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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawa 

pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala 

segi pengaturan dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang Ilmu Pengetahuan dan 

teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. 

Perubahan-perubahan ini selalu di ikuti timbulnya kepentingan-kepentingan baru 

untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-

gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia juga dari hewan atau alam. 

Perlindungan ini oleh negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah 

peraturan, yang dinamakan peraturan-peraturan. 

Perjalankan hidup manusia dari waktu ke waktu mengalami perubahan- 

perubahan, baik tata nilai maupun peraturan hidup, dengan berlalunya jaman, 

mulai dari jaman purba hingga sekarang, kita lihat antara lain pertumbuhan 

hukum, yang mulai dari sejumlah peraturan-peraturan yang kecil dan sederhana 

sampai menjadi kumpulan yang sangat besar. Dengan pertumbuhan hukum 

menjadi semakin besar ini, maka tak mungkin lagi bagi manusia untuk 

mempelajari semuanya. Maka untuk kepentingan pengetahuan, lebih lanjut 

dengan perkembangan masyarakat, Ilmu pengetahuan sudah mengadakan 

pembidangan-pembidangan dalam bidang hukum. Cabang atau bidang-bidang 

hukum baru berkembang dimana sudah banyak perhatian dicurahkan pada suatu 
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masalah atau suatu kepentingan. Makin banyak hasil pengaturan hukum berupa 

ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum, makin cepat hukum ini menjadi 

suatu cabang atau bidang hukum yang berdiri sendiri. Salah satu bidang hukum 

yang baru, antara lain adalah “Hukum Kepolisian” yaitu hukum yang mengatur 

segala hal ikhwal Kepolisian. Dan istilah hukum Kepolisian sendiri bagi anggota 

Polri belum banyak diketahui, apalagi masyarakat umum, dan dalam arti secara 

formil sebagai cabang Ilmu hukum yang berdiri sendiri. Hal ini dapat kita 

saksikan bahwa dalam setiap usaha dari berbagai pihak yang siap merencanakan 

rule of law di Indonesia tidak pernah disebut-sebut tentang hukum Kepolisian. 

Akan tetapi secara materiil yang menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia 

sekarang ini adalah bekisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan 

pemerintah yang melampoi batas wewenang hukumnya. Sudah barang tentu 

termasuk didalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari pada badan-badan 

penegak hukum terutama polisinya. 

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke 

masa selalu menjadi bahan pembicaraan berbagai kalangan, mulai dari praktisi 

hukum maupun akademisi hukum bahkan masyarakat dan pada umumnya mereka  

berusaha memposisikan tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu 

dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga 

Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai 

aparat penegak hukum bisa berjalan sebagai mana mestinya. Dan seiring dengan 

perubahan-perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus 

melekat, karena baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi 
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pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariatip atas ketertiban yang 

terjadi dimasyarakat.  

Kedudukan Polisi ditengah-tengah perubahan masyarakat selalu diwarnai 

dengan berbagai tantangan, kalau membicarakan Kepolisian yang berperan dan 

berfungsi dari kondisi keamanan dalam masyarakat. Tugas Polisi antara lain 

menjaga, membina keamanan dan ketertiban masyarakat karena merupakan 

prasyarat mutlak bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Institusi Polisi 

disetiap Negara adalah bagian dari rangkaian perlindungan nasional disamping 

berbagai pelayan penegak hukum. 

Konkretasi tugas-tugas Aparat Kepolisian disetiap Negara, dapat sama 

dapat pula berbeda. Semuanya didasarkan atas ciri-ciri profesionalisme Polisi 

yang bersifat universal, selain sebagai akibat penyesuaian pekerjaan Polisi dengan 

Ideologi Negara dan falsafah hidup bangsanya, serta situasi dan kondisi 

masyarakat yang menjadi sasaran pelayananya. 

