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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Arus globalisasi membawa perubahan tatanan dunia dan dampaknya 

telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Internasional, Regional 

dan Nasional. Selain dampak positif globalisasi yang dapat diterima 

masyarakat terutama kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

serta transportasi, namun juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan 

terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme 

dan individualisme. Nila-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan 

dan toleransi perubahan drastis dengan munculnya tindakan anarkis melalui 

pembakaran dan perusakan serta pemusnahan etnis tertentu dengan latar 

belakang SARA yang bersifat Primodialisme sempit. Penanggulangan 

berbagai aksi kerusuhan masal melalui tindakan represif aparat keamanan 

dengan mengedepankan isu stabilitas atau pendekatan keamanan menjadikan 

institusi Polri semakin ditinggalkan dan dijauhi masyarakat akibat pola kerja 

polisi yang bersifat keras dan destruktif sebagai akibat dari militerisasi 

institusi Polri maka menjadikan masyarakat selalu takut kepada polisi apabila 

ditangkap dan dimasukkan kedalam rumah tahanan. Apabila penangkapan dan 

penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, sehingga sangat 

dimungkinkan tindak penganiayaan yang dilakukan angota Polri terhadap 

tersangka. 
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Keberadaan Polri sebagai bagian dari TNI/ ABRI tidak terjadi dengan 

sendirinya namun didasarkan pada realita sejarah dan perkembangan 

pemerintahan negara dan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1961 

Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI dan bertanggung jawab langsung 

kepada presiden selaku panglima tertinggi ABRI sesuai sistem yang dianut 

UUD 1945. Penyatuan institusi Polri ke dalam tubuh TNI/ ABRI tidak dapat 

dilepaskan dari terjadinya peristiwa G30 S/PKI pada tahun 1965 yang disusul 

jatuhnya Soekarno sebagai presiden dan munculnya ketua Presidium kabinet, 

Jendral Soeharto yang dikemudian hari diangkat sebagai presiden pada tahun 

1967 dan ditetapkan sebagai presiden pada tahun 1968 melalui sidang umum 

MPRS. Pada masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan rezim ” Orde Baru” 

yang berkuasa lebih dari 32 tahun. Pada saat itu integrasi TNI/ABRI 

diperketat dengan alasan apabila institusi ABRI  pecah maka negara akan ikut 

pecah. Oleh karena itulah jabatan panglima TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan 

Polri dihapus dan diciptakan jabatan Mentri Pertahanan Dan Keamanan 

(Menhamkam ) serta panglima ABRI secara terpisah.1 

Pada tanggal 1 Juli 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI 

dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara RI dan singkatannya adalah 

KAPOLRI. Kedudukan Polri sebagi ABRI paada waktu itu masih tidak 

berubah dengan alasan Integritas, sehingga segala hal ikwal yang berlaku 

dilingkungan TNI/ABRI  juga diberlakukan dilingkungan Polri. Misalnya, 

masalah pendidikan sistem anggaran dan keuangan, materiil dan persoalan 

                                                           
1
 Pudi Rahardi, 2007,Hukum Kepolisian;Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya:Laksbang 

Mediatama,hal. 2-4. 
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lainnya serta hampir semua tugas-tugas Polri berdasarkan petunjuk dan 

perintah panglima ABRI. Akibat model itu maka intervensi TNI terhadap 

pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penyidikan tidak dapat dihindarkan, 

sehingga cita-cita menjadikan hukum sebagai panglima cenderung hanya 

sebatas klise belaka sehingga meninggalkan ciri dan jati diri Polri sebagai 

pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dan sebagai aparat penegak 

hukum. 

Mulai era reformasi Polri tahun 1998 menggugah semangat 

pembaharuan, semangat perbaikan, penataan, pembenahan yang secara sadar 

menyoroti berbagai ketimpangan, penyimpangan di tubuh institusi kepolisian 

terutama merebut kepercayaan masyarakat, masyarakat tentunya ingin melihat 

apa hasilnya sesudah Polri keluar dari ABRI, kalau semuanya masih tetap 

sama saja maka perpisahan  tersebut malah dapat menjadi bumerang bagi 

Polri, maka kerja keras pertama-tama adalah bagaimana Polri merebut hati 

masyrakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat 

dalam menciptakan dan menjaga Kamtibmas dan tentunya Polri dapat 

bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka dan bertanggung jawab 

yang dicintai dan dihormati, dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakatnya. 

