
 

25 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Organisasi Kepolisian 

Menurut Satjipto Rahardjo, (2002:115) perpoli-

sian bersifat progresif yang setiap saat melakukan 

penyesuaian (adjustment) terhadap perubahan dan 

perkembangan masyarakat yang dilayaninya. Satu-

satunya senjata murni dari polisi adalah kehendak 

rakyat. 

Keberadaaan dan jatidiri kepolisian di setiap 

negara selalu berkaitan dengan sistem pemerintahan 

di negara tersebut. Hal di atas adalah bersifat uni-

versal, namun ada kekhasan yaitu penerapan prinsip-

prinsip kepolisian dan merupakan konsepsi kepolisian 

di negara tersebut. Konsepsi Kepolisian diartikan 

sebagai konsep-konsep dalam penyelenggaraaan 

fungsi kepolisian dan secara keseluruhan dapat dilihat 

dari bentuk sistem kepolisian, sebagai manifestasi dari 

nilai-nilai dalam konstitusi di negara tersebut 

(http://www.organisasi.org). 

Sebagian sistem kepolisian di Indonesia maupun 

di negara-negara tetangga, termasuk Timor Leste, 

masih menganut konsepsi Eropa Kontinental. Namun 

sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat, maka sistem kepolisian ini bergeser 

http://www.organisasi.org/
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menjadi gabungan antara  konsepsi Eropa Kontinental 

dengan konsepsi Anglo Saxon. Penggabungan ini 

menunjukkan bahwa perubahan sosial di masyarakat 

berada pada dunia internasional, sehingga dapat dika-

takan bahwa sistem kepolisian di Indonesia bersifat 

dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

setempat yaitu masyarakat Indonesia. Mengenai lan-

dasan ideal, dapat dikatakan bahwa eksistensi polisi 

sebagai fungsi, organ, maupun sebagai individu 

dilahirkan oleh dan dari masyarakat itu sendiri, untuk 

melindungi terselenggaranya kebersamaan hidup 

antar warga dari waktu ke waktu (http://www. 

organisasi.org). 

 Negara Republik Demokratik de Timor Leste dan 

Negara Republik Indonesia sama-sama menganut 

budaya hukum Eropa Kontinental (Civil Law) karena 

kedua negara bekas jajahan negara yang menganut 

budaya hukum Eropa Kontinental. Timor Leste bekas 

jajahan Portugal, sedangkan Indonesia bekas jajahan 

Hindia/Belanda. Negara Timor Leste dan Indonesia 

setelah kemerdekaan pasti banyak mengadopsi budaya 

hukum yang ditinggalkan oleh negara penjajahnya 

karena alasan masyarakat sudah mengenal budaya 

hukum tersebut. Dengan alasan itu maka sistem 

lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste dan sistem 

lembaga Kepolisian Republik Indonesia, menyesuaikan 

budaya hukum yang telah diadopsi oleh masing-

masing Pemerintah. 
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Kepolisian dari negara Eropa Kontinental se-

perti, Belanda, Jerman, Portugal, Perancis dan Yunani 

dalam melakukan pekerjaannya fokus pada waktu 

maupun jumlah dan target pekerjaan. Dalam hal ini 

terikat pada aturan-aturan organisasi, mengingat 

kepolisian Eropa Kontinental dibentuk oleh negara, 

bersifat sentralistik, militeristik dan sepenuhnya 

tunduk pada aturan-aturan negara. Dalam menja-

lankan tugas profesinya, Kepolisian Eropa Kontinental 

mempunyai kepercayaan diri sebagai orang yang 

mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh negara 

melalui Undang-undang Kepolisian. Mereka mempu-

nyai kewenangan memaksa, bahkan melakukan keke-

rasan, dengan senjata yang dimilikinya. Polisi menem-

patkan diri sebagai alat negara. 

Kepolisian dari negara Anglo Saxon seperti 

Inggris dan Amerika Serikat, dalam melakukan tugas-

nya meskipun tunduk pada aturan organisasi, namun 

dalam melakukan pekerjaan baik waktu, jumlah 

maupun target relatif dalam arti tidak ketat. Dalam 

menjalankan tugas profesi maupun di luar tugasnya, 

Kepolisian Anglo Saxon memiliki kepercayaan diri 

cukup tinggi, mereka merasa mendapat legitimasi dari 

masyarakat, menjadi bagian dari public order, dan 

menjadi bagian kuat dalam kelembagaan kepolisian. 

Kepolisian Anglo Saxon terbangun bukan karena ke-

kuasaan, kewenangan yang diberikan undang-undang 

negara, tapi lebih karena pola interaksi yang mengakui 

masyarakat sebagai bagian dari institusi yang menen-



 

28 

tukan bentuk kepolisian serta pengawasan fungsi-

fusngsi kepolisian yang sebagian dijalankan polisi di 

masyarakat. Kepolisian Anglo Saxon setelah pensiun 

ada diterima menjadi dosen, pengacara, bahkan men-

jadi kepala daerah, ini menjadi sesuatu yang lumrah 

dan diterima oleh masyarakat. Akseptabilitas masyara-

kat terhadap mantan polisi Anglo Saxon ini tergabung 

dari citra polisi aktif sebagai bagian dari yang melin-

dungi dan mengayomi masyarakat. 

Penggabungan yang dimaksud berdasarkan 

konsepsi Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon yaitu: 

sistem Kepolisian Eropa Kontinental yang dibentuk 

oleh negara bersifat sentralistik, militeristik dan sepe-

nuhnya tunduk pada aturan-aturan negara, dan juga 

sebagai alat kekuasaan. Sedangkan sistem Kepolisian 

Anglo Saxon tumbuh, lahir dan berkembang dari 

masyarakat. Kepolisian Anglo Saxon terbangun bukan 

karena kekuasaan dan kewenangan yang diberikan 

undang-undang negara, tapi lebih karena pola inter-

aksi yang mengakui masyarakat sebagai bagian dari 

institusi yang menentukan bentuk kepolisian serta 

pengawasan fungsi-fusngsi kepolisian yang sebagian 

dijalankan polisi di masyarakat, seperti Polisi Masya-

rakat (Community Policing).  

Di negara demokratis seperti Timor Leste dan 

Indonesia, sistem kepolisiannya menganut sistem 

Eropa Kontinental (Civil Law) akan tetapi dengan 

adanya perubahan sosial di masyarakat, maka semua-

nya sudah disesuaikan perubahan dunia Internasio-
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nal yang dulunya hanya tunduk pada aturan-aturan 

negara, sekarang sudah dibentuk Polisi Masyarakat 

(Community Policing), untuk bisa berbaur dengan 

masyarakat yang seperti dijalankan oleh Kepolisian 

Anglo Saxon. Negara-negara demokratis yang sedang 

berkembang lebih banyak meniru sistem Kepolisian di 

negara-negara maju karena adanya keberhasilan dan 

juga perubahan sosial di masyarakat dunia inter-

nasional.            