Peran dan fungsi Polisi mungkin secara hakiki tidak berubah, tetapi dalam 

perjalanan sejarah Kepolisian kita lihat, bahwa Polisi masih harus 

mewujudkankan peran dan fungsi tersebut. Maka barangkali dapat dikatakan, 

bahwa yang berubah dari waktu ke waktu adalah tipe atau model dan gaya 

Perpolisian.1 

Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintah negara, fungsi Kepolisian 

secara universal mencakup fungsi perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum 
                                                 
1 Anton Tabah, Reformasi Kepolisian (Pakar menjawab: Polri harus otonm dan terpisah dari 

ABRI). Semarang: CV Sahabat, 1998, hal 19-20 
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yaitu menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan-kewenangan yang 

ditentukan menurut hukum serta menegakkan dan memaksakan hak-hak dan 

kewajiban yang ditentukan menurut hukum. 

 Berdasarkan tugas pokoknya, sebagai penegak hukum dan pembina 

keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi 

utama Polri yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi 

bimbingan masyarakat (Bimmas) merupakan upaya untuk menggugah perhatian 

(attention) dan menanamkan pengertian (understanding) pada masyarakat untuk 

melahirkan sikap penerimaan (acceptance) sehingga secara sadar mau berperan 

serta (participation) dalam upaya pembinaan Kamtibmas pada umumnya dan 

ketaatan pada hukum (law abiding ctizen) khususnya. Fungsi preventif 

(pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau  perencanaan termasuk 

memberikan perlindungan dan pertolongan (search and rescue atau SAR). Fungsi 

represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan 

gangguan Kamtibmas atau kriminalitas. 

 Para ahli sependapat, seseorang Polisi adalah manusia penting dalam 

berhadapan dengan manusia yang kompleks, bukan sekedar mengurangi pencuri 

dan perampok  tetapi segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. “ Kepolisian bukan hanya unsur eksekutif tetapi sebuah badan 

paling  esensial dari masyarakat sendiri”. Disinilah Polisi bukan saja menjadi satu-

satunya unsur birokrasi yang paling transparan tetapi sekaligus menjadi unsur 

birokrasi yang paling unik. Keunikan tugas Polisi bisa dibandingkan dengan 

kalangan eksekutif yang lain, apabila mereka berbuat ceroboh, jarang  akibatnya 
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yang begitu luas. Namun kecerobohan seorang Polisi akan menimbulkan reaksi 

serius dan amat luas dalam masyarakat. 

 Kepolisian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-

Undang telah memberi kewenangan dan kekuasaan luas kepada Polisi agar 

ketertiban dan ketenteraman masyarakat terjaga. Polisilah yang berwenang 

mengatur masyarakat di jalan, di tempat-tempat umum dan lainnya sekaligus 

mengawasi serta memaksa mereka untuk patuh pada aturan sehingga Undang-

Undang berjalan dengan semestinya. 

 Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian telah mengalami 

perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat misalnya mulai dari Undang-Undang  

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kepolisian Negara kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang terbaru adalah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 Perkembangan peraturan tersebut terjadi semacam tarik ulur dan upaya 

menambah kewenangan atau peran dari Instansi Kepolisian diatas. Dalam 

sejarahnya, Polisi sejak lama menginginkan diadakan perubahan dalam Undang-

Undang. Mengenai perubahan atau reformasi Undang-Undang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang terjadi saat ini mengemukakan berbagai pertimbangan-

pertimbangan. Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dimana Polisi sebagai 

satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), hal ini ditegaskan dalam 

pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Polisi pada saat itu merupakan 
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bagian ABRI, dimana ABRI terdiri dari dua komponen, yaitu Angkatan Perang, 

dengan tiga unsur, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Udara (TNI-AU), sedang komponen kedua adalah Polisi. Dalam 

perkembanganya terjadi pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1997, dengan pertimbangan bahwa Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1961 

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara sudah tidak sesuai lagi 

dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik 

Indonesia. Berkaitan dengan itu maka Undang-Undang yang lama perlu dicabut. 

