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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

       Pasca jatuhnya pemerintahan Orde baru, Indonesia mulai memasuki 

pemerintahan yang demokrasi. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap 

reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian 

yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Oleh karena itu, 

dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara 

Negara Indonesia (TNI) sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang 

keamanan. Penataan ulang institusi Polri dimulai pada tahun 1998 ketika 

dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI pada bulan april 1999, melalui 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan 

dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI.
1
 Inpres tersebut diperkuat dengan 

dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VI / 

MPR-RI / 2000 tentang Pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan kedua lembaga 

tersebut menetapkan TNI di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada 

langsung di bawah Presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik 

pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. 

Kedudukan Polri langsung dibawah Presiden tersebut dikuatkan melalui adanya 

Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 pada pasal 2 ayat 

(1) Kepolisin Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah 

Presiden, ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala 

                                                           
1
 http://s-moc.blogspot.co.id/2012/09/reformasi-dan-kinerja-polri.html, diunduh pada tanggal 27 

Desember 2017 jam 22.30 Wib. 
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Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab langsung kepada presiden, ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan 

Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan 

pada pasal 3 Ketentuan tentang susunan, sebutan, dan tanda pangkat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia diubah, dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Kepolisian pada masa lampau dalam menyelesaikan konflik sosial antar warga 

masyarakat dengan cara pengakan hukum dengan doktrin “the strong hand of 

society” yaitu melakukan tindakan upaya paksa penyidikan berupa : penangkapan, 

penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemanggilan serta melakukan pemeriksaan 

tersangka dan saksi-saksi dengan strategi symbolic justice. Doktrin the strong 

hand of society adalah paham militerisme polisi dalam melaksanakan tugasnya 

dengan kekerasan telanjang, yang dalam melaksanakan tugas selalu 

mengedepankan tindakan represif. Peran kepolisian dengan strategi symbolic 

justice di Indonesia sudah berjalan lebih dari 40 tahun sejak pemerintahan Bung 

Karno, kepolisian dimasukkan menjadi bagian dari ABRI dan dilanjutkan 

pemerintahan Presiden Suharto kemudian pada tanggal 8 Januari 2002 sebagai 

tonggaknya sejarah perubahan paradigma dari the strong hand of society (tangan 

yang keras bagi masyarakat) berubah menjadi paradigma the soft hand of society 

(tangan yang lunak dan sebagai pelayan yang ramah bagi masyarakat) tersurat 

dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dengan mengutamakan tindakan pencegahan.
2
 

Polri bukan anggota tempur (combatant) sebagaimana TNI (Militer). Polri 

bertugas selama 24 jam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk 

dalam situasi perang. Tidak aneh bila saat televisi menayangkan berita perang di 

Timur Tengah, terlihat pula polisi sedang mengatur lalu lintas. Mereka tak boleh 

ikut perang karena itu tidak boleh ditembak, tetapi Polri dipersenjatai mengingat 

mereka aparat penegak hukum. Negara memberi kewenangan Polri untuk 

menggunakan kekerasan (termasuk senjata) secara sah. Sama seperti pegawai Bea 

dan Cukai, Kejaksaan, dan institusi lain yang diberi kewenangan serupa. Bedanya 

dari combatant seperti TNI, Polri menembak untuk melumpuhkan, sedangkan 

TNI menembak untuk membunuh (dalam situasi perang), dengan demikian diklat 

Kepolisian tidak boleh sama dengan diklat TNI. Polri dilatih menggunakan peluru 

kosong, lalu peluru karet, baru peluru tajam, untuk mengatasi kerusuhan. TNI 

tidak mungkin menembak musuh dengan peluru hampa. Status sipil pula yang 

membuat anggota Polri tunduk pada hukum dan peradilan sipil.  

      Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal 

yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri 

sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan 

Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan 

pembenahan secara maksimal. Disebutkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang 

                                                           
2
 Suparmin, 2013, hlm.11, Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT, Badan 

penerbit Universitas  Diponegoro, Semarang. 
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Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota 

Porli tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukan bahwa anggota 

Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum 

militer.
3
Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri 

juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin, Peraturan Kode Etik Profesi 

Polri bila melakukan pelanggaran. Contoh jenis Pelanggaran disiplin anggota 

Polri sesuai PPRI Nomor 2 Tahun 2003 antara lain menjadi perantara atau 

makelar perkara, melakukan pungutan liar (pungli) dan meninggalkan tugas tanpa 

ijin dari pimpinan sedangkan contoh pelanggaran Kode Etik sesuai Perkap Nomor 

14Tahun 2011 antara lain menjadi anggota atau pengurus partai politik, 

melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta melakukan tindak pidana. 

      Dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan 

pelayanan yang dipercaya masyarakat, POLRI telah mencanangkan Grand 

Strategi POLRI 2015-2025, dengan sasaran pengembangan diarahkan sesuai 

tahapan sebagai berikut : a). Trust Building (2005-2010) yaitu membangun 

kepercayaan masyarakt dan internal POLRI dalam Grand Strategi merupakan 

faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan 

kepercayaan, b). Partnership Building (2011-2015) yaitu membangunkerja sama 

dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam 

pengakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan. pengayoman untuk 

menciptakan rasa aman, dan c). Strive for Exellence (2016-2025) yaitu 

membangun pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government best 
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 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
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practice POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, 

infrastruktur material fasilitas jasa guna membangun kapasitas POLRI (capacity 

building) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.
4
 

      Dalam menjalankan tugas sehari-hari Polri memiliki peraturan secara khusus 

yang harus dipedomani dan dipatuhi dalam berperilaku untuk menghindari adanya 

perilaku anggota Polri yang sewenang-wenang sehingga akan menimbulkan ada 

kerugian dari pihak masyarakat yang seharusnya dilayani, diayomi dan dilindungi. 

Setiap personel Polri diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam 

bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan disiplin bagi anggota Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang 

mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri 

sebagian anggotanya. 

      Pasal 12 ayat (1) huraf a PPRI No. 1 Tahun 2003 berbunyi “ Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari 

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut 

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 

berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan Pasal 22 huruf a 
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 Suparmin, 2012, hlm. 95-96, Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute 

Resolution, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang. 



6 
 

 
 

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 berbunyi “Sanksi administratif berupa 

rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang 

dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana 

penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap.5 

     Berdasarkan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi anggota Polri yang 

melakukan tindak pidana selain diproses di pengadilan umum akan juga diproses 

secara internal yaitu melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah 

anggota Polri tersebut dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak 

pidana dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan dan 

perbuatan anggota Polri terancam akan diberhentikan statusnya dari dinas Polri. 

       Namun yang menjadi suatu permasalahan serius belakangan ini yang sedang 

dihadapi adalah adanya kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang 

dilakukan oleh Oknum anggota Polri di kesatuan Polda Sumatera Utara bahwa 

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah menangkap 2 (dua) oknum 

anggota Polri yang bertugas di Nias dan Polres Tanjung Balai karena terlibat 

dalam jaringan narkoba. Dikabarkan dalam pengungkapan ini, polisi menyita 

Nakotika jenis sabu seberat 28 kg. Selain kedua personel Polri itu, petugas juga 

menangkap 11 orang lain. Seorang di antaranya ditembak mati. Dua lainnya 

ditembak pada bagian kaki.
6
 

                                                           
5
 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011. 

6
http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Terlibat-Jaringan-Narkoba--Dua-Oknum-Anggota-Polri-di-

Sumut-Dikabarkan-Ditangkap, diunduh pada tanggal 27 Desember 2017 jam 16.09 Wib. 

http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Terlibat-Jaringan-Narkoba--Dua-Oknum-Anggota-Polri-di-Sumut-Dikabarkan-Ditangkap
http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Terlibat-Jaringan-Narkoba--Dua-Oknum-Anggota-Polri-di-Sumut-Dikabarkan-Ditangkap
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Dampak yang ditimbulkan dari pemakaian Narkoba yaitu bisa menyebabkan 

perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. 

Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti: Kejang-kejang, imajinasi, dan 

halusinasi, Gangguan pada jantung dan pembuluh  darah (kardiovaskuler) dan 

bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi 

narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, Over dosis bisa 

menyebabkan kematian. 

      Oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya 

menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa negara dalam situasi darurat 

narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika 

sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi bangsa dari 

ancaman narkoba.
7

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian akan 

memberi sanksi tegas terhadap anggotanya yang terlibat narkotika 

tergantung pelanggaran. "Kalau dia pemakai, pasti dia kita berikan kode 

etik. Kalau nggak ada barang bukti, maka dia direhab. Kalau ada barang 

bukti kita proses hukum. Anggota Polri, yang terlibat mengedarkan narkoba 

sama saja sudah mengkhianati institusi, sanksinya pemecatan. "Kalau dia 

ikut mengedar, anggota Polri, berarti pengkhianat. Pengkhianat harus 

dipecat. Bila perlu ditembak mati, tak ada ampun bagi anggota yangterlibat 

dalam jaringan Narkoba.
8
 Berkaitan dengan adanya pelanggaran tindak 

                                                           
7

https://www.antaranews.com/berita/603985/strategi-terintegrasi-bnn-untuk-perang-melawan-

narkoba, diunduh pada tanggal 18 Januari 2018 jam 22.17 Wib. 
8

https://mv.beritacenter.com/news-153649-kapolri-oknum-polisi-terlibat-narkoba-sama-saja-

penghianat-pecat.html, diunduh pada tanggal 18 Januari 2018 jam 22.38 Wib. 

https://www.antaranews.com/berita/603985/strategi-terintegrasi-bnn-untuk-perang-melawan-narkoba
https://www.antaranews.com/berita/603985/strategi-terintegrasi-bnn-untuk-perang-melawan-narkoba
https://mv.beritacenter.com/news-153649-kapolri-oknum-polisi-terlibat-narkoba-sama-saja-penghianat-pecat.html
https://mv.beritacenter.com/news-153649-kapolri-oknum-polisi-terlibat-narkoba-sama-saja-penghianat-pecat.html
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pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota 

Polisi tersebut Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian 

mengintruksikan / memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Polri 

seindonesia agar seluruh oknum anggota Polisi yang terlibat dalan tindak 

pidana penyalahgunaan Narkotika dan yang melakukan perselingkuhan 

dengan Polisi Wanita atau Bhayangkari (istri Polisi) serta PNS 

dilingkungan Polri supaya diproses secara Kode Etik Profesi Polri 

kemudian diberikan sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri. Perintah Kapolri tersebut 

diteruskan kepada seluruh jajaran Polda Seindonesia kemudian diterima di 

Polrestabes Semarang dalam bentuk Surat Telegram Nomor : ST/ 269 / XI / 

2017 tanggal 7 Nopember 2017. 

       Oknum Polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan 

baik disiplin maupun kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga 

tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas 

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana 

tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin 

atau sanksi pelanggaran kode etik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM KODE 

ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG”. 
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B.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses penegakan hukum Kode Etik  terhadap anggota Polri yang 

melakukan Tindak Pidana Narkotika ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang didapatkan dalam proses penegakan 

hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana 

Narkotika ? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang 

melandasi penelitian ini yaitu : 

a) Untuk mengetahui proses penegakan hukum kode etik bagi anggota Polri 

yang melakukan tindak pidana Narkotika. 

b) Untuk mengetahui hambatan dalam menegakan hukum Kode Etik Polri 

terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika. 

2. Kegunaan Penelitian   

      Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat  sebagai 

berikut : 

a) Manfaat Praktis 
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      Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran 

tentang aparat penegak hukum serta bagaimana yang seharusnya 

dilakukan dalam menangani pelanggaran Kode Etik Polri.  

b) Manfaat Teoritis  

      Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan 

tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik dalam 

penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.  

D.  Batasan Penelitian 

       Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini 

maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan 

diteliti adalah bagaimana penegakan hukum Kode Etik Profesi bagi anggota Polri 

yang melakukan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Semarang, sehingga 

penulis dalam melakukan penelitian berfokus pada cara penegakan hukum Kode 

Etik Profesi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika  di 

kesatuan Polrestabes Semarang dan hambatan / kendala yang ditemukan oleh 

penegak hukum Kode Etik Polri selama proses menegakan hukum Kode Etik 

Profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika. 

 

 

 

 

 

 


