
BAB II 

EKSISTENSI TNI DAN POLRI DALAM PENYELENGARAAN NEGARA 

 

A. Kajian Tentang Fungsi Negara 

       Di dalam bukunya Politica Aristoteles merumuskan pandangannya tentang 

negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna 

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara 

hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam 

permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud negara hukum ialah negara 

yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.37 

        Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah 

bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke 

pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam 

kata”pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata goverment (bahasa 

Inggris), gouvernement (bahasa Perancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal 

dari kata Kubernan (bahasa Yunani), yang berati mengemudikan kapal (to steer a 

ship), jadi, negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang 

dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemrintah) yang 

mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan yang 

sejahtera.38 

       Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak 

37 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Perss, Depok, 2014., hlm.8. 
38 Ibid.,hlm. 53. 
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diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi 

untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.39 

        Oleh karena itu pembentukan negara mempunyai fungsi sebagai tugas dari 

organisasi negara untuk negara mana itu diadakan. Fungsi negara yang pertama 

kali di kenal pada abad XVI di Perancis. Fungsi negara ada lima yaitu: a) 

Diplomatic; b) Defenci; c) Financie; d) Justice; dan e) Policie. Fungsi-fungsi 

negara tersebut diadakan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum mempunyai arti 

seperti sekarang ini.40 

       Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan 

kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai mahkluk sosial. Sebaliknya, 

Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan 

semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan menurut ajaran ini, orang 

mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. 

Pandangan Machiavelli ini menujukkan bahwa negara menjadi simbol kebesaran 

bangsanya sehingga kekuasaan itu selalu diperluas demi mencapai kejayaaan.41 

       Thomas Aquinas dan Santo Agustinus dengan pandangan teokratisnya, 

berpendapat negara bertujuan untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman 

dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara 

menjalankan kekuasaanya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan 

39 Ibid.,hlm.54. 
40 Ibid.,hlm.66. 
41 Ahamad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam 

Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm.59. 
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kepadanya. Dengan kata laian, penguasa adalah wakil dari Tuhan untuk 

menjalankan ajaran-Nya di muka bumi.42 

       Hakekat negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran 

tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk 

mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang 

hakekat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara negara, bahkan 

penggambaran tentang hakekat negara biasanya disesuikan dengan tujuan negara. 

Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu 

negara.43  

        Sehingga tentunya pembentukan sebuah negara pada hakekatnya memiliki 

fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:44 

1. Fungsi Keamanan dan Ketertiban 

        Stabilitas Negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-program 
pembangunan dengan lancar. Oleh karena itu, Negara harus menjaga keamanan 
dan ketertiban di negaranya. Selain itu, keamanan dan ketertiban diharapkan dapat 
mencegah bentrokan-bentrokan dan pertikaian yang terjadi antarmanusia di dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari.. Negara merupakan stabilisator bagi 
masyarakat. Negara harus menciptakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan 
ketertiban. Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh Negara tetap harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran 

        Suatu Negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Negara berfungsi untuk berusaha sebaik-
baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut, 
antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem 

42 Ibid.,hlm.60. 
43 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2008., hlm.146. 
44 https://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-paling-lengkap.html ( Di akses 

pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 15:00 WIB)/ 
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ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, bukan berarti 
pembangunan menjadi tanggung jawab Negara sepenuhnya, tetapi juga diperlukan 
dukungan rakyat. 
 

3. Fungsi Pertahanan 

        Fungsi pertahanan Negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa 
dan Negara. Pertahanan Negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah 
bangsa dan Negara. Fungsi ketahanan Negara berkaitan dengan pertahanan dari 
serangan Negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan 
Negara serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. 

4. Fungsi Keadilan 

        Fungsi Negara yang terakhir adalah keadilan. Keadilan bagi setiap warga 
Negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah 
badan-badan peradilan Negara yang harus menjamin keadilan setiap warga 
Negara. Usaha yang dapat dilakukan, antara lain memberikan keputusan yang adil 
dalam hukum. Jika keadilan tidak ditegakkan akan muncul gejolak dalam 
masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan Negara. Sebaliknya, jika 
keadilan ditegakkan akan muncul kehidupan masyarakat yang dinamis dan 
harmonis. 
 
       Negara sebagai sebuah wadah yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan 

bersama, memang sudah seharusnya negara mempunyai fungsi-fungsi seperti 

yang tersebut di atas. Karena pada dasarnya setiap warga negara dan penduduk 

yang tinggal disebuh negara tersebut sudah sepatutnya terpenuhi hak asasi nya. 