Hal ini dilakukan karena semakin dirasakan perlunya pemantapan kedudukan dan 

peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga 

akan lebih menegaskan keterkaitannya secara filosofis dengan Pancasila sebagai 

falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Sesuai dengan sifat tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kesadaran dan kecakapan 

teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional Kepolisian 

yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya. 

Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan Pejabat Kepolisian harus 

menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu dan tempat dengan 

menggunakan hukum sebagai alat utamanya serta selalu berdasarkan pada makna 

yang terkandung dalam pasal  27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga 

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Dengan demikian dapat 

diwujudkan jati diri Kepolisian Negara republik Indonesia yang lebih profesional, 

mahir, trampil, bersih, dan berwibawa. Hal ini merupakan suatu proses dari 
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kemandirian Kepolisian lepas dari ABRI. Dan perubahan Undang-Undang Nomor 

28 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 hal ini dilakukan 

dengan berbagai alasan yaitu perlunya penyempurnaan dan pengubahan pasal-

pasal yang mencerminkan kedudukan Kepolisian sebagai bagian dari ABRI. Hal-

hal yang pokok yang menjadi alasan adalah bahwa tujuan Kepolisian Negara RI 

perlu berorientasi kepada pendekatan kesejahteraan, dalam rangka menciptakan 

kondisi yang kondusif untuk mewujudkan masyarakat tata tentram, kerta raharja 

artinya tujuan Kepolisian tidak pandang sebagai fungsi pertahanan negara, tetapi 

sebagai fungsi untuk membangun civil society dalam rangka mencapai tujuan 

nasional, fungsi Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1997 perlu dimantapkan dengan menegaskan fungsi 

Kepolisian bukan saja dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta 

terbinanya ketentraman masyarakat, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan, kedudukan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 5 perlu 

disempurnakan dengan menegaskan bahwa kepolisian adalah lembaga negara 

penegak hukum yang mandiri, yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di 

bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri dan penyidik, dalam pasal 8 

dipertimbangkan untuk dihapus agar kepolisian tidak dijadikan alat oleh presiden 

untuk kepentingan politik guna memperkokoh kekuasaannya. Sebab kepolisian 

sebagai lembaga yang mandiri hanya tunduk pada hukum, kepolisian tidak boleh 

dikendalikan oleh kekuasaan lain dalam menyelenggarakan tugas pokoknya 

menegaskan hukum. Selain hal-hal tersebut sudah tentu masih terdapat pasal-pasal 

lainya yang perlu disempurnakan dalam rangka mewujudkan Kepolisian yang 
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profesional, handal penuh dedikasi dan memiliki integritas moral dan pribadi, 

sebagai pengayom, pelindung masyarakat dan diarahkan oleh pemerintah untuk 

pembaharuan jiwa dan semangat Undang-Undang tersebut, sesuai dengan tuntutan 

reformasi. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nanti harus 

disemangati tekat untuk membangun kepolisian sebagai ujung tombak penegakan 

hukum yang dapat melaksanakan tugas pokoknya secara mandiri dan profesional 

untuk merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokrasi. Sebab 

kinerja kepolisian merupakan jendela untuk menatap wajah hukum kita. Hukum 

yang semula bersifat umum dan abstrak, di tangan Kepolisian kemudian 

memperoleh bentuknya yang nyata. Artinya apa yang dijanjikan oleh hukum, 

menjadi kongrit dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu yang adil atau tidak adil. 

Baik buruknya citra hukum untuk sebagian ditentukan oleh kinerja Kepolisian 

disamping kinerja Jaksa, Hakim dan para Advocad. Dalam pelaksanaan tugas 

pokoknya Kepolisian selalu berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan 

kebenaran. Hukum merupakan dasar segala tindakan Kepolisian, demikian pula 

segala tindakan Kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Hukum. 

Dan lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang diharapkan dapat 

mewujutkan hal-hal diatas. Dan merupakan momentum terwujudnya Kepolisian 

lepas dari ABRI dan menjadi sipil. 

 Pengaturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya 

dan pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian yang diatur di Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 diharapkan agar terwujudnya keamanan 
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 yang terpelihara dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi acuan bagi Aparat 

untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan proses perubahan Undang- Undang 

yang berhubungan dengan pergantian Kedudukan Polisi sebagai bagian dari 

kesatuan ABRI sampai akhirnya lepas dari ABRI dan menjadi sipil. Sehingga 

diperlukan perbandingan antara ketiga Undang-Undang tersebut diatas tentang 

tugas dan wewenang Kepolisian sebagai penegak hukum. Berdasarkan paparan 

diatas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk menyusun skripsi dan 

penulisan hukum dengan judul: 

”PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM 

(Studi Perbandingan Antara UU Nomor 13 Tahun 1961, UU Nomor 28 

Tahun 1997 Dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia)”  

 

1. 2. Perumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menunjukkan suatu permasalahan, 

yaitu: 

1) Bagaimanakah peranan Kepolisian sebagai penegak hukum dengan 

membandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, 

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? 

2) Bagaimana pendapat Polisi secara Individu mengenai perubahan yang 

terjadi pada perundangan Kepolisian tersebut dalam hal jaminan 



 10

kesejahteraan bagi anggota Kepolisian dan proses penegakan hukum 

yang diatur dalam ketiga Undang-Undang Kepolisian tersebut? 

1. 3. Landasan Teori 

1.3. 1. Pengertian Kepolisian 

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-

beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian 

Polisi pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Adapun pengertian Polisi 

diantaranya akan dikemukakan berikut. 

Kata polisi pertama kali ditemukan dari perkataan Yunani “Politea” yang 

berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di negara Belanda pada zaman dahulu 

istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang 

membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: 

Bestuur; Politie; Rechtspraak dan; Regeling.2 
 

Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari 

Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi 

termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan 

pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban. 

Menurut Charles Reith, dalam bukunya The Blind Eye Of History 

mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia: 

sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan 

masyarakat.3 

                                                 
2 E. Utrech, SH., 1953, Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia, Jakarta: PT. Balai 

Buku. Ichtiar, hal 5 
3 STR John May Lam, The Police Of Briatai, Terjemahan, Jakrta: Bhayangkara, Majalah 

Bhayangkara, hal 4 
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Di dalam Encyclopaedia and social science dikemukakan bahwa 

pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk 

menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.4 

Dalam kamus bahasa Indonesia W. J. S. Poerwodarmita dikemukakan 

bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintahan yang 

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai 

negari yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. 

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna 

Polisi tugas dan sebagai organnya.5 

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga Kamtibmas yang setiap 

saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan 

masyarakat itu Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari 

masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar Kepolisian selalu 

bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum   

tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. 

Dengan perkataan lain, kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat 

untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan Kepolisian. Semakin 

nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur 

kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib 

masyarakat.6 

Pengertian-pengertian Polisi lainnya akan dijelaskan dalam bab II tentang 

tinjauan pustaka mengenai pengertian Polisi menurut Kitap Undang-Undang 

                                                 
4 Encycopedia Of Social Sciences, Volume Xi-XII, hal 184 
5 WJS. Poerwadarminta, 1952. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Bali Pustaka, hal 549 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002, dan pengertian-pengertian Polisi dari berbagai negara asing. 

 

1. 3.2. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kepolisian Indonesia 

 Sejarah Kepolisian Indonesia akan dikaji dari jaman sebelum Penjajahan 

Belanda, jaman penjajahan Belanda, jaman pendudukan Jepang, menjelang 

proklamasi, sesaat sebelum dan sesudah Proklamasi, periode saat berlakunya 

Undang-Undang dasar Sementara Tahun 1950, dan periode Tahun 1959 sampai 

sekarang. Dalam berbagai jaman tersebut terjadi berbagai perubahan-perubahan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan Kepolisian. 