Dalam organisasi yang mengalami suatu peru-

bahan baru, anggota pada organisasi pada umumnya 

berbagi tujuan sehingga dapat bekerjasama dengan 

baik tanpa harus bersaing satu sama lain (Choi & Lee, 

2002; Andrew & Stalick, 1994: h.173-187). Pengem-

bangan team work bagi organisasi kepolisian diawali 

dari pembentukan team yang memiliki kombinasi 

orang-orang dengan keahlian yang tepat dan bersedia 

bekerjasama dengan orang lain sebagai suatu team 

work.  Menurut Dufrene and Lehman (dalam Zepli, 

dkk, 2002:3) bahwa pembentukan team work memiliki 

empat tahap yakni tahap pertama bermula dari kese-

pakatan awal mengapa team perlu dibentuk, dan apa 

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh 

team. Tahap kedua menciptakan kondisi agar team 

tersebut dapat sukses di antaranya ketersediaan 

sumber daya yang dibutuhkan meliputi peralatan, 

perlengkapan, modal, dan sumber daya manusia yang 

berkualitas di bidangnya masing-masing. Oleh karena 

itu dukungan dari manajemen organisasi sangat 
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dibutuhkan. Tahap ketiga, team harus dibentuk 

dengan fondasi yang kuat yakni leader/pemimpin, visi 

misi yang jelas, komitmen anggota team untuk melak-

sanakan apa yang telah disepakati. Tahap terakhir, 

manajemen organisasi memberikan dukungan yang 

penuh terhadap team agar menjadi lebih baik.  

Secara teoritik, kebudayaan kepolisian mengacu 

pada sejumlah pemahaman yang dikembangkan para 

polisi untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terha-

dap tekanan dan ketegangan yang dihadapi kepolisian 

(Reiner, 2000:71-74). Reiner selanjutnya juga mene-

kankan bahwa beberapa pemahaman yang menonjol 

terkait elemen-elemen budaya kepolisian sebagai beri-

kut: “kesiapan menghadapi bahaya, curiga pada orang 

lain, upaya mengisolasi diri dan kelompok dari pihak 

luar, solidaritas kelompok, pragmatisme dalam bekerja 

dan kebiasaan bersandar pada kewenangan”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wortley dan 

Homel pada tahun 1995 ditemukan, selama ini masih 

dirasakan oleh masyarakat bahwa sosok polisi yang 

sering dijumpai adalah polisi yang mengedepankan 

kekuasaan dan kedaerahannya. Di kepolisian luar 

negeri perilaku penggunaan kekerasan juga terjadi. 

Salah satu contohnya, terjadi perilaku tindak kekeras-

an oleh petugas Los Angeles Police Departement 

(LAPD), setidaknya beberapa petugas termasuk seo-

rang pengawas LAPD dan beberapa petugas dari 

instansi penegak hukum lainnya ikut menonton dan 

berpartisipasi dalam pemukulan tersebut. Kekerasan 
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tersebut mengakibatkan retak tulang tengkorak, 

tulang pipi, luka dalam dan kemungkinan kerusakan 

otak (Baker dan Wright, 1991 dalam Thomas Barker, 

1999: h. 445–446). 

Dengan melihat berbagai bentuk penyimpangan 

di atas bahwa faktor utama penyebab perilaku me-

nyimpang di atas adalah bersumber dari diri pelaku 

tersebut. Maka peranan dari proses seleksi dan peneri-

maan petugas Polisilah yang mempunyai dan meme-

gang peran penting dalam proses berjalannya organi-

sasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Idealnya organisasi kepolisian harus dititikberat-

kan pada organisasi tingkat daerah karena masyara-

kat yang dilayani lebih banyak tersebar di daerah-

daerah. Karena karakteristik ancaman gangguan 

kamtibmas serta kebutuhan masyarakat setiap daerah 

berbeda maka seharusnya struktur, ukuran organisasi 

dan jenis layanan yang diberikan juga akan berbeda 

antara kepolisian daerah yang satu dengan yang 

lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa harus 

ada kesesuaian antara struktur organisasi kepolisian 

di tingkat daerah dengan kondisi lingkungannya. Hal 

tersebut yang mendasari pembentukan POLMAS (Polisi 

Masyarakat sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri 

Nomor 737 tahun 2005 tentang Perpolisian Masya-

rakat, sehingga polisi dapat berbaur dan diterima 

masyarakat benar-benar sebagaimana fungsinya yaitu 

melindungi dan melayani sesuai dengan Pasal 4 dan 

13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Wahyono, 
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2011, h.2). 

Birokrasi yang panjang dan berbelit seharusnya 

diubah oleh kepolisian. Agar kepolisian dapat membe-

rikan kepuasan kepada masyarakat dan mampu 

bekerja dengan cepat, maka hirarki struktur organisa-

sinya harus dibuat lebih pendek. Perkembangan sosial 

dalam masyarakat transisi saat ini sangat mempe-

ngaruhi kinerja polisi dalam rangka penegakan hukum 

sebagai proses yang akan berlangsung terus-menerus. 

Di satu sisi bisa menjadi pendukung pelaksanaan 

tugas polisi tetapi di sisi lain bisa menjadi ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan yang justru baru 

dihadapi dan ditanggulangi oleh polisi dan oleh ke-

kuatan rakyat yang mendukung (Wahyono, 2011, h.5). 

 

2.2 Perkembangan Organisasi Kepolisian di 

Dunia 

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, 

polisi dapat dilihat berperan sebagai wasit atau penja-

ga untuk ditaatinya hukum oleh warga masyarakat. 

Pada waktu sebuah masyarakat baru saja terbebas 

dari kekuasaan pemerintahan yang otoriter, hukum 

atau aturan main yang berlaku biasanya tidak adil 

dan tidak beradab. Hal tersebut bertentangan dengan 

yang disampaikan Suparlan, (2002:72) bahwa fungsi 

polisi yang mengacu model polisi di Negara Indonesia 

harus sesuai dengan pasal 2 Undang Undang. Nomor 

2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia. 

Membangun masyarakat madani yang modern 

berarti juga membangun kebudayaan profesional beri-

kut pranata-pranata yang menjadi wahana dari sara-

nanya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam 

masyarakat-masyarakat modern akan juga muncul 

dalam masyarakat Indonesia termasuk masalah 

korupsi yang menjadi perhatian kita bersama dewasa 

ini. Di sini polisi dituntut perannya dalam turut 

mencegah, menegakkan hukum dan melindungi ma-

syarakat dari cengkeraman tindakan koruptif, karena 

polisi identik dengan masyarakat dan masyarakat 

identik negara (Abu Daud Busroh, 1989: h. 21-22). 

Peranan ini hanya mungkin dapat dilaksanakan 

bila fungsi polisi tersebut sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat dan yang dilakukan oleh 

petugas kepolisian secara profesional. Dalam zaman 

reformasi yang kita jalani sekarang ini, yang penuh 

dengan berbagai gejolak masyarakat, peran polisi 

menjadi sangat penting dalam turut meniadakan 

perilaku korupsi bukan saja yang dilakukan oleh 

pihak lain, namun juga yang dilakukan oleh pihak 

internal kepolisian. Dunia Polri akhir-akhir ini rasa-

nya tidak henti-hentinya dihebohkan dengan headline 

korupsi. Kalau merunut pada beberapa komentator 

profesional maupun amatir, maka Polri diseteorotip-

kan sebagai salah satu organisasi yang memberi 

kontribusi dalam tren terjadinya korupsi di Indonesia, 

sehingga dalam kondisi tertentu polisi tidak bisa 
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bekerja sendiri. Dalam banyak kasus untuk dapat 

bekerja dengan baik polisi masih membutuhkan peran 

serta masyarakat.   

Aparat penegak hukum seharusnya tidak meli-

hat hukum secara tekstual, namun harus secara 

kontekstual dan demokratis (Sarmadi, 2012: 334). 