Dengan demikian untuk menjamin keselamatan dan hak asasi penduduk 

dibentuklah alat pertahanan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia dan juga 

lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian. 
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B. Kajian Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

      Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto 

(Orde Baru) menuntut perubahan besar pada tubuh ABRI perubahan ini pada 

gilirannya hendak meminimalkan peran sosial-politik yang dimainkannya, 

terutama keterlibatan TNI-POLRI dalam mengeluarkan keputusan-keputusan 

politik penting di bidang kenegaraan maupun pemerintahan yang dapat 

menghambat proses transisi demokrasi menuju supremasi sipil (civilian 

supremacy).45 Dwifungsi ABRI di tinjau kembali, paradigma baru TNI diadopsi, 

dan militer harus melakukan political repositioning. Reposisi ini membawa 

impilkasi pada bidang hukum, serta struktur kelembagaan, kewenangan maupun 

sistem peradilan bagi TNI-POLRI.46 

      Reformasi nasional yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk 

menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan 

perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan 

tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai 

dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada 

sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara 

lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan 

fungsi masing-masing.47 

45 Ni’matul Huda, Op. Cit.,hlm.180. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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      Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, dalam pengarahan dan 

penggunaan kekuataan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden. Dan dalam 

kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah 

koordinasi Departemen Pertahanan.48 TNI dipimpin oleh seorang Panglima. 

Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan 

Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdsarkan 

kepentingan organisasi TNI. Untuk mengangkat panglima, Presiden mengusulkan 

satu orang calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR. 

       TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas 

pokok TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

kedaulatan negara. 

       Di dalam Pasal 4  UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia dijelaskan tentang pembagian matras TNI, yang terdiri dari:49 

       Pasal 4 ayat (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau 

gabungan di bawah pimpinan Panglima. (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. 

48 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 
2015., hlm.254. 

49 Lihat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
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Dalam pasal selanjutnya di jelaskan tentang Peran,fungsi serta tugas tanggung 
jawab TNI , yaitu: 

 Pasal 5 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

Fungsi Pasal 6 (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:  

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan  

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang 
terganggu akibat kekacauan keamanan. (2) Dalam 
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan 
negara. 

       Kemudian Pasal 7 (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan 

negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. 

 (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  

a. Operasi militer untuk perang.  

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:  

1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 

2. mengatasi pemberontakan bersenjata;  

3. mengatasi aksi terorisme;  

4. mengamankan wilayah perbatasan;  
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5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 
kebijakan politik luar negeri;  

7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta 
keluarganya;  

8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem 
pertahanan semesta;  

9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
diatur dalam undang-undang;  

11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala 
dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di 
Indonesia; 

12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, 
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;  

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 
(search and rescue); serta  

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 
penyelundupan. 

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
kebijakan dan keputusan politik negara. 

 

1. Kontribusi TNI Terhadap Bangsa 

       Satu-satunya milik nasional yang tetap tidak berubah adalah TNI, demikian 

ucapan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman salah satu sosok putera terbaik 

bangsa, yang selama hayatnya tak pernah ingkar terhadap perjuangan membela 

dan mempertahankan kemerdekaan. Mengingat ucapan ini, menggugah Prajurit 

TNI untuk selalu tampil berkiprah dalam mempertahankan tiga faktor penting 

yang menjadi fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi 
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bangsa/negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah 

NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah 

darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Sehingga konsep untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas kelangsungan hidup bangsa 

Indonesia harus dirancang dengan jalan memanfaatkan dan mengembangkan 

segala potensi dan kekuatan nasional secara komprehensif.50 

       Sebagai wujud nyata dalam mengemban amanah tersebut, TNI telah 

berkiprah positif dan ikut memberi andil dalam membangun kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Hal ini dapat direalisasikan dengan keberhasilan TNI dalam 

mendukung dan mengawal agenda demokrasi Pemilihan Umum, khususnya dalam 

puncak prosesi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut tentu akan mendorong kesadaran 

Prajurit TNI khususnya TNI–AD dalam mengamankan keutuhan negara secara 

konsisten dan terpatri yang dibuktikan dengan sikap netralitas TNI terhadap 

politik praktis melalui nuansa reformasi dalam tubuh TNI. Sehingga TNI tidak 

lagi menjadi bagian dari atensi politik praktis serta membuktikan dirinya untuk 

selalu bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.51 

      Dengan keberhasilan tersebut, TNI tidak pernah berhenti untuk 

mengembangkan kreativitas dan perannya dalam membangun kehidupan 

berbangsa dan bernegara, karena TNI menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan 

50 Muhammad Faizal Rangkuti, Peran Mangunggal Tni-Ad Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat (Suatu Studi Di Kelurahan Sukur Kab. Minahasa Utara, Governance,hlm, 58. Dikutip 
dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1453/1153 ( di akses pada 
hari Minggu tanggal 6 Mei Pukul 21.06 WIB). 