Selain itu tuntutan rakyat dalam rangka mewujudkan institusi Polri yang 

profesional berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi yang mempunyai tugas sebagai 

aparat penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat dengan harapan 

terbebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuasaan maka perlu diterapkan 
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langkah strategis bagi Polri dengan mengedepankan program-program yang 

terukur dan menyentuh kehidupan masyarakat. Namun dalam proses seperti 

ini tidaklah mungkin bagi Polri pada khususnya dan pemerintah pada 

umumnya, mengatasi sendiri masalah-masalah Kamtibmas. Dibutuhkan 

penataan struktural dan kualitas aparatur yang bukan saja mengendalikan 

kehidupan bangsa dan negara yang selalu bergerak dan intervensi 

berkembangnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan agar berperan lebih 

swakarsa terutama dalam penyelenggaraan Kamtibmas.2   

 Untuk itu, polisi bersama masyarakat harus mampu beradaptasi 

dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi bangsa yang maju dan beradab. Dengan prinsip tersebut, 

masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, 

yang berubah dari polisi yang antagonis dan represif menjadi polisi yang 

protagonis dan demokratis. Dengan demikian, kegiatan polisi adalah 

berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat 

yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan bagi 

masyarakat. Untuk mewujudkannya, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, 

mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional 

dengan birokrasi yang rumit, dan tanpa memperhatikan kondisi setempat yang 

sangat berbeda dari tempat yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, 

diperlukan implementasi kegiatan public relations untuk memperbaikinya. 

                                                           
2
 Anton Tabah,2007,Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia,Jakarta:PT Gramedia pustaka 

Utama,hal.135-136. 
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Maka Polri membuat grand strategi 2005-2025  konsepsi community policing 

sebagai alternatif pemecahannya.3 

 Community Policing  adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian 

yang menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai 

perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai 

mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Terobosan Polri dalam menjaga 

Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota 

Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 

13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Konsep 

Perpolisian masyarakat (polmas) yang tertuang dalam Surat Keputusan 

Kapolri No.pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005  yang mengikuti 

gaya perpolisian negara Jepang yaitu koban dan chuzhaio. Koban dalam istilah 

Kepolisian di Jepang adalah pos polisi yang terbuka selama 24 jam untuk 

melindungi masyarakat. Secara harfiah, Koban yang berarti terbuka, memiliki 

arti pos polisi yang selalu terbuka untuk tukar pendapat secara bebas dengan 

masyarakat. Chuzaiso adalah pos polisi di daerah pedesaan yang terbuka 

dengan seorang petugas polisi ada di tengah masyarakat selama 24 jam. 

Sistem Koban  inilah yang menjadi cikal bakal munculnya model Community 

Policing saat ini.4 

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan Community policing 
                                                           
3
 http://www.bimmas.intranet.polri.go.id,diunduh Selasa 12 Februari 2011 pukul 14:21 WIB 

4
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 7,Pedoman Strategi Dan 

Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri,Jakarta,hal.18. 
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sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan 

dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. 

Dan Community policing menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran 

organisasi kepolisian terhadap filosofi Community policing. Selain 

melaksanakan kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara 

untuk mengekspresikan filosofi Community policing dengan cara menggali 

strategi-strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah 

sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi 

semakin serius.5 

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, maka timbul suatu pertanyaan 

bahwa sebagai usaha mewujudkan profesionalisme Polri, bagaimana dan 

seperti apa Binamitra Polres Boyolali menjalankan tugas pada mayarakat 

melalui program community policing dalam menjaga Kamtibmas? Bertitik 

tolak dari persoalan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : PERANAN PROGRAM COMMUNITY POLICING (PERPOLISIAN 

MASYARAKAT) OLEH BINA MITRA POLRES BOYOLALI DALAM 

MENJAGA KAMTIBMAS DI WILAYAH BOYOLALI. 

 

 

 

                                                           
5
 Dwilaksana cryshnanda,2009,Polisi Penjaga Kehidupan,Jakarta;Yayasan Pengembangan Ilmu 

Kepolisian,hal.62 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berpendapat 

bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan 

sistematis penulisan skripsi yang dibuat. Rumusan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan program Community Policing oleh Binamitra Polres 

Boyolali dalam menjaga Kamtibmas di Wilayah Boyolali? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program 

Community Policing oleh Binamitra Polres Boyolali dalam menjaga 

Kamtibmas di wilayah Boyolali?  

3. Upaya-upaya yang dilakukan guna memaksimalkan peran Community 

policing agar dapat  mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas di 

Boyolali? 