 

1. 3. 3. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum 

 Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing diterjemahkan 

comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechslehre (bahasa Belanda), 

droit compare’ (bahasa Perancis), yang berarti perbandingan sistem- sistem 

hukum. Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum adalah merupakan 

metode penyidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

dalam tentang bahan hukum tertentu.6 

Berdasarkan pengertian diatas, maka perbandingan hukum merupakan suatu 

disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta 

menemukan pola hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat 

                                                 
6 Anton Tabah, 1996. Polisi Budaya Dan Politik, Semarang: CV Sahabat, hal 2 
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perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep- konsep hukum, serta 

mencoba menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam 

sistem hukum seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum, dan lain-lain.7 

Perbandingan hukum harus dapat menemukan hakikat dari masalah yang 

dihadapi, sebab dengan cara demikian maka suatu kaidah hukum dengan tepat 

ditemukan dan yang terpenting adalah kategori fungsional bukan kategori 

normatif. Berdasarkan pendekatan yang fungsional maka berbagai sistem hukum 

hanya dapat dibandingan selama sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah sosial yang sama atau untuk kebutuhan hukum yang sama. 

Tujuan perbandingan hukum yang demikian adalah untuk mencari 

identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah 

sosial yang sama.8Bertitik tolak pada pendekatan yang fungsional tersebut maka 

metode yang digunakan dalam perbandingan hukum adalah metode yang bersifat 

(1) Kritis, (2) realistis, dan (3) tidak dogmatis.9 

Metode yang bersifat kritis, karena para ahli perbandingan hukum tidak 

lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum semata-

mata sebagai suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah “keajekan, dapat 

dipraktekkan, keadilan dan jalan keluar bagi suatu masalah hukum tertentu” (the 

fitnes, the practicability, the justice and the why of legal solutions to givens 

problems).10 

                                                 
7 Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, hal 6 
8 Ibid, hal 10 
9 Ibid, hal 11 
10 Ibid 
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Metode yang bersifat realistik, karena perbandingan hukum bukan saja 

meneliti perundang-undangan, putusan hakim dan doktrin semata-mata melainkan 

semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia 

seperti: etika, psikologi, ekonomi, dan kebijakan perundang-undangan. 

Metode yang bersifat tidak dogmatis, karena perbandingan hukum tidak 

terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma. Walaupun dogma-dogma itu memiliki 

fungsi sistematika akan tetapi dogma dapat menyebarkan dan membuat  

pandangan yang kurang tepat dalam menemukan pemecahan atas masalah hukum 

yang dianggap terbaik menurut masanya atau zamannya. 

Soedarto berpendapat bahwa kegunaan studi perbandingan hukum adalah 

sebagai berikut: 

1. Unifikasi hukum; 
2. Harmonisasi hukum; 
3. Mencegah terjadinya chauvinisme hukum nasional; 
4. Memahami hukum asing dan; 
5. Pembaharuan hukum.11 
 
ad. 1 Unifikasi hukum adalah kesatuan hukum sebagaimana telah diwujudkan 

dalam Konvensi Hak Cipta 1886 dan genderal Postan Convention 1894, dan 

konvensi internasional lainnya. Namun demikian pada dewasa ini para ahli 

perbandingan hukum menyadari tujuan unifikasi secara internasional sudah 

tidak realistik lagi.  

 

 

                                                 
11 Ibid, hal 16 
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Para ahli perbandingan hukum tersebar pada zamannya tetap masih menaruh 

harapan akan terbentuknya suatu unifikasi hukum yang dikehendaki dimasa 

yang akan datang. 

ad. 2 Harmonisasi hukum terdapat di enam Pasaran bersama Eropa. Menurut Pasal 

54 Traktat Pasaran Bersama Eropa, Dewan Menteri tersebut dapat 

menentukan pedoman-pedoman dengan tujuan untuk mengkoordinasi 

jaminan yang diharapkan untuk melindungi kepentingan orang. 

ad. 3 Yang dimaksud dengan mencegah chuvinisme hukum nasional, bahwa 

dengan mempelajari hukum asing dapat diperoleh gambaran hukum yang 

jelas mengenai hukum nasional. 

ad. 4 Memahami hukum asing di sini tampak jelas jika dihubungkan dengan Pasal 

5 ayat (1) sub ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: 

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga 
negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh 
suatu peraturan perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai 
kejahatan sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di mana 
kejahatan itu dilakukan diancam dengan pidana.” 
 