51 Ibid. 

30 
 

                                                           

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1453/1153


pembangunan selama ini telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan 

yang aman dan lebih baik. Disanalah TNI berkiprah mengawal Bangsa ini dengan 

tetesan darah dan jiwa raganya demi Bangsa Indonesia melalui berbagai kebijakan 

pemerintah telah membuat program dan melaksanakan kegiatan pembangunan 

secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas-sektoral dengan mempertimbangkan 

kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan , serta koordinasi 

dan kerja sama yang solid antara Kementerian, Lembaga baga Pemerintah Non-

Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah.52 Dibalik keberhasilan tersebut 

maka peran TNI-AD masih perlu dioptimalkan agar mampu menyentuh 

masyarakat khususnya di daerah terisolir, daerah rawan, pulau terdepan dan 

daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan makna yang terkandung 

dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia, maka TNI sebagai salah satu komponen bangsa memiliki jati diri 

sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara 

Profesional dapat berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

khususnya mengawal keutuhan wilayah NKRI.53 

       Di masa damai TNI tidak saja sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan 

untuk menghadapi ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, tetapi juga 

atensinya adalah sebagai kekuatan untuk membantu pemerintah di dalam proses 

pembangunan nasional melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), 

52 Ibid. 
53 Ibid. 
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sehingga tidaklah berlebihan jika TNI di samping sebagai kekuatan pertahanan 

juga berkiprah sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural, yang mampu 

mengangkat citra bangsa di kancah pergaulan internasional. Sumbangsih yang 

optimal TNI kepada bangsa dan negara, dimanifestasikan dengan kekuatan dan 

kemampuan serta fasilitas yang dimiliki melalui optimalisasi peran TNI dalam 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan implementasi yang 

diwujudnyatakan dalam bentuk kerja sama lewat Kementerian dan Pemerintah 

Daerah dimanifestasikan terus menerus tanpa pamrih dengan semangat militansi 

dan dedikasi yang tinggi guna mencapai misi dan tujuannya. 54 

2. Peran TNI Dalam Pembangunan  

1. Optimalisasi Peran TNI  

      Sesain Peran TNI selalu mendasari atas amanah dalam peraturan 

perundangan-undangan dan doktrin-doktrin, sebagai arah pelaksanaan Peran TNI 

secara proporsional dan profesional. Pada dasarnya Peran TNI akan selalu 

bersumber pada latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya yang mengkristal 

menjadi falsafah atau dasar dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD 1945.55 

       Mengacu pada landasan tersebut, pada prinsipnya TNI akan selalu berkiprah 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yakni kedaulatan 

negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga 

serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap 

terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankannya dengan mengembangkan 

dan memanfaatkan segala potensi dan kekuatan nasional yang bersifat semesta, 

54 Ibid. 
55 Ibid., hlm. 59. 
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berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara (Pasal 27 

UUD 1945) serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara.56 

       Wujud implementasi peran TNI secara nyata telah ditunjukkan dengan 

keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi internal 

TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamikan perkembangan 

reformasi nasional, dengan mengedepankan cara pandang bahwa (1) apapun yang 

dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional, (2) 

TNI merupakan bagian dari sistem nasional, (3) apapun yang dilakukan TNI 

senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi 

untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, (4) segenap peran dan 

tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan 

dan keputusan politik.57 

Berangkat dari cara pandang tersebut, maka TNI dalam menjalankan tugas 

OMSP (Opersai Militer Selain Perang) melakukan antara lain memberdayakan 

wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem 

pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu 

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan 

kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 

(search and rescue). Penjabaran tugas tersebut menggambarkan adanya kewajiban 

TNI membantu pemerintah dalam hal keikut sertaan membangun kehidupan 

berbangsa dan bernegara.58 

56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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       TNI menyadari bahwa kemajuan pembangunan yang dialami oleh bangsa 

Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang lebih baik, 

dalam mencegah dan mengeliminasi permasalahan Nasional serta mewujudkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam membuat program dan kegiatan 

pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektoral 

dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan 

kelembagaan yang handal, serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara 

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan satuan 

kerja perangkat Daerah.59  

       Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih optimal, 

maka masih diperlukan upaya sinergitas oleh seluruh unsur Pemerintah termasuk 

didalamnya TNI pada tataran pelaksanaan program pembangunan, khususnya 

yang menyentuh masyarakat pada daerah terisolir khususnya daerah rawan, pulau 

terdepan dan pada daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda 

terdepan NKRI.60 

       Keinginan optimalnya hasil program pembangunan, sejalan dengan adanya 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya percepatan program 

Reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan 

kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, 

energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, 

59 Ibid., hlm. 60. 
60 Ibid. 
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terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, dan pri-

oritas lainnya di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian serta 

kesejahteraan rakyat.61 

Keterkaitan peran TNI dengan program pembangunan dalam proses 

pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terlihat dari hakekat 

pemberian kewenangan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan 

(discretionary power) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, sehingga tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada 

kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan peningkatan 

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk 

mewujudkan terciptanya kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan 

bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance yang memunculkan nilai 

demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada 

kepentingan rakyat dan bangsa, serta bertanggung jawab (akuntable) kepada 

rakyat.62 

       Dengan memahami makna terhadap tujuan otonomi daerah tersebut, maka 

dapat dipetik suatu kesimpulan hipotesis bahwa terdapat adanya konsep 

pemberdayaan dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 

bermuara untuk kepentingan keseimbangan pada aspek kesejahteraan dan 

keamanan. Untuk memahami makna pemberdayaan dapat diartikan ; Pertama, 

pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam 

bahasa kita setiap hari sebagai mechanism of self-helf for people (mekanisme 

61 Ibid. 
62 Ibid. 
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bantuan diri bagi orang lain), Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan 

mempunyai daya tarik, yang selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan 

konsep baru63. 

3.Peran TNI dalam Pembangunan  

       Menurut Arbi Sanit (2010 : 53) Secara sosial TNI (Militer) lebih mampu 

untuk menjadi modernisator sebab a). walaupun banyak anggota yang berasal dari 

daerah pedesaan, tetapi tentara atau TNI lebih cepat berkenalan dengan teknologi 

yang datang dari luar b), proses akulturasi didalam tentara (TNI) lebih mengarah 

kepada teknologi, dan c). secara politis , proses akulturasi tentara (TNI) lebih 

melibatkan diri kepada negara secara keseluruhan, daripada keterikatan kepada 

kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti yang dialami oleh pengelompokan 

sipil.64 

       Suasana pengalaman yang diperoleh didalam ketentaraan ini menyebabkan 

tentara (TNI) lebih terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, terikat kepada 

penggunaan teknologi yang memang telah membawa perubahan besar didunia 

serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan kesungguhan mulai pada abad ke 

17, dan lebih mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat secara 

nasional daripada mengidentifir dari sebagian-sebagian. Itulah sebabnya maka 

tentara (TNI) terikat sekali kepada dua hal pertama, keutuhan nasional, dan kedua 

ialah kepada pembangunan. Oleh karena itu TNI memiliki peran strategis dalam 

pembangunan nasional.65 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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       Bagi TNI kegandrungannya kepada keutuhan nasional dapat diperhatikan dari 

sikapnya yangberkeberatan terhadap persetujuan-persetujuan yang dilaksanakan 

dengan Belanda sampai tahun 1950. Sikap dan tindakan TNI terhadap percobaan 

untuk membentuk pemerintah tandingan yang amat mungkin akan mengakibatkan 

terpecahnya Indonesia sebagai negara kesatuan seperti yang dilahirkan dalam 

bentuk DI, TII PRRI/PERMESTA dan NIT , jelas pula menghindari perpecahan 

nasional , begitu pula dengan sikap TNI terhadap Pancasila sebagai Idiologi 

Negara, dan UUD 1945.66 

       Walaupun demikian , tidaklah berarti bahwa politisi sipil tidak mempunyai 

rasa keterikatan kepada keutuhan nasional. Akan tetapi keterikatan kepada 

keseluruhan Indonesia itu, sering dikalahkan oleh keterikatan kepada unsur-unsur 

kesetiaan primordial. Sedangkan TNI yang lebih menjalani kehidupannya melalui 

organisasi dan pelembagaan serta disiplin yang dipusatkan kepada satu arah yaitu 

Indonesia secara keseluruhan, lebih terpisah daripada kesetiaan primordial.67 

       Kemampuan TNI yang lebih tinggi untuk menjelaskan diri dari ikatan 

pengelompokan masyarakat inilah yang secara psikologis amat berpengaruh 

kepada kemampuannya untuk memelihara keutuhan nasional. Demikian pula 

terhadap pembangunan secara nyata adalah sukar untuk dipungkiri bahwa militer 

lebih terikat secara konsekuen kepada pembangunan.68 

 

 

 

66 Ibid., hlm.61. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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4. Peran TNI-AD dalam Pemberdayaan Masyarakat  

       Salah satu tugas dan fungsi peran TNI-AD adalah melaksanakan tugas 

pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat akan membutuhkan 

pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian 

pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan oleh TNI-AD lewat prajurit yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. TNI-AD 

sebagai pengemban misi negara dan misi pemerintah dalam semua aspek 

pembangunan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan 

pembangunan.69  

Agar pembangunan dapat tercapai dengan baik maka TNI-AD sebagai 

pelaksana pembangunan teritorial harus mempunyai kemampuan dan kapasitas , 

sehingga dapat memberikan pemberdayaan yang berkualitas terhadap masyarakat. 

