
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mempunyai tugas pokok, 

fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat memiliki 

aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut 

berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik.Peraturan yang dimiliki lembaga 

kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat 

hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri.Dalam hal 

ini kredibilitas dan komitmen anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah 

sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.1 

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 

memberi pencerahan bagi lembaga kepolisian dalam mengemban kekuasaan 

kepolisian dan sebagai tonggak perubahan kepolisian yang selama pemerintahan 

sebelumnya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemisahan 

kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan 

perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada 

hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kopetensi Peradilan 

militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Di sini terdapat suatu perubahan 
                                                            
1Pudi  Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya : Laksbang 

Mediatama, halaman 19. 
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yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai 

sipil.Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa 

anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil.Telah terjadi perubahan nilai 

dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan 

masyarakat sipil. 

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum 

disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal 

kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik 

Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam 

perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada 

ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan 

terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik 

sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan 

peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum 

disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga 

sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang 
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melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi 

hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.2 

Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Pasal 27 ayat 

1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada 

pengecualian.Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya 

untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan 

aturan hukum, antara lain:3 

1. Institusi penegak hukum,termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan 

mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. 

2. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya. 

3. Peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum 

materil maupun hukum acara. 

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum 

yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

                                                            
2Pudi Rahadi,Ibid, Halaman 21 
3Status Hukum, 14 Juni 2012 :Penegak Hukum, dalam http://statushukum.com/penegakan-hukum.html, 
diunduh Selasa, 29 Oktober 2013 08:29 
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masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka  penegakan aturan hukum diperlukan 

pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.4 

Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, 

yakni:5 

1. Perlunya pembentukan peraturan baru; 

2. Perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat; 

3. Perlunya penegakan aturan; 

4. Perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel. 

Alat negara di Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

disingkat Polri.  

Proefesionalisme bagi petugas kepolisian adalah syarat utama yang tidak 

bisa ditawar-tawar, karena tugas kepolisian intinya adalah pelayanan dan 

melindungi, yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan ketentraman dan 

menciptakan rasa aman, baik secara individu maupun secara sosial, mengenai 

keselamatan diri, nyawa, harta benda dan ancaman dari orang lain.Pemikiran ini 

adalah adalah upaya penegakan hokum agar keteraturan sosial dapat dijamin 

kelestariannya dan adanya sanksi hukum yang melanggar dan merusakkan 

                                                            
4Ibid, halaman 2 
5Ibid,  halaman 2 
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keteraturan sosial tersebut.Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan 

acuan bertindak, maka petugas kepolisian sulita memenuhi profesionalitasnya. 

Demi terselenggaranya penegakan hukum yang baik, diperlukan aparat 

bersih dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu setiap 

anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi 

Polri.Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap 

anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta 

memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di 

samping itu, setiap insanPolri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari 

perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.6 

Anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi 

Polri di lingkungan masyarakat karena disamping hidup dan berinteraksi di 

lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja, anggota Polri juga hidup dan 

berinteraksi di lingkungan masyarakat.Anggota Polri tidak dapat dipisahkan 

dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling 

melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga 

kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta 

membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia 

sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap 

anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan 

                                                            
6Muhammad Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum, Bandung:Pusaka Setia, hal. 144. 
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tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan 

wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.7 

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan 

dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat 

dannilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polriuntuk 

perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka 

bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran 

disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan 

Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, 

karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak 

menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu  terbatas hanya memberi 

rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yangdijatuhkan berdasar fakta-fakta 

hukum yang terungkap dalam persidangan. 

Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian 

Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap 

penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. 

Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh 

masyarakat Indonesia, karena  fungsi pengayom dan pelindung masyarakat 

didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan 

Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.  

                                                            
7 Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum : Suatu Telah Filosofis terhadapKonsep dan Implementasi 
Kode Etik Profesi POLRI, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hal. 87-89. 
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Berdasarkan hal ini, maka penulis akan melakukan penelitian guna 

menyusun skripsi dengan judul : “PERANAN PROPAM DALAM 

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLDA DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 

 

B.   Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok bahasan yang telah penulis 

tetapkan, serta untuk menghindari terjadinya kerancuan, maka penulis 

menetapkan batasan-batasan untuk penelitian ini, yaitu tentang Peranan 

PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ada beberapa permasalahan yang hendak penulis kaji dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah peranan PROPAM dalam penegakan kode etik 

profesiPolriterhadap anggota Polri yang melanggar kode etik di wilayah 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

            2. Apakah hambatan yang dihadapi PROPAM dalam penegakan Kode Etik 

Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran ? 

            3. Bagaimanakah upaya PROPAM dalam mengatasi hambatan-hambatan 

penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran ? 
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C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui : 

a. PeranPROPAM dalam penegakan kode etik profesiPolriterhadap anggota 

Polri yang melanggar kode etik di wilayah Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Hambatan yang dihadapi PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi 

terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. 

c. Upaya PROPAM dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan Kode 

Etik Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran  

2. Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian yaitu, bagi : 

a. Lembaga 

1) Kepolisian 

Sebagai bahan masukan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

khususnya bidangpenegakan Kode Etik Profesi Polri bagi anggota 

Polriyang melakukan pelanggaran kode etik Polri. 

