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BAB IV

DAMPAK PERALIHAN DARI AKRI MENJADI POLRI

A. Kesejahteraan POLRI

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa

dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan), sedangkan

kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan,

ketenteraman,1 dengan demikian kesejahteraan anggota polisi dapat terlihat dari

bagaimana pengaturan sistem pengawasan bidang keuangan Angkatan Bersenjata.

Bidang keuangan yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967,

pada Bab II, pasal 25 Tentang Keuangan HANKAM sebagai berikut.

a. Pengawas keuangan HANKAM, yang selanjutnya disingkat WASKU

HANKAM, adalah suatu badan yang membantu MENHANKAM/PANGAB

dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap segala kegiatan alat-alat

pembinaan lingkungan bidang HANKAM, dalam hal ini khususnya untuk

pengawasa penggunaan anggaran belanja HANKAM.

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sebagaimana disebutkan

diatas, WASKU HANKAM membantu MENHANKAM/ PANGAB dalam

pengurusan anggaran belanja, keuangan, penghitungan dan pengendalian

intern.

c. WASKU HANKAM harus menjamin adanya informasi yang cukup dari

segala sumber yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, sehingga

dapat diperoleh dasar perkiraan yang objektif guna mengadakan penilaian –

1 Depdiknas, op.,cit, hlm. 1382.
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penilaiannya, yang artinya dapat diperoleh hasil yang maksimal dengan

pengeluaran yang minimal.

d. WASKU HANKAM bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas

kewajibannya kepada MENHANKAM/PANGAB.2

Bidang keuangan selanjutnya juga diatur dalam Kepres RI No.52 tahun

1969, dalam pasal 2 menyatakan bahwa kedudukan hukum, segala hal mengenai,

personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan

dalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan

terintegrasikan dangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam

peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat unsur Angkatan

Bersenjata,3dengan demikian dapat dilihat bahwa kesejahteraan polisi sebelum

dan setelah terjadi peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru

boleh dikatakan belum mencukupi bagi kehidupan keluarga mereka.

Hal ini dikarenakan Lembaga Kepolisian berada didalam ABRI dan

mempunyai kedudukan sebagai Angkatan keempat dan berada di bawah

Angakatan Udara, jadi semua hal yang berurusan dengan POLRI, seperti

keuangan, pendanaan, tugas, logistik, dan lain sebagainya harus diatur oleh ABRI

terlebih dahulu sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara Republik

Indonesia.

Selain itu beban hidup yang mereka jalani berbeda-beda antara satu daerah

dengan daerah lainnya, namun demikian gaji mereka tetap sama di seluruh

2 Lihat Lampiran 3, op.cit., hlm. 119.

3 Lihat Lampiran 4, op.cit., hlm. 126.
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kawasan wilayah Republik Indonesia, sehingga adanya masalah ekonomi tersebut

diyakini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya penyalah

gunaan wewenang oleh personil polisi. Banyaknya beban tugas POLRI dan

segenap resiko yang harus dihadapi, rasanya tidak sebanding dengan gaji dan

kesejahteraan lain yang diterimanya.4

B. Hubungan POLRI dengan Masyarakat

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hubungan POLRI dangan

masyarakat, sebelumnya akan dibahas mengenai definisi polisi dan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia polisi adalah badan pemerintah

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ( seperti menangkap

orang yang melanggar undang-undang ) selanjutnya polisi juga merupakan

anggota dari badan pemerintah tersebut ( pegawai negara yang bertugas menjaga

keamanan dan sebagainya ).5

Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi,

kedudukan dari pada instansi Kepolisian. Sedang polisi dalam arti materiil

memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam

rangka menghadapi baghaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam

rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam peraturan (undang-undang Kepolisian khusus). 6

4Thomas Hutasoit, op,cit., hlm. 380.

5 Depdiknas, loc.cit.

6 Momo Kelana, loc.cit.
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Masyarakat menurut PETER L. BERGER adalah suatu keseluruhan

kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks

sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk

suatu kesatuan. Menurut PAUL B. HORTON & C. HUNT masyarakat merupakan

kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang

cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta

melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia

tersebut.7

Polisi dibelahan dunia manapun, selalu menjadi sorotan masyarakat,

terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai alat Negara penegak

hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu

menyiratkan bahwa masalah keamanan, ketentraman, kebenaran dan keadilan

merupakan kebutuhan yang menjadi tuntutan hakiki masyarakat, dapat di ketahui

pula, bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang baru merdeka, jadi masyarakat

Indonesia bagaikan sebuah bangunan yang belum selesai, dalam hal ini saya ingin

mengatakan, bahwa masih banyak yang harus dibangun dan dikerjakan oleh

bangsa kita karena bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang besar.