Pemberdayaan sosial mencakup :70 

        1). Bimbingan Sosial 

(a). Mengatasi masalah masalah lanjut usia dalam hubungannya dengan 
lingkungan sosial, khususnya keluarga. 

(b). Mengoptimalkan relaksasi antara sesama lanjut usia maupun dengan 
lingkungan sosialnya (keluarga dan komunitas sekitas lembaga pelayanan 
harian).Pmberdayaan ini dilakukan melalui bimbingan sosial individu dan 
bimbingan sosial kelompok dalam bentuk konseling, diskusi, pemainan 
peran dan lain-lain. 

2). Bimbingan psikososial 

       Bimbingan psikososial diarahkan untuk mengatasi masalah psikososial yang 

bersumber dari tekanan-tekanan emosional, psikologis dan lingkungan sosial 

lanjut usia, menurunkan kecemasan mereka dan masalah-masalah 

69 Ibid. 
70 Ibid. 
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lainnya.Bimbingan psikososial dilaksanakan melalui kegiatan konseling, individu, 

kelompak dan keluarga. 

        Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pelayanan Psikologis. 

Pelayanan ini terutama ditujukan untuk memperbuat kondisi mental dan 

psikologis masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan.Pelayanan ini 

dilakukan melalui :71 

1. Pemberdayaan konsultasi psikologis. 
2. Pemberdayaan rekruitmen manusia dan lanjut usia potensial yang masih 
ingin bekerja. 
3. Pemberdayaan konseling dan lain-lain. 

 

3). Pemberdayaan Kerohanian 

       Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi 

terhadap kasus yang muncul dan dilaksanaan secara diindividualisasikan, 

langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu individu, 

kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keber-

fungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang 

terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang 

memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan 

mereka.Pemberdayaan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang 

bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar 

mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka 

diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan 

71 Ibid. 
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kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat 

untuk memperbaiki kondisi kehidupannya72.  

M. Fadhil Nurdin (2006:50), mengatakan bahwa Pemberdayaan sosial 

bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan 

kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai usaha 

untuk menjamin berfungsinya kolektivitas seperti kelompok-kelompok sosial, 

organisasi-organisasi serta masyarakat. Menurut Alfred J. Khan yang telah 

diterjemahkan oleh Soetarso (1993: 32-33), Pelayanan Sosial dibedakan dalam 

dua golongan, yakni :73  

1. Pemberdayaan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit 
ditentukan identitasnya. Pemberdayaanini antara lain pendidikan, bantuan 
sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan 
rakyat. 

2. Pemberdayaan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan pelayanan-pelayanannya 
walaupun selalu mengalami perubahan. Pemberdayaan ini dapat berdiri 
sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga 
dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya 
pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial dalam 
perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam industry. 

       Pemberdayaan sosial dalam arti luas adalah setiap Pemberdayaan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam 

arti sempit ialah Pemberdayaan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang 

kurang atau tidak beruntung”.74 

       Sementara itu menurut KEPMENPAN No. 63 tahun 2003, Pemberdayaan 

(termasuk pelayanan Publik) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

72 Ibid. 
73 Ibid., hlm. 62. 
74 Ibid. 
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penerima maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.75 Dengan 

demikian dapatlah dikatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-

undangan . Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemberdayaan adalah 

kegiatan pemenuhan keinginan dan kebutuhan/kepentingan masyarakat oleh 

penyelenggara Negara termasuk Pemberdayaan yang dilakukan TNI kepada 

masyarakat.76 

 

C. Kajian Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

       Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. 

Pengertian polisi sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada 

awal ditentukannya istilah polisi itu sendiri.77 Adapun pengertian polisi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

       Pertama kali ditemukannya istilah polisi dari perkataan Yunani politeia yang 

berarti sebagai pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum 

Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan 

negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah 

timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota 

dikurangi urusan agama.78 

75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Warsito Hadi Utomo Smik, Loc.Cit., hlm.5. 
78 Ibid. 
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      Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharnya 

keamanan dalam negeri.79 

       Organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas 

kepolisian. Alat tersebut agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, 

terkoordinir, diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah 

yang disebut dengan organisasi.80 Dengan demikian apabila akan mencari 

perkembangan kepolisian dapat diketahui dengan mempelajari perkembangan 

organisasi kepolisian.81 

       Selanjutnya di dalam UU Kepolisian disebutkan terkait susunan dan 

kedudukan kepolisian RI, yaitu: 

Pasal 6 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan 
fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh 
wilayah negara Republik Indonesia.  