2) Divisi PROPAM POLRI 

Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

langkah kedepan yang lebih baik dan maju guna mewujudkan 

pelayanan Polri dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi yang 

prima, bersih, akuntabel, dan transparan. 

3) Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

bacaan dan kajian dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum 

pidana dan ilmu pengetahuan terkait penegakan Kode Etik ProfesiPolri 

di Kepolisian Negara Republik Indonesia  

b. Kalangan Masyarakat Akademisi 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya 

dalam hal peranan PROPAM dalam penegakkan Kode Etik Profesi di 

lingkungan Kepolisian RI. 

c. Penulis 

Dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tersendiri, 

disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna 

mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasar peraturan perundangan yang diberlakukan kepada institusi 

Polri, maka terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi 

polri ditangani Subid Pertanggungjawaban Profesi Bidang Propam dan untuk yang 

melakukan tindak pidana, dikenakan sanksi hukum sebagaimana warga negara 

lainnya. Profesionalitas anggota Polri dalam pelayanan dan penegakkan hukum 

serta perlindungan terhadap masyarakat diperlukan, sehingga dibutuhkan tatanan, 
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aturan hukum serta nilai-nilai kode etik Polri untuk menjaga agar profesionalitas 

Polri itu berjalan dengan baik dan kondusif. 

Kesadaran hukum anggota Polri berkaitan dengan penyelenggaraan 

pembinaan dan pelaksanaan tata tertib serta pengamanan dan penegakan Kode Etik 

Profesi Polri.Dalam hal ini setiap anggota Polri seharusnya benar-benar 

memahami dan mengerti sanksi hukumanbagi anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran Kode Etik Profesi Polriagar menimbulkan efek jera kepada oknum 

anggota Polri yang bersangkutan. 

 

E.  Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 8 Hal itu karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang 

Peranan PROPAM dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang meneliti data 

sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau 

                                                            
8Soerjono Soekamto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : RajaGrafindo, 
hal 8. 
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terhadap masyarakat.9Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

secara mendalam dengan carameneliti data sekunder kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis empiris 

dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-

hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi 

saat ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di POLDA D.I.Y karena data-data yang 

diambil dari lokasi ini sangat membantu penulis untuk meneliti PROPAM yang 

berada di lingkungan POLDA D.I.Y., sebagai kesatuan kepolisian yang besar 

ditingkat Provinsi. 

4. Populasi, teknik sampling dan sampel penelitian 

a. Populasi 

Sesuai permasalahan yang penulis bahas, penulis menentukan 

populasi penelitian yaitu Bidang PROPAM Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dananggota kepolisian yang pernah melakukan pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri. 

b. Sampel 

Sesuai permasalahan yang penulis bahas, penulis menentukan 

obyek penelitian adalah : 

1) Kabid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

                                                            
9Soerdjono Soekanto, 2005, Faktor‐faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit 
Rajawali, hal. 47. 
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2) Anggota Polri Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermasalah 

dan dikenai pembinaan penegakan Kode Etik Profesi Polri 

5. Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

yaitu : 

1) Kabid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara. 

2) Kasubid wab Profesi melalui wawancara. 

3) Kasubid Provost melalui wawancara. 

4) Staf pelaksana pada subid wab profesi melalui wawancara. 

5) Staf pelaksana anggota Provost Polda D.I.Y melalui wawancara. 

6) Anggota Kepolisian RI yang pernah melanggar Kode Etik Profesi Polri. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari mengamati, 

mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat 

dibedakan menjadi 3 macam : 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-

undangan, atau bahan hukum lain : 

a) Undang-undang No. 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

b) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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c) Peraturan Pemerintah RI No 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan 

Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

d) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara republik Indonesia 

e) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisisan Negara Republik 

Indonesia 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan buku yang mendukung 

bahan primer berupa : 

a) Buku-buku literatur 

b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan PROPAM 

dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk 

maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu 

diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut :10 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya 

                                                            
10Moh. Nasir, 2005, Metode Penelitian,Bandung : Remaja Roosdakarya, halaman 193. 
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dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan 

wawancara (interview guide). 

b. Studi Kepustakaan 

Berdasarkan studi pustaka ini penulis mengumpulkan data-data 

dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa 

isidariliteratur perundang-undangan, dokumen dan arsip yang berhubungan 

denganmateri yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Data dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu metodepenarikan kesimpulan dengan memberikan 

gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk 

uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.11 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan sripsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I :PENDAHULUAN.Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah, 

Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat teori-teori serta dasar 

hukum yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan peraturan 

                                                            
11Ibid, halaman 197. 
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perundang-undangan yang dijadikan rujukan untuk membahas rumusan masalah 

yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan yang berkaitan dengan Peranan 

PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri, yaituTinjauan Umum tentang 

Kepolisian, Tinjauan umum Profesi Pengamanan Kepolisian (PROPAM)dan 

tinjauan umum tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia. 

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memuat hasil 

penelitian yaitu peranan PROPAM dalam penegakan kode etik 

profesiPolriterhadap anggota Polri yang melanggar kode etik di wilayah Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta,hambatan yang dihadapi PROPAM dalam 

menegakan kode etik anggota Polri dan Upaya PROPAM dalam mengatasi 

hambatan-hambatan penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang 

melakukan pelanggaran. 

BAB IV :PENUTUP. Bab ini berisikesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 