Penegakan hukum yang demokratis adalah proses 

menegakkan hukum dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai demokrasi menu-

rut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam 

Budiardjo (1981: h. 61), adalah sebagai berikut:  

(1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan 
secara melembaga; (2) Menjamin terselenggaranya 

perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 

yang sedang berubah; (3) Membatasi pemakaian 

kekerasan sampai minimum; (4) Menjamin tegak-

nya keadilan. 

 

Keberadaan suatu lembaga kepolisian di dalam 

sebuah negara adalah mutlak diperlukan. Semua 

negara di dunia ini pasti mempunyai lembaga kepolisi-

an masing-masing. Namun lembaga kepolisian yang 

dimiliki oleh masing-masing negara tersebut belum 

tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Ada 

pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang 

dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang 

berlaku dalam negara tersebut yang membentuk 

sistem kepolisian di sebuah negara. Meskipun bebe-

rapa negara tersebut sama-sama menganut paham 

demokratis dalam pemerintahannya, namun belum 

tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama.  
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Kepolisian di negara mana pun selalu berada 

dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang 

selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat 

antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem 

kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

Sistem Politik serta sosial yang diterapkan. Berdasar-

kan konsep di atas dapat dikatakan bahwa secara 

umum negara merupakan sebuah bentuk kesatuan 

supra sistem yang terdiri dari berbagai sistem yang 

saling terkait dan bergerak dinamis di dalamnya, 

antara lain sistem pemerintahan dan sistem sosial 

dengan tujuan tercapainya keteraturan dan ketertiban 

dalam masyarakat (Awhil Luthan, 2000 dalam Noor, h. 

2011:51). 

Berbagai sistem Kepolisian yang ada di dunia ini 

dibentuk dan diwujudkan sesuai dengan sistem peme-

rintahan negara tersebut dan situasi kondisi masya-

rakat dalam negara itu sendiri. Sistem Kepolisian di 

negara Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh kon-

disi bentuk negaranya yang bertipe Negara Federal 

berbentuk Republik dan juga dipengaruhi oleh sistem 

Pemerintahannya. Di Amerika Serikat kekuasaan 

negara memiliki ciri adanya penyerahan sebagian 

kekuasaan negara bagian, yang semula sebagai pem-

bentuk negara Federal. Karena itu, negara bagian di 

Amerika Serikat (state) memiliki kekuasaan untuk 

membentuk Pemerintahan Daerah (local Goverment). 

Dengan bentuk Negara dan Pemerintahannya itu, 

Sistem Kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat 
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adalah sistem dengan paradigma Fragmented System 

of Policing atau sistem Kepolisian terpisah/berdiri 

sendiri.  

Dalam sistem ini, terdapat kekhawatiran penya-

lahgunaan dari suatu organisasi Kepolisian yang 

otonom, karena itu dilakukan pembatasan kewenang-

an Kepolisian. Sistem ini juga dikenal dengan nama 

sistem desentralisasi yang ekstrem atau tanpa sistem, 

seperti halnya yang disampaikan Bruce Smith yang 

menyatakan bahwa ”di AS yang ada adalah sistem-

sistem Kepolisian, tidak ada sistem Kepolisian 

Amerika. Tanggung jawab kamdagri ada pada masing-

masing Pemerintah atau tanggung jawab bersama” 

(Ahwil Luthan dkk, 2000 dalam Noor, h. 2011:52). 

Di Amerika Serikat, lembaga Kepolisian disusun 

dalam tiga tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan 

Lokal. Namun konstitusi tidak mengatur bentuk 

Kepolisian Terpusat, yang menyelenggarakan fungsi 

Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan 

negara bagian. Untuk mengatasi bentuk-bentuk keja-

hatan khusus seperti sabotase, mata-mata dll dise-

lenggarakan oleh lembaga Kepolisian Federal seperti 

FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General,US 

Secret Service, dimana lembaga-lembaga Kepolisian ini 

berada di bawah beberapa Departemen (Noor, 2011, 

h.54). 

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Jepang 

adalah sistem Kepolisian dengan paradigma Integrated 
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System of Policing, yakni merupakan sistem kontrol/ 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

dan daerah, agar terhindar dari penyalahgunaan 

organisasi Polisi Nasional, serta agar lebih efektif, 

efisien, dan juga seragam dalam pelayanan. Sistem ini 

juga dikenal dengan nama Desentralisasi Moderat atau 

sistem Kombinasi atau sistem Kompromi (Terri,1984, 

Stead,1977 dalam Noorleila, 2010, h.9). 

Organisasi Kepolisian Pusat di Jepang disebut 

sebagai National Police Organization (NPO) yang terdiri 

dari National Public Safety Commision (NPSC) dan 

National Police Agency (NPA). NPSC adalah suatu badan 

pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang 

supervisi administratif terhadap NPA. NPA memiliki 

tugas menjaga koordinasi antar Prefektur Police 

Headquarter (PPH), merencanakan UU Kepolisian dan 

lain sebagainya. NPA adalah lembaga setingkat Mabes 

Polri di Indonesia, dan PPH setingkat dengan Polda. 

NPA di Jepang benar-benar memberdayakan fungsi 

dari PPH dalam melaksanakan tugas Kepolisian pada 

umumnya di masing-masing wilayah (Noor.M Aziz, 

2011, h.54).  

Lembaga Kepolisian Indonesia bukan merupa-

kan Kepolisian yang total sentralistis. Semenjak 20 

tahun yang lalu, Polri sudah mulai melakukan 

desentralisasi administratif dengan menetapkan Polres 

sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD), yaitu 

kesatuan yang paling dekat berhubungan dengan 

masyarakat, sepenuhnya bertanggung jawab atas 
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seluruh tugas pokok Kepolisian. Sedangkan Polsek 

adalah Kesatuan terkecil yang setingkat dengan Keca-

matan/Desa, yang bertugas mengemban seluruh tugas 

pokok Kepolisian sampai ke tingkat Desa, terutama 

untuk melindungi dan melayani masyarakat. Desen-

tralisasi administrratif akan memberi lebih banyak 

otoritas kekuasaan kepada Polres namun didampingi 

juga dengan suatu lembaga pengawas (Djamin, 

Awaloedin, 2009 dalam Noorliela, 2010, h.5). 

Desentralisasi dalam lingkungan organisasi Polri 

diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

yang mengatur konsep tentang pendelegasian wewe-

nang Polri yang menganut pengertian “desentralisasi 

administratif“. Pasal 10 ayat (1) ini mengatakan 

bahwa: “Pimpinan Negara Republik Indonesia di 

daerah hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

dan weweang kepolisian secara hierarkhie”. Dalam 

rangka menetapkan strategi dan kebijakan pemba-

ngunan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan 

operasional satuan kewilayahan agar mampu melak-

sanakan tugas pokoknya secara profesional, maka 

Mabes Polri dijadikan pusat pengembangan dan 

penetapan kebijakan strategis secara nasional. Polda 

sebagai kesatuan yang memiliki kewenangan penuh, 

Polres sebagai basis pelayanan masyarakat dan Polsek 

sebagai ujung tombak operasional yang langsung 

mengendalikan anggotanya di lapangan sebagai 
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pengemban diskresi kepolisian (Danendra, 2012, 

h.44).  