Pasal tersebut di atas menganut asas nasional aktif atau asas personal aktif 

karena hukum Indonesia mengikuti tindak pidana yang dilakukan warga 

negara Indonesia di manapun tindak pidana dilakukan sekalipun di negara 

lain. 

ad. 5 Kegunaan bagi pembaharuan hukum nasional harus diartikan bahwa dengan 

mempelajari perbandingan hukum maka terutama pembentuk Undang-

Undang dan juga hakiki dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas-asas 

hukum tertentu dalam sistem hukum tertentu. 
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 Berdasarkan fakta perkembangan pembentukan hukum nasional di atas 

tampak bahwa studi perbandingan hukum menjadi amat penting untuk meneliti 

persamaan dan perbedaan antara satu sistem hukum dan sistem lainnya sehingga 

dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian dapat ditegaskan 

bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata untuk 

memahami hukum nasional atau hukum asing tertentu akan tetapi juga dapat 

dipergunakan untuk menemukan penyelesaian masalah hukum yang menyangkut 

peristiwa hukum kongrit atau dalam pembentukan hukum nasional. 

 Sebagian dari tatanan kehidupan masyarakat adalah hukum, dalam 

kehidupan dan peradapan modern, hukum bahkan jauh mengungguli bentuk-

bentuk manifestasi tatanan yang lain. Oleh karena itu ketajaman dan kejelasan 

serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi, maka hukum merupakan bentuk 

tatanan masyarakat par exelence. Disebabkan bentuknya yang sangat tajam dan 

penetratif, maka sejak itu muncullah pembaharuan hukum dengan segala 

pembaharuan hukum yang didasarkan pada suatu revolusi secara diam-diam di 

dunia, dan sejak saat itu dunia terbelah menjadi dua secara tajam, yakni dunia 

hukum dan dunia sosial.12  

H. L. A. Hart, tokoh aliran positifis, berusaha menjelaskan perubahan 

tersebut di atas sebagai perubahan dari masyarakat atau kehidupan yang 

didasarkan pada “Primary rules of obligation” kepada “Secondary rules of 

obligation”. 

 

                                                 
12 Sarcipto Raharjo. 10 Februari 1998. Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif 

Sejarah. Makalah disajikan dalam symposium nasional ilmu hukum “Paradigma dalam Ilmu 
Hukum Indonesia”, disampaikan dalam rangka disnatalis fakultas hukum Undip Semarang 
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Hart mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan primer dan 

aturan-aturan sekunder. Aturan primer berhubungan dengan aksi-aksi yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu-individu, sedangkan aturan-

aturan sekunder berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan dan 

perubahan-perubahan aturan-aturan primer seperti misalnya aturan-aturan yang 

harus diikuti oleh pembentuk Undang-Undang dan pengadilan.13 

Riberto Mangabera Hunger lebih jauh menegaskan bahwa dengan lahirnya 

pembaharuan hukum maka telah lahir suatu institusi yang benar-benar disebut 

hukum. Dengan demikian, bentuk dan sistem pada masa lalu yang juga disebut 

hukum. Sebetuknya tidak layak disebut hukum. Pembaharuan hukum itulah yang 

boleh menyandang sebutan hukum sehingga disebut The Legal System.14 

Marx E. Galanter menyebutkan karakteristik sistem hukum modern 

sebagai berikut: 