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peranan program Community Policing oleh Binamitra 

Polres Boyolali dalam menjaga Kamtibmas di Wilayah Boyolali. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

program Community Policing oleh Binamitra Polres Boyolali dalam 

menjaga Kamtibmas di wilayah Boyolali. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya guna memaksimalkan peran Community 

policing agar dapat  mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas di 

Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memmberikan manfaat yang 

berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan hukum pidana khususnya mengenai peranan program 

Community Policing oleh Binamitra Polres Boyolali dalam menjaga 

Kamtibmas di Wilayah Boyolali. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur 

kepustakaan di bidang hukum pidana. 

c. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.  

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, 

penalaran, pemahaman,  pemahaman tambahan pengetahuan serta 

pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian atau bidang ini. 

b. Dapat dipakai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan 

berkepentingan dengan  program  Community Policing.  
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E. Kerangka Pemikiran 

Istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali karena mencakup mereka 

yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidangnya.6 

Menghadapi perubahan dan tantangan zaman, kepolisian segera merasakan 

bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah suatu gejolak kehidupan yang 

pada akhirnya akan berimbas terhadap pekerjaan pemolisian. Kepolisian dan 

perpolisian merupakan fungsi  dari dinamika perkembangan masyarakat yang 

dilayaninya, oleh karena itu dunia kepolisian terus  menerus berubah. Konsep 

perpolisiannya berubah, tugas, dan pekerjaannya  berubah. Sekalipun fungsi 

kepolisian yang mendasar relatif tetap.7 

Seperti di jelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 

Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan yang 

pertama, yakni sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga, dan mengayomi 

masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. Polisi bersama 

anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif yaitu mencegah 

terjadinya kejahatan dengan partisipasi masyarakat dan mengedepankan 

pembinaan potensi masyarakat yang dikembangkan melalui Community 

                                                           
6
 Prof.Dr .Soerjono Sukanto,SH.MA 1983, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Jakarta:rajawali pers hal 19 
7
 Satjipto raharjo,2007, Membangun Polisi Sipil,Jakarta:kompas,hal.67. 
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policing sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rasa aman 

di lingkungan.8  

Namun, Community policing tidak akan berhasil tanpa partisipasi 

masyarakat dalam proses implementasinya. Komponen-komponen masyarakat 

tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin 

keberhasilan Polmas. Keenam komponen tersebut adalah  

1. Kepolisian–harus melakukan perubahan strategi, struktur dan budaya 

organisasi agar menjunjung pelaksanaan Community policing.  

2. Warga masyarakat–harus menjadi mitra aktif, menyediakan sumber daya 

manusia dan materiil, termasuk sukarelawan uintuk menghadapi masalah 

yang dihadapi warga sehingga masalah yang ada tidak berkembang 

menjadi kejahatan.  

3. Pemda dan DPRD – Pimpinan /elit politik sangat penting. Para Pimpinan 

politik harus mendukung konsekuensi yang harus dipikul agar Community 

Policing dapat berjalan. 

4. Komunitas Usaha – Para pengusaha/komunitas bisnis dapat mendukung 

sumber daya dalam bentuk sukarelawan dan dukungan keuangan. 

5. Media – Media Massa sangat penting karena dapat membantu mendidik 

warga tentang konsekuensi Community Policing, menekankan pentingnya 

warga untuk bekerja sama sebagai mitra dengan Polisi.9 

                                                           
8
 Ibid,hal 57 

9
http:// Ditulis dalam SIKAT Umum oleh enangs pada Juli/ 25/ 2008/perpolisian 

masyarakat.html.diakses pada hari selasa tanggal 5 april 2011,pukul 13.30WIB  



11 

 

Dilihat dari uraian singkat di atas mengenai program Community 

policing maka dapat digambarkan bahwa Community policing (Perpolisian 

Masyarakat) merupakan gaya perpolisian model baru yang diciptakan Polri 

dalam menjawab segala keraguan masyarakat  dan dengan konsep ini akan 

terlahir Problem solving Policing yaitu para petugas Polisi yang dapat 

mengetahui latar belakang dari setiap kejadian dan kondisi penyebabnya. 

Sehingga kejadian tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas sampai pada akar 

permasalahannya. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian agar terlaksana dengan optimal, 

maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris yaitu suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam 

masyarakat.10 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui peran program 

Community policing dalam kehidupan masyarakat.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

diskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu dalam 

                                                           
10

 Hilman hadikusuma,1995, Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum,Bandung: mandar 
maju,hal.61. 
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kehidupan masyarakat.11 Dengan menggunakan penelitian ini, maka 

peneliti dapat secara rinci mengumpulkan informasi aktual, dan 

menggambarkan secara objektif situasi yang ada dalam masyarakat. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Boyolali, terutama pada bagian Humas 

Binamitra Polres Boyolali. Alasannya adalah karena sebagai lembaga 

tertinggi Kepolisian di Kabupaten, Polres mempunyai tugas mengatur 

kinerja semua Polisi di Kabupaten Boyolali, maka dari itu penulis tertarik 

untuk mengetahui kegiatan Public relation  khususnya dalam lingkup 

lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat terutama melalui kegiatan pencitraan 

yang dijalankan, melalui program Community Policing. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis akan  mengunakan  sumber  data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari Polres Boyolali  bagian 

Binamitra dan wawancara dari informan dalam program penelitian 

Community Policing: 

1) Kepala Sub Bagian Bimmas, Binamitra Polres Boyolali. 