Di Perancis, negara bertanggung jawab untuk 

menjaga keselamatan semua penduduk beserta harta 

bendanya, memelihara keamanan masyarakat dan 

menegakkan hukum. Instisusi yang bertugas menja-

lankan hal tersebut ada dua, salah satunya adalah 

Polisi Nasional (Police Nationale). Polisi Nasional di 

Perancis merupakan salah satu dari tiga Direktorat 

Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Staf- 

stafnya dibagi dalam dua kategori: aparat kepolisian 

dan pekerja administrasi. Sebagai satu institusi Polisi 

Nasional meliputi sebelas direktorat dan satu depar-

temen utama, sembilan di antaranya aktif dalam 

tugas-tugas operasional kepolisian. Direktorat operasi-

onal kepolisian yang paling penting adalah Direktorat 

Pusat Kepolisian Yudisial (Direction centrale de la Police 

judiciaire). Direktorat ini bertanggung jawab memban-

tu proses hukum dengan cara menginvestigasi kasus 

kriminal di bawah pengawasan otoritas hukum yang 

berwenang (Noor M Aziz 2011, h.33).  

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Noor M 

Aziz (2011, h.34-36), embrio kepolisian Inggris berasal 

dari dokumen Magna Charta. Di Piagam Besar yang 

dibuat pada jaman Raja John tahun 1215 itu ditetap-

kan bahwa constable dan sheriff adalah penegak 

hukum dengan kekuasaan yang dibatasi agar tidak 

bertindak sewenang-wenang. Constable dan sheriff 

adalah istilah yang dibuat Norman Conquest untuk 
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menyebut institusi dan personil yang dewasa ini 

disebut dengan polisi.  

Pada tahun 1285 polisi Inggris dilembagakan 

lebih lanjut oleh dokumen The Statte of Winchester 

dengan tugas mengabdi secara sukarela/tanpa dibayar 

dengan kewenangan yang berasal dari raja Inggris, 

bertindak atas dasar undang-undang dan bekerjasama 

dengan warga masyarakat. Namun tugas itu tidak 

dapat dijalankan dengan baik. Keamanan tidak terja-

min sehingga mendorong perusahaan-perusahaan 

besar membentuk polisi-polisi bayaran semisal Marine 

Police yang dibuat oleh The West India Trading untuk 

mengamankan jalur perdagangannya. Melihat kesuk-

sesan Marine Police dalam menjaga keamanan, House 

of Commons mengusulkan kepada Parlemen untuk 

menetapkan Marine Police sebagai lembaga kepolisian 

publik.  

Pada bulan Juli 1890 Parlemen Inggris menye-

tujui usulan House of Commons tersebut. Mengikuti 

jejak House of Commons, Menteri Dalam Negeri Inggris 

Sir Robert Peel juga memperhatikan kesuksesan Bow 

Street Runners bentukan Henry Fielding yang berhasil 

menjadi polisi bayaran untuk memerangi tindak 

kejahatan di London, lantas mengusulkan kepada 

Parlemen untuk menjadikannya sebagai polisi publik.  

Perkembangan badan/organisasi kepolisian di 

Philipina mengalami dinamika tersendiri. Tugas dan 

tangungjawab penanganan kemanan dalam negeri 
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dibebankan kepada dua lembaga, yaitu AFP dan PNP, 

dengan dukungan rakyat/masyarakat. Kebijakan 

tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang integrasi 

Kepolisian ke dalam angkatan bersenjata Filipina, 

sampai konstitusi 1987 mengamanatkan pembentuk-

an lembaga kepolisian nasional yang berkarakter sipil.   

Pada tahun 1980 terdapat dua badan kepolisian 

yaitu Philipine Constabulary dan berbagai badan 

kepolisian tersebar di seluruh wilayah Philipina. 

Setelah tahun 1980 pimpinan Philipine Constabulary 

dengan sebutan Director General Force of Police. Pada 

periode ini badan kepolisian masih terintegrasi dengan 

Angkatan Bersenjata di mana Polisi berada di bawah 

Panglima Angkatan Bersenjata. Pada tahun 1992 

Philipina Constabulary dan INP menyatakan keluar 

dari Angkatan Bersenjata dan membentuk Philipine 

National Police (PNP) yang berada di bawah Menteri 

Dalam Negeri (Noor M Aziz, 2011,h38),  

Hampir seluruh negara di dunia melegitimasi 

sebuah struktur kepolisian sebagai penanggungjawab 

terciptanya keamanan dan ketertiban itu sendiri 

untuk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dasar 

hukum yang telah ditentukan. Masing-masing sistem 

kepolisian tersebut memiliki kelebihan serta kelemah-

an tersendiri sehingga memang benar apabila disebut-

kan bahwa ”tidak ada satu sistem kepolisian yang 

sempurna”. Oleh karena itulah dalam praktik kepoli-

sian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut 

terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan 
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dimaksud melalui suatu metode perbandingan antar 

sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pema-

haman secara integral tentang perbedaan yang terda-

pat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara 

tertentu dengan sistem kepolisian negara lain.  

Fungsi polisi  dalam menciptakan tertib hukum, 

keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan 

kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter 

militeristik. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi 

adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada 

dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang 

dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan 

para anggota masyarakat tersebut (Kunarto, 1995, 

h.24) 

 

2.3  Manajemen Kepolisian 

Manajemen merupakan kumpulan dari dua 

orang atau lebih yang saling bekerjasama untuk men-

capai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Di dalam manajemen terjadi proses kegiatan seperti 

proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Sondang P. Siagian, 2006, 

h.5).  

Menurut James A. O’Brien (2004, h.107), mana-

jemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorgani-

sasian, pengarahan, pengawasan suatu kegiatan. 

Sedangkan menurut Richard L. Draft (2007, h.8), 
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manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organi-

sasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian/pengawasan sumberdaya organisasi. 

Sebuah organisasi terbentuk karena adanya 

kesamaan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai 

sekelompok orang dalam organisasi tersebut. Dari sini 

setiap unsur yang terdapat di dalam organisasi secara 

langsung maupun tidak langsung harus memegang 

teguh apa yang menjadi tujuan dan prinsip di dalam 

organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat menca-

pai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Organisasi kepolisian adalah organisasi atau 

badan atau pranata pemerintahan, yang melaksana-

kan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, 

sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan 

hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga 

membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan 

dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan 

keamanan umum, dan melindungi warga dan harta 

benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi 

adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan 

oleh negara untuk menggunakan berbagai bentuk dan 

cara paksa hukum dalam upaya preventif dalam 

menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan 

sosial dan kesejahteraan umum yang disebut upaya 

diskresi (Paul Richardo, 2010, h.236). 
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Pada dasarnya manajemen sudah dilakukan 

sejak manusia membentuk kelompok–kelompok dalam 

kehidupannya. Karena secara umum manajemen 

merupakan proses suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan orang lain. Manajemen 

sendiri tidak dapat dilepaskan dari organisasi, tujuan, 

yang memimpin, dan kemampuan memimpin. Pada 

dasarnya semua itu ada dalam setiap kelompok 

manusia yang berbentuk suatu organisasi. 