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara 
Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan 
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 7 Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 
disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.  

79 Lihat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
80 Warsita Hadi Utomo Smik, Op.Cit., hlm.83. 
81 Ibid. 
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Pasal 8 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
kebijakan teknis kepolisian. 

 (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :  

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan 
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

selanjutnya tugas dan wewenang Polri disebutkan dalam  Pasal 13 Tugas pokok 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

b. menegakkan hukum; dan  

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;  

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
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h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian;  

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

1.  Kontribusi POLRI Terhadap Bangsa 

       Indonesia secara normatif-konstitusional, adalah negara berdasarkan hukum 

atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi 

merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai 

peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. 

Untuk mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan, maka polisi harus 

mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen yang tinggi, untuk 

memperlihatkan citra polisi bekerja secara profesional. Sebab kalau tidak mampu 

memperlihatkan kinerja yang demikian, maka sangatlah wajar apabila kemudian 

masyarakat menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.82  

82 Kabib Nawawi,  Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional, hlm, 56.  Dikutip dari 
https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/202 (Di akses pada hari Minggu 
pukul 22.00 WIB). 
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      Data empirik telah banyak menunjukkan bahwa terbukti tahun 2008 lalu 

terjadi salah tangkap terhadap kasus pembunuhan terhadap korban Asrori di 

Jombang, hal yang sama terjadi di Makasar, dan Tasikmalaya. Kondisi tersebut 

hanya merupakan contoh kecil yang akhir-akhir ini muncul di media massa.    

Namun jauh sebelum itu muncul kasus Sengkon dan Karta, kasus Ditje dan 

Masyara, serta kasus Marsinah. Pada peristiwa lain adanya protes warga terhadap 

keberadaan tempat pengolahan sampah di Bojong, Bogor, misalnya, protes warga 

ditangani aparat kepolisian dengan kekerasan yang terekspos vulgar di media. 

Lepas dari duduk masalahnya dan sikap anarkis sebagian warga, tak ayal 

gambaran perilaku polisi kembali terlihat buruk di mata publik. Demikian pula 

peristiwa tabrakan di Jalan Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang dalam 

kaitan pengawalan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Cikeas 

menuju Istana.83 Dalam peristiwa itu, aparat kepolisian dipandang memakai 

pendekatan kekuasaan di mana sejak dini seluruh penyebab kecelakaan ditujukan 

pada para pihak pengguna jalan tol semata tanpa mengevaluasi seluruh pihak 

terlebih dahulu-tampak menonjol. Celakanya, seluruh peristiwa yang menyangkut 

bidang hukum itu membuat citra Polri yang sudah memiliki tren membaik lima 

tahun terakhir kembali terpuruk.84  

      Kondisi demikian tercermin dari opini responden dalam jajak pendapat 

Kompas, 24-25 November 2004, yang secara khusus mencermati segi penegakan 

hukum di negeri ini. Hasil jajak pendapat yang secara periodik diadakan setiap 

enam bulan itu memperlihatkan, secara umum kondisi penegakan hukum pada 

83 Ibid. 
84 Ibid. 
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saat ini dipandang sebagian besar responden (61 persen) masih buruk, sementara 

hanya 30 persen yang memandang baik.85 Di antara berbagai macam alat 

kelengkapan penegakan hukum yang ada, aparat kepolisian yang paling banyak 

mendapatkan sorotan. Hal demikian semakin diperkuat pula oleh berbagai kasus 

hukum yang terjadi dalam kurun waku 2008 ini, yang tampaknya kian menggugah 

persepsi negatif masyarakat terhadap kiprah para penegak hukum, khususnya 

aparat kepolisian. dalam kasus salah tangkap di Polres Jombang, penanganan 

kasus ilegal loging 42 tronton di Polda Jambi yang sampai saat ini pelaku 

utamanya masih buron, kasus yang sama juga terjadi di Medan dan masih banyak 

lagi kasus serupa yang terjadi di daerah lain.86 

      Jika diukur dari rekaman jajak pendapat, kondisi citra polisi saat ini mirip 

kondisi pada tahun 1999. dan mungkin masih banyak kasus lain yang serupa tidak 

terekpos ke permukaan. Terlepas dari prestasi kepolisian yang terukir, namun 

gambaran tersebut menunjukkan bagaimana citra polisi dimata masyarakat.87 

      Bertolak dari itu semua maka muncul gagasan ke arah polisi profesional yang 

mutakhir dan bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang cepat. Tentu saja 

perkembangan dalam kedua bidang tersebut di atas akan dipakai dalam pekerjaan 

polisi dan akan digunakan untuk menentukan standar pekerjaan polisi. Standar 

tersebut menurut Satjipto Rahardjo mensyaratkan, pertama, latihan, ketrampilan 

dan kemampuan khusus, kedua, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen 