1. Hukum uniform; terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak 
berbeda pula dengan penerapannya; 

2. Hukum transaksional; sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi 
hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi (perjanjian, kejahatan, 
dan lain-lain) dari pihak yang bersangkutan; 

3. Hukum universal; cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk 
memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah; 

4. Hierarki; terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang 
yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan 
patokan-patokan nasional; 

5. Birokrasi; untuk menjamin adanya uniformitas yaitu berlakunya 
peraturan tidak berbeda dengan penerapannya; 

6. Rasionalitas; peraturan dan prosedur dapat dipastikan dari sumber 
tertulis; 

7. Profesionalisme; sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih 
menurut persyaratan yang dapat diuji untuk pembuatan peraturan; 

                                                 
13 Khudzaifah Dimyati. Kata Pengantar Satjipto Raharjo. 2004. Teoritis Hukum, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, hal 83 
14 Ibid, hal 84 
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8. Perantara; sistem menjadi lebih teknis dan kompleks, maka harus ada 
perantara profesional khusus antar mahkamah pengadilan dan orang-
orang yang harus menanganinya; 

9. Dapat diralat; tidak ada ketetapan mati didalam sistem prosedur itu; 
10. Pengawasan politik; negara memiliki monopoli atas persengketaan 

diwilayahnya; 
11. Pembedaan; tugas untuk mendapatkannya pada kasus-kasus kongret 

dibedakan dari fungsi-fungsi kepemerintahan lainnya dalam hal personel 
dan teknis. 15 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur 

pembaharuan hukum yaitu antara lain: 

1. Peraturan dan penegakan harus sejajar; 

2. Peraturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah; 

3. Adanya birokrasi untuk menjamin penegakan hukum; 

4. Rasionalitas artinya peraturan berdasarkan sumber hukum tertulis; 

5. Profesionalisme dalam arti bahwa peraturan tersebut dibuat oleh orang-

orang yang dipilih menurut persyaratan yang dapat diuji untuk pembuatan 

peraturan; 

6. Dalam pembaharuan hukum tidak ada ketetapan mati, maksudnya adalah 

bahwa setiap peraturan dapat diralat.   

 

1. 3. 4. Tinjauan Umum Tentang Polisi Sebagai Penegak Hukum 

Masyarakat menginginkan bahwa Polisi menegakkan hukum pidana 

dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan kalaupun warga ada yang 

menjadi korban, Polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap 

pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius 

                                                 
15 Ibid 
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(violent and serious crime) terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi 

melakukan tugasnya dengan cepat. 

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja 

menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan 

menegakkan hukum dalam kajahatan-kejahatan yang ringan sifatnya. Dan lebih 

luas lagi, Polisi juga diminta menegakkan peraturan administratif (yang sering 

mempunyai sanksi pidana). 

 

1. 3. 5. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Secara teoritis, Kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan 

dengan cara menyidik fakta-fakta yang ada untuk mengetahui apakah memang 

seorang terdakwa secara faktual melakukan suatu tindak pidana seperti yang 

dijatuhkan kepadanya. 

Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan negara, fungsi Kepolisian 

secara universal mencakup fungsi perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum 

yaitu menjamin hidup dan milik. Perlindungan kewenangan-kewenangan yang 

ditentukan menurut hukum serta menegakkan dan memaksakan hak-hak dan 

kewajiban yang ditentukan menurut hukum. 

Guna penyelenggaraan fungsi Kepolisian, Kepolisian diberikan wewenang, 

baik dalam konteks preventif berupa wewenang antara lain pengaturan, perijinan, 

dan pelaksanaan sendiri tugas pokok, maupun dalam konteks represif berupa 

bentuk-bentuk upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum. Satu hal yang 

esensial dan universal dari wewenang Polisi adalah wewenang yang diberikan dan 
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dilegitimasi Undang-Undang untuk melanggar hak-hak warga negara dan hak 

hukum masyarakat yaitu berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, 

pengetahuan, penggeledahan dan bentuk upaya paksa lainnya. 