Cita-cita itu antara lain untuk membangun suatu “Negara dan masyarakat

kekeluargaan”, “kebapakan”, hubungan industrial Pancasila”, “Pola kehidupan

lahir batin yang seimbang”, “manusia seutuhnya”, dan berusaha untuk berubah

7 Masyarakat, Masyarakat Menurut Para Ahli, tersedia pada. http://www.
bisosial.com, 2012, diakses pada tanggal 14 Juli 2013.
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menuju ke sebuah struktur dan tatanan masyarakat yang baru dan lebih baik.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat

rancangan reorganisasi dan transformasi tersebut. Seluruh konsep kenegaraan

meliputi hukum, ekonomi, social dan politik mengalami perombakan yang

disesuaikan dengan transformasi tersebut.

Berubahnya status, tugas dan kedudukan polisi menjadi Angkatan

Kepolisian yang setara dengan AD, AL dan AU, yang bertugas untuk

mempertahankan Negara dari serbuan kekuatan asing. Semenjak POLRI

bergabung dengan militer dan menjadi Angkatan Kepolisian menyebabkan dalam

pelaksanaan tugas kepolisian banyak pekerjaan polisi yang lebih diselesaikan

“secara militer” dari pada “secara polisi”.

Kedudukan polisi yang demikian merupakan salah satu penyebab mengapa

rakyat kurang dekat dengan polisi. Kerenggangan ini membuat polisi merasa jauh

dari rakyat, begitu pula sebaliknya rakyat juga merasa jauh dari polisi. Baru pada

tahun 1969 dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun

1969, dalam Pasal 4. Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung

jawab sebagai alat penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban

masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam “ Undang-Undang Pokok Kepolisian

Negara ” dan pergantian nama dari AKRI menjadi POLRI, hal inilah yang

menjadikan status, tugas dan kedudukan polisi kembali seperti semula yaitu

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum, dalam suasana ini maka

Lembaga Kepolisian yang lahir dari kandungan masyarakat Indonesia diharapkan

dapat menyatu dengan masyarakat.
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Adapun tugas-tugas dari Lembaga Kepolisian yang utama yaitu sebagai

pengayom, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sudah sangat

jelas tertera dalam UU. No 13 tahun 1961.8 Selain sebagai penegak hukum (law

enforcement), polisi juga bertugas memelihara keamanan dalam negeri yang

meliputi kawasan yang demikian luas adalah sebagai berikut.

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (order maintenance

atau peacekeeping).

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.

c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.

d. Memlihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat dengan memberikan

perlindungan dan pertolongan.

e. Melakukan penyidikan terhadap kejahatan.

f. Mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan Negara

serta manjalankan tugas khusus lainnya yang ditentukan dalam suatu

peraturan negara.9

Soal penegakan hukum ini polisi juga menempati suatu kedudukan yang

istimewa, melainkan peranan yang dijalankannya dalam penegakan hukum

8 Isi Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan
pokok Kepolisian Negara, Bab I ketentuan umum;

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai
Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama
betugas memelihara keamanan di dalam negeri.

2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi
hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.

( Koesparmono Irsan, op.cit., hlm. 14. )

9Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 179.



89

tersebut. Kalau hukum yang tertulis dalam peraturan itu bisa disebut sebagai

hukum yang “ tidur ”, maka polisi itu sebagai hukum yang hidup. Peraturan itu

hanya membuat janji-janji bahwa ia akan melindung warga negaranya, bahwa

akan menghukum penjahat dan sebagainya, namun demikian hukum akan berjalan

dan menjadi nyata apabila sudah ditangan polisi. polisilah yang akan menentukan

siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus ditindak. Dengan demikian

pekerjaan penegakan hukum yang sedemikian rupa, dapat disebut sebagai

pekerjaan berkualitas ganda.

Dalam melaksanakan tugasnya, POLRI diharapkan mau untuk mengajak

masyarakat agar ikut berpartisipasi. Hal ini akan membuat “ Citra Kepolisian ”

baik dimata masyarakat. Setiap anggota POLRI diharapkan mampu

mengembangkan yang lebih luas agar dapat menjadi panutan masyarakat, seperti

anggota POLRI dapat menjadi sosiolog, psikolog, bahkan dapat menjadi seorang

pemuka agama. Sehingga masyarakat akan merasa dilindungi, diayomi, dan

dilayani kepentingannya sesuai dengan prosedur polisi yang berlaku. Adapun

harapan masyarakat terhadap POLRI seperti:

1. POLRI yang protagonist, bukan yang antagonis dan menganggap

masyarakat adalah mitra bukan sebagai lawan.