85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid., hlm. 57. 
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terhadap pekerjaannya, dan yang ketiga, Dalam menjalankan pekerjaannya, polisi 

membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu.88 

      Progresifitas polisi diharapkan hendaknya mampu mendongkrak kembali citra 

polisi, yang akhir-akhir ini citranya sudah mulai menurun dimata masyarakat. 

Progresifitas berasal dari progresif, dalam konsep ini progresif berarti kemajuan, 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi, tentu saja harus 

disertai dengan pranata hukum yang memadai. Karena itu keberadaan hukum 

hendaknya mengikuti perkembangan zaman, dan mempu menjawab perubahan 

zaman dengan segala dasar di dalamnya. Menurut Bambang Sunggono hukum 

merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan 

hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur 

masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang 

dibuat dengan sengaja, yang diharapkan mampu memecahkan semua 

permasalahan dalam rangka meningkatkan profesionalisme polisi dimasa yang 

akan datang. Sementara kehidupan hukum yang meliputi kultur masyarakat, 

kinerja polisi serta pranata hukum yang ada belum bisa untuk menuju ke-arah 

kehidupan hukum yang diharapkan.89 

       Paradigma kepolisian sebagai "alat negara", dan bukan alat penguasa atau 

golongan, saat ini mendapat tantangan nyata. Tantangan ini hanya bisa dijawab 

dengan perubahan kultur dan mentalitas aparat Polri sendiri dengan tetap menjaga 

jarak dari kegiatan politik praktis. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa 

sukses awal dalam rangka pemolisian profesional adalah dengan melepaskannya 

88 Ibid. 
89 Ibid. 
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dari pengaruh politik dan partisan politik. Artinya pemolisian tidak lagi dikaitkan 

kepada satu atau lain golongan dalam masyarakat, melainkan menjadi pelayan 

publik yang mampu mengatasi semua golongan. 90 

       Dengan demikian polisi dapat diharapkan menjalankan pekerjaannya menurut 

tuntutan standar profesional, yang intinya adalah penggunaan ilmu dan teknologi. 

Terlebih dengan arus globalisasi yang cenderung liberalisasi di dalamnya telah 

memunculkan berbagai bentuk ancaman berupa kejahatan konvensional dan 

transnasional yang semakin beragam dan menyebar. Sehingga rasa aman dan 

nyaman menjadi barang mahal bagi masyarakat. Kondisi demikian disebabkan 

semakin beratnya tantangan yang dihadapi polisi seperti yang dikatakan Rido Ibnu 

Syahrie bahwa tugas dan peran yang diemban Polri tersebut tidaklah ringan di 

tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, polisi identik dengan 

penanganan berbagai tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional 

hingga modern dengan lingkup luas.91 

       Oleh karena itu, kultur kepolisian yang selama ini cenderung menjalankan 

hukum secara primitif, dalam arti banyak dalam proses hukum hanya berpegang 

pada undang-undang dalam arti konseptual, membaca undang-undang yang 

dibaca adalah pasal-pasal dan tidak didasarkan kepada makna yang hakiki yang 

menjadi roh dari undang-undang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto 

Rahardjo, bahwa membaca undang-undang pertama-tama yang dibaca peraturan, 

pasal-pasal.92 Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa 

menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu 

90 Ibid., hlm. 62. 
91 Ibid. 
92 Ibid., hlm.63. 
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menjadi terluputkan. Sebab kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangan 

peraturan adalah penerjemahannya ke dalam kata-kata dan kalimat. Maka 

senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, 

mengisyaratkan agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali 

dalam membaca hukum.93 Kaidah sebagai basis spiritual harus dimaknai secara 

cerdas, karena memang kaidah itu sendiri mempunyai makna dan berbasis 

spiritual, oleh karenanya kecerdasan spiritual merupakan syarat yang harus 

dimiliki untuk membangun profesionalisme polisi sebagai pelaksana sekaligus 

aparat penegak hukum. Kerena kecerdasan spiritual menurut Satjipto Rahardjo 

amat menarik untuk dikaitkan dengan cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada 

gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum. Karena 

menurut Satjipto Rahardjo bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patoka 