Sejarah perkembangan manajemen kepolisian 

dapat dilihat dalam beberapa periode. Pada setiap 

periode memberikan kontribusi utama terhadap 

perkembangan manajemen kepolisian. Di dalam setiap 

organisasi mempunyai struktur baik secara formal 

maupun secara informal. Struktur formal meliputi 

bagan organisasi dan garis otoritas (misalnya: kepala, 

wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang 

dan lain-lain). Menurut Berger struktur informal dari 

organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan 

sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang 

sulit, mengisi ketimpangan yang ditinggalkan oleh 

prosedur formal. Di sisi lain Hughes menambahkan, 

bahwa organisasi informal menjadi sebuah pola tetapi 

lebih bersifat individual dan cara bertindak perorang-

an. Berpijak pada pendapat Berger dan Hughes di 

atas, kajian terhadap struktur organisasi ini ditekan-

kan pada struktur formal, yakni bagan dari organisasi 

dan garis otoritas organisasi kepolisian (Danendra, 

2012, h.43-44). 
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Perubahan atau transformasi merupakan suatu 

proses untuk mengubah input-input tertentu menjadi 

suatu output yang memiliki nilai bagi suatu organisasi. 

Dalam organisasi, seringkali ditemui budaya lama dari 

organisasi tersebut masih kurang, bahkan tidak mem-

berian nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan baru.  

Menurut Bruss & Ross (1993:57-64), organisasi harus 

memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai 

baru, proses manajemen, cara berkomunikasi yang 

dibuat untuk menunjang perubahan dan dapat di-

laksanakan secara efektif. 

Sharing knowledge pada suatu organisasi akan 

memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi 

terutama pada peningkatan kualitas layanan (Matzler 

et al, 2008, h.301-313). Budaya organisasi dalam 

Sharing Knowledge akan memberikan dukungan ter-

hadap karyawan dalam meningkatkan kemampuannya 

melalui pelatihan dalam grup diskusi untuk berbagi 

dan bertukar pengetahuan. Manajemen dalam suatu 

organisasi akan melakukan suatu tindakan ataupun 

kegiatan yang dilakukan secara individu maupun 

kelompok untuk berbagi dan bertukar pengetahuan 

agar tercipta daya saing dan keunggulan kompetitif. 

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan dan pemahaman para 

anggotanya sehingga tercipta suatu kinerja yang 

produktif. 

Untuk mengatasi berbagai persoalan anggota 

kepolisian, organisasi kepolisian perlu menyediakan 
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forum-forum terjadwal untuk mendiskusikan kema-

juan kerja, sehingga para anggota dapat menerima 

umpan balik yang mereka perlukan untuk menilai 

seberapa jauh pencapaian mereka, dan mengetahui di 

mana posisi mereka. Komunikasi yang teratur ini akan 

memastikan bahwa para anggota merasa terbantu 

untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan 

dan mengapa itu harus dikerjakan. Melalui manaje-

men kinerja memberikan kewenangan – kekuasaan 

untuk membuat keputusan sehari-hari, sehingga 

dapat menemukan cara meningkatkan kinerja. 

Bahkan sekalipun pada saat itu tidak ada masalah 

dalam kinerja, dapat memberikan kesempatan bagi 

para anggota untuk mengembangkan keahlian dan 

kemampuan baru, dan lebih memungkinkan untuk 

mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja 

seperti sumber daya yang tidak memadai. Singkatnya 

para anggota memperoleh keuntungan dari pemaham-

an yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggung 

jawab kerja mereka, kalau mereka tahu batas-batas 

yang melingkupi mereka sekaligus dapat digunakan 

sebagai sarana evaluasi kinerja (Robert Bacal, 2001, 

h.112 dalam Trinanto, 2008, h.55). 

Adapun hal yang dapat diperoleh organisasi 

melalui pemahaman manajemen kinerja, dalam hal ini 

Organisasi Polisi adalah dapat bekerja lebih efektif bila 

tujuan-tujuan organisasi, unit-unit kerja yang lebih 

kecil dan tanggung jawab kerja setiap anggota semua-

nya terhubungkan. Masing-masing memahami bagai-
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mana pekerjaan setiap anggota memberikan kontribusi 

bagi keberhasilan organisasi, sehingga pada akhirnya 

semangat dan produktivitas individu maupun organi-

sasi akan meningkat. Organisasi Polisi dapat menyatu-

kan semua bagiannya untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu.  Manajemen kinerja merupakan  kunci untuk 

membuat rangkaian ini terlihat jelas oleh semua 

orang. 

William Doener dan M.L. Dantzker (2000), 

menyatakan bahwa:  

Ketika pengamat membandingkan Sistem Kepoli-

sian Amerika bagaimana pola penegakan hukum 

dijalankan di lain negara, satu kunci perbedaan 
segera dapat dilihat bahwa Kepolisian Amerika 

sangat terpisah, organisasinya menggunakan 

model  desentralisasi. Sebagai contoh, banyak 

negara mengadopsi satu organisasi, biro, atau 

departemen untuk menegakkan hukum secara 

nasional. 

 

 Hingga saat ini ada tiga kelompok sistem 

kepolisian yang digunakan dan dianut oleh negara-

negara di dunia, yaitu (Noor M Aziz, 2011, h.52-66):   

(1) Sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri 

(Fragmented System of Policing). Disebut juga sistem 

desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, dimana 

adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan suatu 

organisasi Polisi yang otonom sehingga dilakukan 

pembatasan kewenangan Polisi. Sistem ini dianut oleh 

negara-negara, seperti: Belgia, Kanada, Belanda, 

Switzerland, Amerika Serikat; (2) Sistem Kepolisian 

Terpusat (Centralized System of Policing); dan            
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(3) Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of 

Policing). 

 
1.  Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System 

of Policing) 

Kelebihan atau kebaikan dari Sistem Kepolisian 

Terpisah antara lain: 

1. Polisi dalam sistem ini relatif dapat menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 

Dalam sistem kepolisian yang berbasis model anglo 

saxon atau common law, lembaga kepolisian dalam 

sistem ini tumbuh dari dalam masyarakat sendiri 

karena diawali oleh adanya kepentingan masya-

rakat akan suatu lembaga kepolisian. Dengan dasar 

itu polisi otomatis berusaha untuk lebih peka 

terhadap berbagai situasi dan kondisi yang terjadi 

di dalam masyarakat, mengingat mereka dibentuk 

oleh rakyat dan untuk melayani kepentingan 

masyarakat yang membentuknya; 

2. Polisi dalam sistem ini memiliki hak otonom, yaitu 

dalam hal melakukan pengaturan terhadap segala 

kegiatannya, baik dalam bidang administrasi mau-

pun operasional sesuai dengan struktur masyara-

katnya. Antara lembaga kepolisian yang satu 

dengan yang lainnya tidak terikat dalam suatu 

kesatuan struktur organisasional atau kelembaga-

an yang terpusat secara nasional. Hal ini membuat 

masing-masing lembaga kepolisian memiliki aturan 
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kerja sendiri-sendiri. Bentuk lembaga kepolisian 

dengan Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented 

System of Policing), mereka memiliki otonomi yang 

besar dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan 

maupun tindakan kepolisian dengan senantiasa 

tetap menyesuaikan terhadap struktur masyarakat 

setempat, dan pertanggungjawabannya pun kepada 

masyarakat setempat itu sendiri. 

