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ABSTRAKSI 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Peran propam dalam penegakan kode 
etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik di wilayah Polda Daerah 
Istimewa Yogyakarta; (2) Hambatan yang dihadapi Propam dalam penegakan Kode Etik Profesi 
terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan cara mengatasinya.Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan(1) Penyelenggaraan pembinaan profesi. yang meliputi penilaian 
akreditasi profesi dan pembinaan/penegakan etika profesi, termasuk pengauditan dari segi etika 
profesi terhadap proses investigasi kasus (eksternal/internal) yang dilaksanakan oleh unit-unit 
organisasi Polri yang diadakan atau mendapat sorotan publik, serta (2) audit investigasi serta 
penyelenggaraan Sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian dalam lingkungan Polresta telah 
dilaksanakan hal ini tampak dari telah dilakukannya Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap 
suatu kasus pada tahun 2004.(3) Sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin yang lain yang 
menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, organisasi dan anggota.Adapun prosesnya 
sebagai berikut: penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan oleh provos, pemeriksaan di muka 
sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonnis, pencatatan di data personil. 

Kata Kunci :PerananPropamPolda DIY, PenegakankodeetikPolri, Polda DIY. 
 
 
 

ABSTRACT 

Purpose of this research was conducted (1) to determine the role of Propam the professional code 
enforcement police against members of the police who violate the code of ethics in the area of 
Yogyakarta Special Region Police; (2) Barriers faced Propam Professions Code enforcement against 
members of the police who committed violations and how to overcome them. Based on the results of 
this study concluded (1) To provide guidance to the profession. which include professional 
accreditation assessment and development /enforcement of professional ethics, including the ethics 
of the profession of auditing in terms of the process of investigation of the case (external / internal) 
conducted by the Police organizational units are held or the public limelight, and (2) the audit 
investigation and implementation the Code Commission Secretariat Police Police in the environment 
has been carried out, this seems to of been done Assemblies Police Professional Code of Conduct to 
a case in 2004 (3) The discipline to another discipline violations that adversely affect the community, 
organization and members. The process is as follows: receipt of a report / complaint, examination by 
the provost, the examination in the face of a disciplinary hearing, prosecution, execution vonnis, 
personnel records in the data.  
 
Key word :Role Propam Yogyakarta police, Police enforcement of the code of 
ethics,dfgdfgdfgdfgdYogyakarta police. 
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PENDAHULUAN 

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. 

Terdapat suatu perubahan 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 
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pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam 

organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman 

ganda bagi anggota Polri yang 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. 
1
 

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:
2
 

Pertama, Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang 

mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembagatersebut. 

Kedua, Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya. 

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila 

hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka  penegakan aturan hukum 

diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.
3
 

Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat 

perhatian, yakni:
4
  (1) Perlunya pembentukan peraturan baru, (2) Perlunya 

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

Laksbang Mediatama, halaman 19. 
2
 Status Hukum, 14 Juni 2012 :Penegak Hukum, dalam http://statushukum.com/penegakan-

hukum.html, diunduh Selasa, 29 Oktober 2013 08:29 
3
Ibid, halaman 2 

4
Ibid,  halaman 2 

http://statushukum.com/penegakan-hukum.html
http://statushukum.com/penegakan-hukum.html
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sosialisasi hukum kepada masyarakat, (3) Perlunya penegakan aturan,           

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

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 insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri 

dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.
5
 

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 tugas dan 

wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan 

wewenangnya ditengah-tengah masyarakat
6
 

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri 

dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki 

kekuatan mengikat dan nilai-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 

                                                           
5
Muhammad Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum, Bandung:Pusaka Setia, hal. 144. 

6
Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum :Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi 

Kode Etik Profesi  POLRI, Yogyakarta : LaksbangMediatama, hal. 87-89. 
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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 pengfayom dan pelindung 

masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua iktu tidak lepas 

dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri. 
7
 

Istilah “Polisi” diberbagai negara mempunyai pengertian yang 

berbeda-beda, tapi awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota, yang kemudian 

berkembangan diberbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga 

menumbuhkan rasa kesatuan.
8

 Tugas-tugas Polisi preventif mencegah, 

mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan, 

pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, 

ketenangan dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau 

kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan 

pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila 

dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, 

                                                           
7
 Soebroto, 2004, Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta : Bunga 

Rampai PTIK, halaman 41.
                                                                   

  

8
 Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta :    

Laksabang Mediatama, halaman 54. 
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pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat.
9

 Sebagai aparatur 

pemerintahan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan 

serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan tetapi 

.juga memberikan batasan-bataaan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. 

Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-

undangan maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam 

melaksanakan tugas.
10

  

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian 

dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai 

petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu 

profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu 

digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga 

amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin 

ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung-utama bagi terwujudnya 

profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut 

dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-

tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam 

organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh 

organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang 

diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. 

Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut 

dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah 

                                                           
9
 Kunarto, 2004, Perilaku Organisasi Polri, Jakarta : Citra Manunggal, halaman 47.  

10
 Anton Tabah, 2004, Reformasi Kepolisian, Klaten : Sahabat, cetakan kedua, halaman 35. 
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organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari 

kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.
11

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap 

Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik di Wilayah Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

a. Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri 

Peranan Propam untuk tingkat kepolisian wilayah Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan 

Penindakan Disiplin di Kepolisian Kota Yogyakarta adalah suatu  unit kerja 

yang membantu Kepala Kepolisian Resor Kota untuk melakukan pengamanan 

dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini 

dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara 

langsung kepada Kapolda Daerah Istimewa  Yogyakarta. 

b. Cara penyelesaian pelanggaran disiplin 

Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 2 tahun 2003 khususmya bab III tentang penyelesaian 

pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan 

tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) 

menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang 

disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian 

pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan 

Ankum. 

                                                           
11

 Parsudi Suparlan, 2007, Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian, Jakarta : 

Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September 2007, halaman 9. 
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c. Penyelesaian pelangganan pidana anggota Polri 

(1)Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian 

diselesaikanmelalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis 

Institusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri. (2)  Sengketa  administrasi  

diselesaikan  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud 

pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh 

Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara. (3)  Berkaitan  dengan  

pelanggaran disiplin melalui sidng disiplin, berdasar Peraturan pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (4)   

Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode 

Etik,berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 

1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri. 

 

Hambatan yang dihadapi Bidang Propam Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 

terhadap anggota polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

(1) Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri 

sebagaimana aturan  tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan 

perubahan contohnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri 

yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: 

KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 

2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua 
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kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai 

bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir 

tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, 

sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan 

hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Jumlah 

Personil yang kurang seimbang/memadai dimana Jumlah personil Bid. 

Propam Polda D. I. Yogyakarta fungsi Wabprof yang hanya berjumlah 7 

Personil sebagai Akreditor yang berkewajiban melakukan proses KEPP 

berupa pemeriksaan terhadap golongan pamen Polri yang bertugas di Polda 

dan polres Serta yang bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, 

dan anggota Polda Penugasan di luar Struktur organisasi Polri (pasal 38 ayat 

(1) huruf a dan b Perkap nomor 19 tahun 2012), termasuk melakukan proses 

Pemeriksaan pendahuluan berupa Audit investigasi, pemeriksaan, dan 

pemberkasan perkara, serta bertindak sebagai sekretariat dalam proses KKEP. 

(3) Sarana atau fasilitas yang kurang memadai baik peralatan/atk yang sangat 

terbatas maupun dukungan anggaran keuangan yang sangat terbatas dengan 

jumlah anggaran senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Ta. 

2014 serta tempat sidang KKEP yang tidak tetap. Hal ini sangat mengganggu 

tugas subbid Wabprof dalam kelancaran tugas sehari-hari. 
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Upaya Bidang PROPAM dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap 

anggota polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan 

yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal 

ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang 

pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu adanya 

penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri  tentang Peraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Jumlah personil 

Subbid Wabprof yang memadai  dimana kinerja dalam  penangan perkara 

akan lebih cepat dan maksimal tingkat penyelesaiannya. Subbid Wabprof 

Polda D. I. Yogyakarta harus mampu mengawal pengendaian mutu kinerja 

dan mampu mengamankan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai 

rencana setrategis Polri serta dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mampu melalui 

implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Bidpropam Polda D. I. 