2. Polisi bernuansa fight crime, help delinquent and love humanity, bukan

polisi yang menindak dan represif semata.

3. Polisi yang paham bahwa wewenang yang diberikan padanya adalah suatu

kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan orang lain,

bukan justru di anggap sebagai suatu kekuasaan.
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4. Polisi mampu bekerja secara professional.

5. Polisi mampu melayani masyarakat, bukan yang minta dilayani.10

Selain itu juga terdapat beberapa karakteristik citra polisi yang diharapkan

dapat membantu mewujudkan kondisi serta kinerja polisi yang ideal, adalah

sebagai berikut.

1. Polisi yang memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan

dan ketaqwaan yang mantap. Semangat juang merupakan landasan utama

bagi perwujudan perilaku polisi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kinerja perilaku polisi menuntut kualitas semangat nasionalisme dalam

menyukseskan pembangunan nasional. Bagaimanapun lembaga penegakan

hukum dan yang menjadi lingkup pengabdian berada di Indonesia dan untuk

kepentingan bangsa Indonesia sehingga harus senantiasa beroreintasi nasional

Indonesia. Selanjutnya, landasan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa merupakan landasan yang paling fundamental bagi

perwujudan kinerja para aparat penegakan hukumnya. Tanpa landasan itu,

maka tidak akan tercapai citra polisi dengan kualitas keberdayaan yang

bermakna.

2. Polisi yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan pedoman

dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek. Perwujudan diri para

polisi hendaknya berorientasi kepada tuntutan perkembangan lingkungan dan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua unsur yang terkait harus mampu

menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan terutama tuntutan

10Thomas Hutasoit, op.cit., hlm. 379.
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perkembangan pembangunan dan tuntutan sosial-budaya. Selain itu,

tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut agar para

polisi mampu menyesuaikan profesi dan kompetensinya.

3. Polisi yang mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain. Dalam

melaksanakan fungsinya setiap unsur tidak berbuat sendirian, akan tetapi

harus berinteraksi dengan unsur lain yang terkait melalui suasana kemitraan

yang besifat sistemik, sinergik, dan simbiotik. Demikian pula antar disiplin

ilmu seharusnya saling berinteraksi dan bekerjasama dalam menghadapi

berbagai masalah yang muncul dari tantangan kehidupan modern. Pendekatan

interdisipliner dalam bentuk tim kerja merupakan sesuatu yang mutlak harus

dijadikan landasan dalam kenerja polisi.

4. Polisi yang memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja merupakan landasan

utama bagi kinerja semua aparat dalam berbagai jenis dan jenjang penegakan

hukum. Pembinaan dan pengembangan profesionalitas polisi senantiasa

mengacu kepada etos kerja yang mencakup: disiplin kerja, kerja keras,

menghargai waktu, berprestasi, sikap kerja, dan sebagainya.

5. Polisi yang memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir.

Citra polisi profesional hanya dapat berkembang dengan baik apabila disertai

deegan pengembangan karir secara jelas dan pasti. Semua karya-karya

fungsional para polisi hendaknya mempunyai dampak bagi prospek

peningkatan karirnya di masa yang akan datang baik dalam status ataupun

martabat dan hak-haknya. Tidak ada lagi yang merasa dizalimi oleh pembina

fungsi SDM-nya sehingga hak untuk memperoleh peningkatan karir yang
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disertai pembinaan karir yang sejalan akan membuat organisasi akan solid

dan profesional.

6. Polisi yang berjiwa profesional tinggi. Pada dasarnya profesionalisme itu

merupakan motivasi intrinsik sebagai pendorong untuk mengembangkan

dirinya ke arah perwujudan profesional. Kualitas profesionalisme didukung

oleh lima kompetensi sebagai berikut.

a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar

ideal.

b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

c. Keinginan untuk senatiasa mengejar kesempatan pengembangan

profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas

pengetahuan dan ketrampilan.

d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

7. Polisi yang memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non material.

Kesejahteraan lahir dan batin merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap

individu. Dalam hubungan ini, upaya pembinaan dan pengembangan

profesionalitas hendaknya tidak mengabaikan aspek kesejahteraan.

Peningkatan profesionalitas seharusnya diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan baik material maupun non-material. Dan sebaliknya

peningkatan kesejahteraan seyogyanya mendorong untuk peningkatan

profesionalitas.
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8. Polisi yang memiliki wawasan masa depan. Sesuai dengan cita-citanya,

manusia Indonesia harus mampu hidup sejahtera dan lestari di masa depan.

