 

penelitian (field research) melalui hasil observasi, wawancara dengan responden 

atau narasumber ditempat obyek penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini di Kantor Polisi daerah Lampung 

yang selanjutnya disebut (POLDA). 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data 

priemer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi 

lapangan yaitu dengan hasil wawancara dengan responden, yang terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) Undang-undang Dasar 1945 
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b) Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

c) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan 

Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat 

2. Bahan Hukum skunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan 

hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: 

a) Buku  

b) Literatur 

c) Hasil penelitian (karya ilmiah) sarjana 

d) Berbagai hasil jurnal, seminar, makalah, dan artikel yang terkait dengan 

materi penelitiaan. 

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer yaitu berupa kamus hukum. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data 

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. 

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

skunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Aministrasi Negara dengan 

cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai 

dengan permasalahan. 

2. Studi lapangan digunakan guna memperoleh data primer yang dilakukan 

dengan cara wawancara dengan pihak kantor kepolisian daerah Lampung. 

Adapun teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
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dengan penggunaan wawancara terbuka dan langsung. Dalam hal ini peneliti 

membuat pokok yang mengarah kepada permasalahan dan kemudian 

dikembangkan pada saat wawancara. 

 

Setelah melakukan pengmpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, pengolahan data dan 

penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara : 

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang telah terkumpul 

apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan 

sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis. 

3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan 

data pada tiap tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga 

memudahkan dalam pembahasannya. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menguraikan data yang telah disusun secara sistematis menurut 

klasifikasinya dengan memberi arti terhadap data tersebut menurut kenyataan 

yang diperoleh dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat. 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada masyarakat adalah program polisi dimana-mana. Dalam 

hal perlindungan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk suatu 

upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini kebijakan 

yang dibuat oleh kepala Polisi Daerah Lampung adalah Untuk menekan 

tingkat kejahatan seperti penjambretan, begal, kendaraan bodong. 

2. Faktor Penghambat kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya 

Memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah keterbatasan fasilitas 

untuk memberikan pelayanan, salah satu contohnya adalah posko penjagaan 

polisi, seperti saat melakukan wawancara ini Bripka Usman Wahid 

mengatakan tidak dapat mempersilahkan saya duduk dikarenakan tidak ada 

kursi dan tidak dapat memberi minum karena tidak ada meja, sehingga 

pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Kemudian hal lain yang 



57 

menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan 

kebijakan KAPOLDA ini, masyarakat menganggap bahwa program polisi 

dimana-mana sama halnya dengan patroli, atau pengamanan lalu lintas yang 

biasa, artinya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang program 

polisi dimana-mana 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diata, peneliti 

mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kepala polisi daerah lampung membuat dan menambah posko 

penjagaan polisi agar pihak kepolisian dapat maksimal memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Diharapkan pihak kepolisian memberikan sosialisasi tentang program polisi 

dimana-mana ini supaya masyarakat dapat memahami dan mengerti fungsi 

dari kebijakan Kapolda ini. 
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