 

1. 4. Tujuan Dan Manfaat 

1. 4. 1. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:  

Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan yang mendasar antara 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, khususnya pengaturan tugas dan wewenang 

Kepolisian. Dan mengetahui bagaimana pendapat Polisi sebagai individu 

tentang perbandingan tingkat kesejahteraan dan proses penegakan hukum 

terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002. 

 

1. 4. 2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah literatur yang membahas tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Khususnya pengaturan peran atau tugas dan 

wewenang Kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

b. Manfaat Praktis 

Merupakan informasi awal yang dapat dikembangkan untuk penelitian 

berikutnya, dan diharapkan dapat memberikan pandangan serta 

sumbangsih secara umum bagi masyarakat, dan khususnya bagi aparat 

penegak hukum. 

1. 5. Metode Penelitian 

1.5.1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologis.16 

Metode normatif pada dasarnya penelitian ini hanya melihat hukum 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu 

lembaga yang otonom, terlepas sama sekali dari lembaga-lembaga sosial 

lainya. 

Dan metode sosiologis yaitu metode yang memberikan arti penting pada 

langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.  

Digunakannya metode pendekatan normatif sosiologis adalah sejauh 

mana pihak Kepolisian menghadapi Perubahan-perubahan Undang-

Undang Kepolisian dari berstatus ABRI sampai Keluar dari ABRI dan 

dampak dari perubahan tersebut pada Kepolisian itu sendiri, selain 

mengetahui perbandingan dari perundang-undangan tersebut. 
                                                 
16 Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto dan sri Mamuji. 1985. Penelitian 
Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, hal 15  
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Dengan demikian yang akan dijadikan obyek penelitian adalah pada 

data-data sekunder dan data primer yang terkait dengan obyek yang 

diteliti. 

1.5.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif.17Merupakan suatu penelitian yang 

bermaksud memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang 

perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pengaturan 

tentang peran atau tugas dan wewenang Kepolisian sebagai penegak 

hukum. 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan 

dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari Peraturan 

Perundang-undangan, dokrin, dan data-data sekunder yang lain yang 

terkait dengan obyek yang diteliti. 

1.5.4. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif.18 

                                                 
17 Penelitian deskritif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang diteliti. Soerjono 
Soekanto. 1984. Pangantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal 10 

18 Metode analisis kualitatif yang bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif yaitu analisis yang 
dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudianbergerak kea 
rah  pembentukan kesimpulan keategori atau cirri-ciri umum tertentu. Burhan Bungin. 2001. 
Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga 
University Press, hal 290 
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Merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan 

mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan 

norma-norma hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ada. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) 

bab, tiap-tiap bab akan diuraikan mengenai topik permasalahan yang berbeda, 

akan tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Untuk 

dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya maka penulis akan 

memberikan gambaran secara garis besar sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai 

landasan atau pola berfikir dalam penulisan skripsi ini, maka bab pertama ini akan 

diuraikan menjadi beberapa bagian diantaranya: latar belakang, perumusan 

masalah, landasan teori, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang 

pengertian Kepolisian, tinjauan tentang sejarah Kepolisian Indonesia, tinjauan 

umum tentang perbandingan hukum, tinjauan umum tentang polisi sebagai 

penegak hukum, dan tinjauan umum tentang peran atau tugas dan wewenang 

Kepolisian. 

Bab III Dalam bab ini akan menggambarkan mengenai perbedaan dan 

persamaan atau parbandingan peranan atau tugas dan wewenang Polisi sebagai 

penegak hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
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tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan uraian hasil dari observasi 

yang telah dilakukan. Dimana hasil penelitian dan pembahasan berupa hasil 

penelitian yang akan menjawab perumusan masalah yang akan diuraikan secara 

terperinci. 

Bab IV Penutup, merupakan rangkuman dari bab-bab sebelumnya yang 

berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi pelaksanaan peran atau tugas 

dan wewenang Kepolisian sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai akhir 

dari skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