Hal ini mengandung makna bahwa semua aktivitas penegakan hukum dan

hendaknya senantiasa beroreintasi  ke masa deepan, sebab setiap karya yang

dihasilkan masa kini sesungguhnya untuk kepentingan di masa yang akan

datang. Semua itu, hendaknya dijadikan sebagai acuan bagi para polisi dalam

melaksanakan tugasnya.

9. Polisi yang mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu.

Asas ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum dan  bukan tanggung

jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak yang

terkait. Pihak-pihak terkait antara lain: para pembuat kebijakan dan

keputusan, para manajer, para pakar dalam berbagai bidang dan disiplin,

organisasi profesi, dan para pelaksana penegakan hukum dan  itu sendiri.

Dalam keterpaduan ini, polisi diharapkan menjadi inti dari keseluruhan

kegiatan roda pengelolaan penegakan hukum.

Selain itu, dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas)

merupakan suatu kebutuhan yang hakiki dari masyarakat. Polisi pun mengetahui

bahwa pembinaan Kantibmas tidak dapat dilakukan secara baik tanpa bantuan

masyarakat. Selanjutnya diterapkan Siskamswakarsa sebagai singkatan dari

Siskamtibmas Swakarsa. Sistem itu diterapkan di desa-desa dan daerah

pemukiman dengan istilah Sistem Keamanan Lingkungan ( Siskamling ), sistem

keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa adalah pendayagunaan potensi

masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban
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masyarakat. Pelaksanaannya diupayakan dari kesadaran dan kehendak masyarakat

itu sendiri dan dilaksanakan oleh swadaya masyarakat dengan Surat Keputusan

Kapolri No. Pol Skep/126/XII/1980, tanggal 30 Desember dibentuk Satpam yang

dilatih, didaftar dan dibina oleh Polisi.11

Menurut Charles Reith, seorang pengarang berkebangsaan Inggris dalam

bukunya yang berjudul“ Police Principles and The Problem of War ”,

dikemukakan delapan tingkat perkembangan dalam masyarakat, yang dapat

memberikan suatu gambaran perkembangan Kepolisian sebagai berikut.

1. Berkumpulnya, pelbagai keolompok manusia.

2. Dibutuhkannya peraturan-peraturan.

3. Dibuatnya peraturan-peraturan.

4. Ditemukannya kenyataan, bahwa sebagian anggota-anggota masyarakat

tidak mau mentaati peraturan-peraturan, dan bahwa pelanggaran tersebut

membahayakan eksistensi masyarakat.

5. Dibutuhkannya suatu bentuk kekuatan untuk memaksa semua anggota

masyarakat, supaya mentaati peraturan-peraturan.12

6. Diadakannya usaha-usaha untuk membentuk kekuatan termaksud.13

11Awaloedin Djamin, op.cit., hlm. 403.

12Pada tingkatan kelima dapat diketahui bahwa dalam suatu masyarakat
dibutuhkan suatu bentuk kekuatan untuk mengawasi dan memaksa agar
masyarakat mentaati peraturan-peraturan.

13 Pada tingkatan keenam dilakukan usaha untuk membentuk kekuatan
tersebut, bentuk itu adalah Polisi.
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7. Saling bergantinya masa stabilitas dan tidak adanya stabilitas dalam

masyarakat yang disertai kekacauan satu sama lain bersamaan dengan

masa ada dan tidaknya keseimbangan antara kekuatan dan peraturan-

peraturan

8. Timbulnya disintegrasi masyarakat sebagai akibat gagalnya usaha untuk

mencapai penyesuaian antara kekuatan dan peraturan-peraturan, atau

perubahan bertahap kearah bentuk lain sebagai akibat usaha penyesuaian

tersebut yang terus-menerus dan berhasil baik.14

Hal ini yang menjadikan bahwa polisi adalah suatu kekuatan untuk

mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman

dalam kehidupan bersama. Perkembangan Kepolisian yang lain guna menambah

perlindungan dan layanan masyarakat, hamper setiap wilayah Kecamatan, di

seluruh wilayah Indonesia didirikan Kosek ( Komando Sektor Kepolisian ). Kosek

merupakan garis depan dalam pelaksanan tugas-tugas Kepolisian dalam

masyarakat.

14 Soeparno Soeria Atmadja, “ Suatu Tinjauan Tentang Asal Mula
Perkembangan Kepolisian dalam Masyarakat ”, Jakarta: PTIK, 1983, hlm. 75.
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