3. Kecil kemungkinannya untuk terjadi penyalahguna-

an kewenangan dari organisasi polisi yang ada oleh 

penguasa secara nasional karena sifat pengawasan-

nya yang secara lokal/setempat. Dalam sistem 

kepolisian ini, pengawasan secara penuh dilakukan 

oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah 

setempat. Mereka melakukan pengawasan terhadap 

kinerja yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di 

daerah tersebut. Keberadaannya di dalam satu 

daerah yang secara struktural menjadi bagian dari 

pemerintah daerah, maka akan ada kedekatan 

secara struktural dalam hal sistem pengawasan 

yang dilakukan karena bersifat lokal kedaerahan. 

Hal ini tentunya dapat menjadi pengaruh yang kuat 

sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyara-

katnya terhadap terselenggaranya kinerja lembaga 

kepolisian tersebut. Pada akhirnya negara dapat 

mewujudkan suatu bentuk pemerintahan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

yaitu ”Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparan-
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si, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke Depan, 

Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivi-

tas, Profesio-nalisme”. 

4. Birokrasinya bersifat praktis, yang artinya tidak 

terlalu panjang dan bertele-tele, terutama dalam 

hal pengusulan anggaran yang akan dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional kepolisian, 

karena langsung diajukan kepada pemerintah 

daerah setempat. Dalam sistem ini, segala kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga kepolisian ditanggung 

oleh anggaran yang dimiliki pemerintah daerah 

setempat, sehingga lembaga kepolisian hanya 

melalui satu tahap saja dalam melakukan akses 

pengajuan birokrasi dan penetapan kebijakan 

publik terhadap pemerintah daerah setempat. 

Termasuk dalam hal ini adalah pengajuan dukung-

an anggaran kepolisian dan perlengkapannya. Hal 

ini berbeda dengan sistem yang diterapkan di 

Indonesia yaitu Sistem Kepolisian Terpusat 

(Centralized System of Policing), dimana terdapat 

rangkaian birokrasi yang cenderung panjang dan 

rumit sehingga dirasa tidak cukup efektif dalam hal 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang akan di- 

lakukan oleh lembaga kepolisian. 

Di samping kelebihan atau kebaikan yang di- 

miliki, ada juga beberapa kelemahan dalam Sistem 

Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), 

yang di antaranya adalah:  
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1. Dalam sistem kepolisian terpisah, pelaksanaan 

kegiatan penegakan hukum dilaksanakan secara 

terpisah atau berdiri sendiri, dan juga kewenangan 

dari lembaga kepolisian tersebut terbatas hanya 

pada lingkup daerah dimana lembaga kepolisian 

tersebut berada. Dalam pelaksanaannya dimung-

kinkan akan terjadi hambatan atau dapat menim-

bulkan dampak kesulitan tersendiri bagi lembaga 

kepolisian ketika harus menangani kasus-kasus 

kejahatan yang melibatkan wilayah hukum yang 

luas di luar wilayah hukum lokal yang menjadi 

kewenangan dari lembaga kepolisian tersebut. Hal 

ini dikarenakan peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi lembaga 

kepolisian di suatu daerah tertentu hanya akan 

memberikan kewenangan kepolisian, termasuk 

dalam hal penegakan hukum, meliputi daerah lokal 

saja dimana lembaga kepolisian tersebut berada. 

Pembuatan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap lembaga kepolisian merupakan kewenangan 

dari setiap pemerintah daerah dimana suatu 

lembaga kepolisian berada. 

2. Tidak adanya suatu standar profesionalisme di 

bidang kepolisian akibat dari adanya fragmentasi 

sistem kepolisian di masing-masing daerah. Hal ini 

disebabkan karena setiap lembaga kepolisian diatur 

oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi 

kesulitan manakala akan dilakukan standarisasi 
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terkait dengan profesionalisme di bidang kepolisian. 

Banyaknya peraturan perundang-undangan terse-

but menyulitkan jika harus dilakukan suatu 

standarisasi, kecuali dengan jalan mengubah 

semua peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada lebih dulu dan di dalamnya dilakukan revisi 

yang memungkinkan untuk dilakukannya suatu 

standarisasi profesionalisme dimaksud. Pelaksana-

an pengawasan yang bersifat lokal kedaerahan 

menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya meka-

nisme kontrol dengan baik, karena bentuk dari 

pengawasan hanya terjadi dalam satu level organi-

sasi daerah, dan tidak terdapat sistem kontrol 

pengawasan lagi di atasnya dengan wewenang yang 

lebih tinggi. Bentuk pelaksanaan pengawasan yang 

bersifat lokal memang memiliki dampak positif 

dalam mewujudkan keefektifan birokrasi. Namun di 

sisi lain, bentuk pengawasan ini  juga memiliki 

dampak negatif, terutama karena tidak adanya 

mekanisme kontrol secara berlapis atau berjenjang. 

Sehingga jika sistem pengawasan yang ada ternyata 

bekerja tidak optimal dalam menjalankan fungsi-

nya, maka tidak akan ada lagi koreksi/kontrol dari 

lapis pengawasan lainnya/di atasnya. Hal ini rawan 

karena dapat mengakibatkan terjadinya penyim-

pangan yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri. 

penyimpangan tersebut selamanya tidak akan 

diketahui oleh publik. 

 



 

53 

Sistem kepolisian dengan paradigma tersebut 

memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu:  

1. Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian 

dalam sistem ini bersifat terbatas, yaitu hanya 

sebatas pada lingkup daerah dimana suatu badan 

kepolisian itu berada. Hal ini dikarenakan, secara 

umum lembaga kepolisian di negara yang menerap-

kan sistem kepolisian ini berupa negara-negara 

bagian yang memiliki otonomi penuh atas wilayah-

nya. Selain itu, lembaga kepolisiannya memang 

dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan 

diatur dengan peraturan perundang-undangan 

yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. 

Sehingga tugas pokok dan wewenang lembaga 

kepolisiannya pun hanya menjangkau daerah 

tersebut. Hal itu juga mempengaruhi bentuk 

atribut, seragam, serta nama yang digunakan oleh 

lembaga kepolisian yang ada menjadi berbeda-beda, 

karena tergantung dari kebijakan pemerintah 

daerah setempat. 

2. Dalam sistem ini pelaksanaan pengawasan terha-

dap lembaga kepolisian sifatnya lokal, yang artinya 

bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelak-

sanaan tugas-tugas serta wewenang kepolisian 

dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang diten-

tukan dalam suatu lembaga kepolisian. Termasuk 

dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan 

secara melekat oleh publik atau masyarakat daerah 

setempat dimana suatu lembaga kepolisian terse-
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but berada. Pemerintah pusat tidak mempunyai 

kewenangan untuk turut campur dalam permasa-

lahan yang mencakup atau masih dalam taraf 

kewenangan dari daerah itu sendiri. Dalam hal ini 

ada kecenderung karena dipengaruhi oleh basic 

model penerapan hukum yang dianut di negara 

tersebut, yang kebanyakan adalah model anglo 

saxon atau common law. Dalam sistem kepolisian 

ini, lembaga kepolisian tumbuh atau dibangun dari 

adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri 

sehingga representasi polisi dalam model tersebut 

dapat dikatakan sebagai representasi dari masya-

rakat atau dapat dikatakan juga bahwa polisi 

adalah sebagai milik masyarakat. Dikatakan seperti 

itu karena munculnya lembaga kepolisian pada 

awalnya bukan dikarenakan oleh adanya kepen-

tingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. 