Yogyakarta dapat ditumbuhkembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu 

ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di bidang pre-emptive, 

preventif dan represif. Bidpropam Polda D. I. Yogyakarta dalam hal ini perlu 

menetapkan perubahan paradigma dan revitalisasi peran Bidpropam. Sarana 

atau fasilitas dimana permasalahan yang timbul seperti dalam pelaksanaan 

tugasnya, Subbid wabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan KEPP 

sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana 

yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi 

mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-
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hari, sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan 

Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti: alat transportasi dan alat 

komunikasi,  ruang kerja yang kondusif, peralatan administrasi/atk yang 

memadai, serta ruang tempat sidang yang tetap, sarana pustaka hukum sebagai 

bahan referensi bagi Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan 

KEPP, anggaran/dana yang cukup memadai memadai dalam menunjang 

pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi 

Kode Etik Polri sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman kode etik. 

SIMPULAN 

Pertama, Peranan propam dalam penegakan kode etik profesi Polri 

terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik di wilayah Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: (a) Tugas dari Unit Pelayanan 

Pengaduan dan Penindakan Disiplin (Propam) di wilayah Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah membina dan menyelenggarakan fungsi 

pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan 

ketertiban di lingkungan Polresta, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat 

tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS termasuk 

pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan 

dengan baik. (b) Pembinaan/penyelenggaraan pembinaan dan penegakan 

disiplin dan tata tertib, telah dilaksanakan namun belum optimal yang ditandai 

dengan masih saja dijumpai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota Polresta Yogyakarta. (c) Pemberian pelayanan dalam penerimaan 

laporan/pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalm lingkungan 

Polresta dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota Polri/PNS, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan dengan baik. 



12 
 

Kedua, Dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri ada kendala dan hambatan sebagai berikut : (1) Seringnya terjadi 

perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan  tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan contohnya adalah 

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur 

tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 

dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, 

peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami 

perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 

yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada 

penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-

masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat 

membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada 

akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Jumlah Personil yang 

kurang kurang seimbang/memadai dimana Jumlah personil Bidpropam Polda 

D. I. Yogyakarta fungsi Wabprof yang hanya berjumlah 7 Personil sebagai 

Akreditor yang berkewajiban melakukan proses KEPP berupa pemeriksaan 

terhadap golongan pamen Polri yang bertugas di Polda dan polres Serta yang 

bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dan anggota Polda 

Penugasan di luar Struktur organisasi Polri (pasal 38 ayat (1) huruf a dan b 

Perkap nomor 19 tahun 2012), termasuk melakukan proses Pemeriksaan 

pendahuluan berupa Audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan 

perkara, serta bertindak sebagai sekretariat dalam proses KKEP. (3) Sarana 
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atau fasilitas yang kurang memadai baik peralatan/atk yang sangan terbatas 

maupun dukungan anggaran keuangan yang sangat terbatas dengan jumlah 

anggaran senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Ta. 2014 

serta tempat sidang KKEP yang tidak tetap. Hal ini sangat mengganggu tugas 

subbid Wabprof dalam kelancaran tugas sehari-hari. 

Ketiga, Upaya Propam dalam mengatasi hambatan-hambatan 

penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran adalah dengan: (a) Pembinaan dengan caramenegur secara lisan 

dan atau memberikan tindakan fisik kepada pelanggar disiplin untuk 

pelanggaran disiplin yang ringan dan kecil, adapun jumlah pelanggaran yang 

diselesaikan melalui jalur pembinaan ini tidak tercatat namun jelas telah 

terjadi pelanggaran disiplin dan diselesaikan melalui pembinan. (b) Sidang 

disiplin kasus pelanggaran disiplin yang lain yang menimbulkan dampak 

merugikan bagi masyarakat, organisasi dan anggota. (c) Adapun prosesnya 

sebagai berikut: penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan oleh provos, 

pemeriksaan di muka sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonnis, 

pencatatan di data personil. 

 

SARAN 

 Pertama, Polri sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah 

diskresi kepolisian berpotensial untuk melakukan pelanggaran hukum 

sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam 

organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Pengawasan 

dari dalam organisasi Polri khususnya Polresta Yogyakarta telah berjalan 
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dengan baik, namun demikian guna mengefektifkan dan mengefisienkan 

pengawasan maka semua cara pengawasan harus dilakukan.     

Kedua, Pengawasan yang berasal dari luar organisasi Polresta harus 

diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna. Pengawasan 

terhadap Polresta Yogyakarta ini pada hakikatnya juga untuk melindungi 

kepentingan rakyat atau masyarakat dari pelanggaran hak-hak oleh anggota 

Polresta Yogyakarta yang tidak lain adalah abdi negara yang seharusnya tidak 

melakukan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat. 
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