(rule bound), juga tidak hanya bersifat kontektual, tetapi ingin keluar dari situasi 

yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna atau nilai yang lebih 

dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin 

diikat dan dibatasi dengan patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan 

menembus situasi yang ada (transenden).94 

       Di samping kecerdasan spiritual di atas, masih terdapat cara berpikir lain 

yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan profesionalisme polisi, yaitu 

logika sosial. Logika sosial merupakan salah satu kendali diri polisi dalam 

menjalankan tugas kesehariannya dalam proses penegakan hukum yaitu dikenal 

dengan nilai kepatutan di dalam masyarakat dengan mencoba bertanya kepada diri 

93 Ibid. 
94 Ibid. 
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sendiri “apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan nilai kepatutan di 

dalam masyarakat ?”. Di dalam ilmu sosial ada semacam konsep stigmatis yang 

mangatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat akan membawa 

ciri masyarakat yang bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan ke dalam 

rumus “bagaimana masyarakatnya, begitu pula lembaga”. Dengan demikian bisa 

dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang 

berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.95 

 

2. Kinerja Polisi  

       Dimanapun didunia ini, kepolisian akan selalu ditarik ke dua arah yang 

berbeda, yaitu arah formal prosedural dan arah sosiologis substansial. Keadaan 

dasar seperti itu mendorong kita untuk memahami pekerjaan pemolisian sebagai 

suatu yang “berakar peraturan” dan sekaligus juga “berakar perilaku” (rule based 

dan behavior based). Peraturan dan perilaku harus dimaknai sebagai suatu yang 

harus dikembangkan pada diri insan kepolisian untuk lebih mampu 

mengembangkan diri sebagai dasar membantuk kenerja yang profesional, dan 

selaku bersikap represif.96  

       Sikap represif yang mulai mengendur, berpengaruh terhadap beberapa 

keberhasilan yang dicapai kepolisian, dan relatif lebih amannya kondisi keamanan 

bisa jadi membuat citra polisi saat ini yang seharusnya dipandang lebih baik.  

Namun dalam beberapa bagian lain, terutama berkaitan dengan tuntutan 

profesionalitas polisi dalam menangani kasus besar, polisi dipandang masih belum 

95 Ibid., hlm. 64. 
96 Ibid., hlm. 65. 
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mampu menjalankan tugasnya secara lebih profesional, khususnya dalam 

mengungkap kasus hukum berat seperti pelanggaran hak asasi manusia dalam 

peristiwa Mei hingga kasus Trisakti. Bahkan sampai sekarang masih menyisakan 

kabut hitam bagi korp kepolisian, akibatnya masyarakat marasa tetap tidak puas 

dengan kinerja polisi. Kondisi di atas, tercermin dari ungkapan publik mencermati 

upaya polisi dalam menangani kasus korupsi besar maupun kasus yang 

melibatkan orang penting atau memiliki pengaruh dalam pemerintahan atau 

ekonomi, polisi masih dipandang sebelah mata.97 

      Negara Indonesia merupakan satu-satunya bangsa besar di dunia yang 

memiliki beragam suku, agama, ras, golongan, budaya dan bahasa, yang menyatu 

dan bersatu dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian 

oleh pendiri bangsa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-

beda tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Melihat begitu pentingnya makna 

tersebut sehingga para pendiri republik ini sepakat untuk meletakkan kata 

Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila.98 

       Telah nampak dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju 

kepada kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dengan mudah berhasil mencapai 

kemenangan, jika perjuangan dilakukan secara berkelompok-kelompok, 

berdasarkan suku, agama, dan ras tertentu. Pergerakan dan perlawanan yang 

97 Ibid. 
98 http://cahayakaltim.com/peran-polri-dalam-merawat-kemajemukan-bangsa/ (Di akses 

pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2017 pukul 22.00 WIB) 
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dilakukan secara sendiri-sendiri nyata berakhir dengan kekalahan-demi 

kekalahan.99 

   Salah satu bagian dari aparatur negara yang banyak berhubungan langsung 

dengan masyarakat dan warga negara Indonesia adalah Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, secara filosofis kelembagaan kepolisian dibentuk dalam 

rangka menjaga keamanan dalam negeri dimana keamanan dalam negeri 

merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, 

dan beradab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.100 

       Institusi Kepolisian secara substansiil mengemban amanah merawat 

kemajemukan bangsa dengan bertugas secara adil dan bijaksana, berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memelihara keamanan dalam negeri 

melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Peran-peran tersebut diharapkan mampu menjadi 

perekat kebhinnekaan bagi bangsa Indonesia.101 

 

 

 

99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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