3. Dalam sistem kepolisian ini, pelaksanaan penegak-

an hukum dilaksanakan secara terpisah atau 

berdiri sendiri. Yang dimaksud dalam hal ini adalah 

bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum 

dalam sistem kepolisian tersebut, suatu lembaga 

kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa mema-

suki wilayah hukum daerah yang lain. Hal ini 

disebabkan karena setiap lembaga kepolisian di 

negara yang menerapkan sistem kepolisian ini 

diatur dengan suatu peraturan perundang-undang-

an tersendiri yang ditentukan oleh masing-masing 

pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal 
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teknis pelaksanaan penegakan hukumnya. Hal ini 

berbeda dengan bentuk sistem Kepolisian Terpusat 

(Centralized System of Policing), yaitu dimana pelak-

sanaan penegakan hukum dilaksanakan secara 

nasional, tidak secara terpisah atau berdiri sendiri.  

 
2.  Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System 

of Policing)  

Berada langsung di bawah kendali pemerintah. 

Negara-negara yang menganut sistem ini adalah: 

Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, 

Irlandia, Denmark, Swedia. 

Sistem kepolisian ini memiliki beberapa keku-

rangan atau kelemahan, antara lain:  

1. Cenderung dijauhi/kurang didukung masyarakat 

karena cenderung lebih memihak kepada penguasa. 

Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian dalam 

negara dengan sistem kepolisian terpusat muncul 

dari adanya kepentingan negara tersebut akan 

perlunya suatu lembaga kepolisian sehingga terjadi 

kecenderungan dimana lembaga kepolisian akan 

menjadi alat kekuasaan daripada menjadi pelin-

dung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berbeda 

halnya dengan negara dengan sistem kepolisian 

terpisah dimana lembaga kepolisian muncul dari 

adanya kepentingan masyarakat sehingga lembaga 

kepolisian yang demikian akan lebih peka terhadap 

situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang pada 
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akhirnya tugas pelayanan dan perlindungan kepa-

da masyarakat akan dapat terlaksana secara 

optimal tercapai ketentraman di dalam masyarakat. 

2. Birokrasinya juga terlalu panjang, mulai dari level 

paling bawah hingga paling atas terletak dalam 

satu rangkaian sistem birokrasi. Hal ini memang 

masalah yang selalu melekat pada setiap organisasi 

dengan rantai birokrasi yang terlalu panjang karena 

banyaknya lapis birokrasi yang harus dilewati 

untuk mengajukan suatu kebijakan. Hal ini menim-

bulkan ketidakefektifan maupun ketidakefisienan 

kinerja lembaga kepolisian tersebut. 

3. Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat, karena panjang dan gemuknya 

rentang struktural dalam sistem kepolisian terse-

but. Hal ini cenderung dikarenakan oleh karakteris-

tik penyelenggaraan kebijakan-kebijakan publik di 

bidang kepolisian bersifat top down, tidak bootom 

up, sehingga seringkali tidak tepat dan sulit 

menyesuaikan dengan masyarakat lokal dimana 

lembaga kepolisian lokal berada. 

4. Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap muncul-

nya intervensi penguasa serta penyalahgunaan 

organisasi maupun wewenang kepolisian untuk 

kepentingan penguasa. Hal ini dikarenakan lem-

baga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat 

selalu memiliki ketergantungan terhadap pemerin-

tah yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik 
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pendukungnya sehingga intervensi terhadap lem-

baga kepolisian dapat dengan mudah terjadi oleh 

penguasa ketika lembaga kepolisian tersebut tidak 

lagi mengindahkan posisi dan perannya sebagai 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, 

melainkan justru menjadi alat kekuasaan karena 

adanya kepentingan tertentu. 

Selain kekurangan dan kelemahan, ada bebe-

rapa kelebihan atau kebaikan dari sistem kepolisian 

terpusat (Centralized System of Policing) tersebut, 

antara lain:  

1. Mudahnya sistem komando dan pengendalian 

karena dapat dilaksanakan secara terpusat. Hal ini 

dikarenakan dalam struktur lembaga kepolisian 

dengan sistem kepolisian terpusat terdapat wewe-

nang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk 

melakukan pengendalian maupun komando ter-

tentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya. 

Pusat memiliki wewenang untuk memberikan 

komando maupun melaksanakan pengawasan ter-

hadap setiap lapis struktur kesatuan di bawahnya 

Namun demikian, kelebihan tersebut juga dapat 

dipandang sebagai kelemahan mengingat akan 

terjadi suatu sistem komando dan pengendalian 

yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dari 

lembaga kepolisian tersebut.  

2. Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas diban-

dingkan dengan sistem desentralisasi, karena 
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kewenangan tersebut bersifat nasional, sehingga 

tidak terdapat hambatan terkait dengan hal-hal 

yurisdiksional terutama terkait dengan pelaksana-

an penegakan hukum. 

3. Terdapat standarisasi profesionalisme, efisiensi dan 

efektivitas baik dalam bidang administrasi maupun 

operasional. Hal ini sangat mungkin dilaksanakan 

dalam suatu lembaga kepolisian dengan sistem 

kepolisian terpusat, mengingat seluruh lembaga 

kepolisian berada dalam satu wadah lembaga 

kepolisian nasional yang diatur berdasarkan satu 

peraturan perundang-undangan. 

4. Ruang lingkup pengawasan dalam sistem ini 

sifatnya lebih luas dibandingkan dengan sistem 

desentralisasi karena pengawasan tidak hanya 

pada tataran lokal tapi secara berjenjang sampai 

dengan level nasional. 

 
3. Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of 

Policing)  

Disebut juga sistem desentralisasi moderat atau 

kombinasi atau kompromi, merupakan sistem kontrol 

yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar 

terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi 

Nasional serta efektif, efisien, dan seragam dalam 

pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini 

adalah: Jepang, Australia, Brasilia dan Inggris. 
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Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of 

Policing) dapat berasal dari kelebihan atau kelemahan 

Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of 

Policing) ataupun dari Sistem Kepolisian Terpusat 

(Centralized System of Policing). Dalam sistem kepoli-

sian dengan paradigma Integrated System of Policing 

tersebut juga tentunya mempunyai kelebihan atau 

kebaikan maupun kekurangan atau kelemahan.  

Beberapa kelebihan atau kebaikan dari sistem 

kepolisian ini, antara lain:  

1. Birokrasinya relatif lebih efektif atau tidak terlalu 

panjang, karena di dalam sistem kepolisian ini, 

pemerintah pusat turut serta dalam hal tanggung 

jawab terhadap kepolisian yang ada, di samping 

pemerintah daerah yang lebih intens bertanggung 

jawab terhadap operasional lembaga kepolisian di 

daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan 

perpaduan antara Sistem Kepolisian Terpisah 

(Fragmented System of Policing) dengan Sistem 

Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), 

yaitu dimana suatu lembaga kepolisian di suatu 

daerah tertentu, selain didukung oleh pemerintah 

daerah setempat terkait dengan penyelenggaraan 

kegiatan operasional kepolisian, termasuk dalam 

hal dukungan anggarannya. Pemerintah pusat juga 

turut bertanggung jawab dalam mendukung pelak-

sanaan tugas lembaga kepolisian yang ada, sehing-

ga sistem birokrasinya dirasakan lebih efektif dan 

efisien.  
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2. Terdapat kecenderungan terjadi standarisasi dalam 

hal profesionalisme kepolisian serta tercapainya 

efektivitas maupun efisiensi dalam bidang adminis-

trasi maupun operasional dari lembaga kepolisian 

yang ada. Hal ini dimungkinkan dapat terwujud 

dalam Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated 

System of Policing) karena setiap lembaga kepolisian 

yang ada di setiap daerah meskipun memiliki sifat 

otonom, namun tetap berada dalam satu struktur 

lembaga kepolisian nasional. Lembaga kepolisian 

nasional tetap membawahi lembaga kepolisian 

daerah meskipun lembaga kepolisian daerah dalam 

pelaksanaan tugas operasionalnya lebih intens 

dengan pemerintah daerah masing-masing. 

3. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara 

nasional, mengingat terdapat keterlibatan pemerin-

tah pusat di dalam sistem kepolisian dengan para-

digma tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem 

kepolisian terpadu, pemisahan hanya terjadi dalam 

hal-hal yang terkait dengan fungsionalisasi opera-

sional kepolisian, namun secara struktural tetap 

berada dalam satu wadah lembaga kepolisian 

nasional, sehingga memungkinkan terjadinya 

pengawasan oleh pemerintah pusat di samping oleh 

pemerintah daerah setempat. 

4. Koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan 

karena adanya komando yang lebih tinggi di atas 

komando lokal. Hal ini dikarenakan lembaga 

kepolisian yang berada di daerah-daerah masih 



 

61 

berada di bawah satu komando lembaga kepolisian 

nasional yang berada di pusat, sehingga secara 

berjenjang terdapat sistem komando yang berlapis 

dari struktur terbawah hingga teratas. 

Di samping kelebihan dan kebaikan, terdapat 

pula beberapa kelemahan atau kekurangan dari 

sistem kepolisian terpadu (Integrated System of 

Policing) tersebut, antara lain:  

1. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan 

tetap secara terpisah atau berdiri sendiri artinya 

antara lembaga kepolisian daerah tidak bisa mema-

suki wilayah hukum daerah lain dalam menegak-

kan hukum. Hal ini dikarenakan pelaksanaan 

penegakan hukum telah ditentukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Lembaga kepolisi-

an lokal di suatu daerah hanya dapat menangani 

kasus-kasus kejahatan dan melakukan penegakan 

hukum yang terjadi di daerahnya saja. Jika terjadi 

suatu kasus kajahatan yang melibatkan lebih dari 

satu daerah atau mempunyai implikasi terkait 

kepentingan yang lebih luas, maka penanganannya 

dapat dilaksanakan oleh lembaga kepolisian di 

atasnya. Jadi di samping merupakan suatu kele-

mahan, namun juga terdapat kelebihan karena 

adanya pembagian wewenang yang sedikit samar di 

antara setiap jenjang struktur lembaga kepolisian 

yang ada.  
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2. Kewenangan kepolisian yang dimiliki juga bersifat 

terbatas, hanya di daerah di mana polisi tersebut 

berada atau bertugas. Hal ini tentunya akan 

menjadi suatu hambatan dalam penanganan suatu 

kasus kejahatan manakala terjadi kasus kejahatan 

yang melibatkan lebih dari satu yurisdikasi kepo-

lisian lokal, sehingga penanganan kasus tersebut 

dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara cepat. 

Menurut Dillip K. Das (1984, h.422) dalam 

Rumida (2009, h.64), kepolisian di suatu negara 

adalah unik, karena mempunyai kewenangan yang 

sebenarnya diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. 

Selain itu sistem administrasi kepolisian tidak berdiri 

sendiri, namun terkait erat dengan sistem administrasi 

negara, sistem peradilan pidana dan sistem pertahan-

an negara. Dengan adanya kelebihan yang dimiliki 

dalam suatu sistem kepolisian tertentu, maka selayak-

nya dapat difungsikan sebagai kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunity) yang harus dioptimalkan eksis-

tensinya guna menutupi atau mengeliminasi kelemah-

an (weakness) yang dimiliki dalam sistem kepolisian 

tersebut. Kelebihan yang dimiliki harus dikelola 

dengan baik sehingga tidak menimbulkan ancaman 

(threat) baru bagi operasionalisasi sistem kepolisian 

tersebut, melainkan dapat lebih mengoptimalkan 

peran dan fungsinya dalam mewujudkan kemanan 

dan ketertiban serta kenyamanan dalam masyarakat, 

bangsa dan negara. 
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Berkaitan dengan perkembangan dunia infor-

masi yang cukup pesat, serta seiring dengan mere-

baknya fenomena supremasi hukum, hak asasi 

manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, 

transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan ber-

bagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, 

fungsi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Tuntutan 

adanya polisi yang profesional menjadikan negara 

perlu menyesuaikan manajemen organisasi kepolisian 

yang dapat membentuk polisi profesional. Fungsi 

kepolisian yang profesional selalu berkaitan dengan 

hak-hak warga negara secara langsung dan bahkan 

dalam beberapa hal kepolisian diberi kewenangan 

untuk memaksa agar hukum dan peraturan dipatuhi.  

Sifat umum kepolisian di dunia Intemasional 

meliputi beberapa kriteria: (a) Penyusunan tugas 

secara birokrasi dengan penekanan pada alur perintah 

dan pengawasan tugas; (b) Kewarganegaraan kepolisi-

an bersumber dari undang-undang dan kewajiban 

umumnya, yang harus dirancang dalam bentuk sistem 

aturan, kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas 

yang menghasilkan disiplin yang pasti; (c) Para petu-

gas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat 

sehingga penggunaan pakaian seragam, tanda pangkat 

dan lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi 

kewenangan kepolisian guna kepastian hukum;        

(d) Digunakannya kekuatan fisik yang diperlengkapi 

dengan senjata merupakan bagian dari komitmen 

kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan 
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yang tinggi kepada warga masyarakat; (e) Kegiatan 

petugas Kepolisian baik di dalam dinas maupun di 

luar dinas selalu menj adi bagian dari satuannya;      

(f) Bersumber dan kewajiban umum Kepolisian, setiap 

petugas Kepolisian harus mampu melaksanakan tugas 

dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa 

untuk kepentingan umum (Untung S. Radjab, 2003, 

h.158). 

Sebelum konsep Community Policing diluncurkan 

terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan 

tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, 

dilakukan secara konvensional melalui pendekatan 

kekuasaan, bahkan tindakan represif seringkali me-

warnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. 

Konsep manajemen kepolisian yang diadopsi oleh 

negara-negara di dunia pada saat ini telah bergeser 

lebih maju dengan mengedepankan peranserta masya-

rakat, sehingga wacana manajerial kepolisian saat ini 

adalah seperti yang diharapkan oleh masyarakat sipil, 

bahwa polisi merupakan aparatur negara, maka 

pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik 

kedaulatan, yakni seluruh rakyat. Polisi sudah sewa-

jarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, 

transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan 

demokratik. Polisi tidak dibenarkan di luar struktur 

atau sistem yang ada, efektivitas dan efisiensi penge-

lolaan keamanan dan ketertiban, polisi sudah seha-

rusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisah-
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kan dengan sistem keamanan yang dibangun dalam 

suatu sistem manajerial keamanan yang ada pada 

suatu negara. Polisi dalam memecahkan masalah 

kejahatan, harus profesional dan proporsional. Selain 

itu, Polisi harus lebih dekat dengan rakyat di dalam 

melaksanakan misi penegakan hukumnya (H. 

Ruswandi, dkk. 2012, h.8-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