2) Bagian Administrasi Bimmas, Binamitra Polres Boyolali. 

3) Sejumlah sasaran program Community Policing  

                                                           
11

 Amirudin S,2004,Metode Penelitian Hukum ,Jakarta:Raja Grafindo,hal.25. 
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b. Data Sekunder 

Data  yang diperoleh  dari  bahan  pustaka,   yang  terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

c) Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 13 Oktober 

2002  tentang  Organisasi  dan Tata  kerja  Satuan-satuan 

Organisasi pada Tingkat Kewilayahan. 

d) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 

Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model 

Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 

e) Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar 

Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Polri.   

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur, arsip dan hasil 

karya tulis ilmiah para pakar sarjana yang mendukung data primer. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data di atas, maka digunakan tehnik 

pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan 

dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dilakukan 

dengan cara mencari, mencatat, menginvestarisasi, menganalisis, 

mempelajari, mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan skripsi ini. 

b. Wawancara ( Interview ) 

Dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada petugas 

Binamitra Polres Boyolali  berkaitan dengan  program Community 

Policing. Berikut nama-nama petugas dalam penelitian Community 

Policing: 

1) Ipda.Subiyanti, Kepala Sub Bag Bimmas, Binamitra Polres 

Boyolali. 

2) Aiptu. Dalyamto, Ba Min Bimmas, Binamitra Polres Boyolali. 

3) Sejumlah sasaran program Community Policing, yaitu: 

a) Enggar Kalimas, 33 tahun pendidikan SMA berprofesi sebagai 

Wiraswasta berdomisili di Ketaon Banyudono Boyolali. 

b) Yanto, 29 tahun pendidikan SMA berprofesi sebagai Tukang 

ojek berdomisili di Tegalsari, Boyolali. 

c) Tina, 29 tahun pendidikan sarjana pendidikan, berprofesi 

sebagai guru taman kanak-kanak, berdomisili di Karangjati, 

Boyolali. 
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d) Subardi, 49 tahun pendidikan SMA berprofesi sebagai Kepala 

Desa Gumukrejo, Teras, Boyolali, berdomisili di Karang 

sengon, Boyolali. 

e) Santoso, 45 tahun pendidikan SMA berprofesi sebagai Satuan 

Pengamanan (Satpam), berdomisili di Ngemplak, Boyolali. 

f) Sawiji, 50 tahun pendidikan sarjana pendidikan, berprofesi 

sebagai guru SMA, berdomisili di Tegalsari, Boyolali. 

6. Metode Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori,dan satuan uraian mendasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.12 Dalam metode analisis data yang akan 

digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif  yaitu 

dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan program 

Community Policing. Dan kemudian dihubungkan dengan data-data yang 

diperoleh dari Binamitra Polres Boyolali, Sehingga akan dapat diketahui 

inti masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian   

dan  hasil  akhir  dari penelitian  yang   berupa  kesimpulan-kesimpulan. 

 

 

 

                                                           
12Lexi.Meleong, 2001.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Rosakarya. Hal 103 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini,dengan demikian 

sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu: 

Bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 

 Tinjauan Pustaka yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang 

Polri meliputi: Sejarah polri, Visi misi Polri, Sejarah Polres Boyolali, Lokasi 

Polres Boyolali Struktur Organisasi Polres Boyolali. Tinjauan umum tentang 

Community Policing meliputi: Latar belakang Community policing, Pengertian 

Community policing, Sasaran Community policing, Tujuan  Community 

policing. Tinjauan umum tentang Kamtibmas (Keamanan Dan Ketertiban 

Masyarakat). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang 

peranan program Community Policing oleh Binamitra Polres Boyolali dalam 

menjaga Kamtibmas di Wilayah Boyolali, Faktor-faktor yang menghambat 

dan mendukung program Community Policing oleh Binamitra Polres Boyolali 

dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Boyolali, Upaya-upaya yang dilakukan 

guna memaksimalkan peran Community Policing agar dapat  mencapai tujuan 

dalam menjaga Kamtibmas di Boyolali. 

Bab penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang simpulan yang akan 

ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan 

penulisan ini 


