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ABSTRAK
TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA

(Studi di KEPOLISIAN SEKTOR NARMADA)

FAIRUZ ABADI
D1A 014 095

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Dalam studi penelitian di Kecamatan Narmada, Kepolisian Sektor Narmada merupakan
lembaga yang berwenang untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada
masyarakat. Tugas kepolisian yang paling efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana
adalah tugas pengamanan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tugas kepolisian dalam rangka
pengamanan guna mencegah terjadinya tindak pidana dan untuk mengetahui
hambatan/kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Narmada dalam mencegah terjadinya
tindak pidana. Untuk itu Penyusun menggunakan metode penelitian empiris yang
menggunakan metode pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan
sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
merupakan bentuk dari tugas pokok kepolisian yang berada di Kepolisian Sektor Narmada.
Adapun hambatan/kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Narmada adalah kendala
internal dan kendala eksternal.
Kata Kunci : Tugas Kepolisian, Pencegahan, Tindak Pidana, Studi Penelitian

Kepolisian Sektor Narmada

ABSTRACT

POLICE DUTIES TO PREVENTION THE OCCURRENCE OF CRIMINAL ACT (Study
in NARMADA POLICE  SECTOR)

FAIRUZ ABADI
D1A 014 095

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MATARAM

In research study in Narmada sub-district, the Narmada Sector Police Department is the
authorized institution to provide security, order and service to the public. The most effective
tasks of the police to prevent any occurrence of criminal acts are securing the regulation,
safeguarding, escorting and patrolling. The purposes of this study are to determine the forms
of police duties in safeguarding context and find out the obstacles faced by the Narmada
Sector Police Department in preventing any occurrence of criminal acts. For these reasons,
the author use empirical research methods which conclude the approach of the law,
conceptual approach and sociological approach. Based on the research results, regulating
m, guarding, escorting and patrolling are the form of the main duties of the Narmada Sector
Police Department. The obstacles that faced by the Narmada Sector Police Department are
internal obstacles and external obstacles.
Key Words : Police Duties, Prevention, Criminal Act, Narmada Police Sector Research



i

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia

adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan

hukum.

Pada era globalisasi ini, aktivitas  kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas

dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya

perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin

meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit

pembuktiannya.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai intitusi

yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,

menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal

tersebut berbagai pola perpolisian terus di kembangkan, hingga diharapkan mampu menekan

terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana

kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan masyarakat adalah

tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan

atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya

pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar

dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas

dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan dengan cara hampir sama dalam
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pelaksanaanya memiliki fungsi patroli.1 Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung

jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan masyarakat adalah

tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan

atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya

pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar

dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas

dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan dengan cara hampir sama dalam

pelaksanaanya memiliki fungsi patroli.2 Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung

jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Sektor Narmada adalah Lembaga yang berwenang untuk memberikan

keamanan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas-tugas pokok

Kepolisian, khususnya untuk wilayah Kecamatan Narmada, karena daerah hukum Kepolisan

Sektor itu untuk wilayah Kecamatan. Tentunya ini adalah tugas yang cukup berat bagi

Kepolisian Sektor Narmada. Disamping itu masyarakat juga harus turut berperan serta aktif

untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat agar tugas-tugas

Kepolisian Sektor Narmada lebih efektif dalam mencegah dan menekan jumlah terjadinya

tindak pidana.

Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah tindak pidana umum yang sifatnya terjadi

di tempat-tempat umum, karena untuk gambaran kejahatan yang sering terjadi di daerah

Kecamatan Narmada hanyalah tindak pidana konvensional, kejahatan seperti merugikan

negara dan kejahatan yang dapat berimplikasi kontijensi hampir tidak pernah terjadi. Tugas

Kepolisian dalam rangka pengamanan diemban oleh Unit lantas dan Unit Sabhara untuk

1 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di
Lapangan, hlm. 123

2 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di
Lapangan, hlm. 123
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Kepolisian Sektor, contohnya seperti patroli di tempat wisata atau di tempat kegiatan

masyarakat berlangsung, kegiatan patroli merupakan upaya pencegahan munculnya faktor

niat dan kesempatan melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, perkelahian,

penganiayaan dan lain-lain

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik dua pokok

membahasan yaitu: 1. Bagaimana bentuk tugas Kepolisian Sektor Narmada dalam rangka

pengamanan guna mencegah terjadinya tindak pidana? 2. Apa yang menjadi kendala

Kepolisian Sektor Narmada dalam mencegah terjadinya tindak pidana?

Dari persoalan yang dikaji, maka peneliti ini dikatagorikan sebagai penelitian empiris,

yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan

sosiologis dengan menggunakan jenis dan bahan hukum yang bersumber dari data lapangan

dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan

studi lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif .
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PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Tugas Kepolisian Sektor Narmada dalam Rangka Pengamanan guna

Mencegah Terjadinya Tindak Pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Kepolisian Negara Republik

indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi dan tujuan Kepolisian.

Penjabaran dari adanya fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik diatas termuat dalam beberapa bentuk-bentuk tugas

kepolisian yang termuat pada Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara

Republik Indonesia memiliki tugas-tugas pokok, yaitu : a. Memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyatakan ketiga rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan

prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana

yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang

dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan

dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma
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hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi

hak asasi manusia.

Mengenai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia

maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia menjabarkannya lebih lanjut secara terperinci  dalam Pasal 14 yang jika ditelaah

maka adak didapatkan dua bentuk tugas kepolisian yaitu tugas dalam bentuk pencegahan (

Preventif ) dan tugas dalam bentuk penanggulanagan ( Represif Yustisial ). Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan,

bahwa: 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 dijalan; 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;

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 menjunjug 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
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dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta l. Melaksanakan tugas lain

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah

Dari beberapa tugas pokok kepolisian di atas, bahwa upaya pencegahan (preventif)

yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah terjadi suatu

tindak pidana terjadi di dalam wilayah hukumnya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14

diatas yakni termuat pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.  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 dijalan; 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.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Narmada, Bapak Kompol

I Gusti Komang Bagia ada beberapa bentuk tugas Kepolisian Sektor Narmada dalam

pencegahan suatu tindak pidana khususnya di wilayah hukum Narmada yaitu melaksanakan

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.3

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ini biasa di singkat Turjawali,

Turjawali merupakan tugas pokok kepolisian yang bertujuan untuk menciptakan keamanan,

ketertiban, kelancaran lalu lintas dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Tugas

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ini di pegang oleh unit Sabhara dan unit

Lantas.

3 Hasil Wawancara dengan I Gusti Komang Bagia, Kepala Kepolisian Sektor Narmada, 10 juli 2018,
Markas Kepolisian Sektor Narmada.
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Menurut hasil wawancara dengan Panit 3 Sabhara Kepolisian Sektor Narmada, Bapak

I Wayan Ardana, Samapta Bhayangkara (Sabhara) secara umum merupakan unsur pelaksana

tugas Kepolisian Republik Indonesia berada dibawah Kapolda langsung dan bertugas

menyelenggarakan kegiatan Turjawali ( Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli ),

Dalmas ( Pengendalian Masyarakat ), SAR (Search And Rescue), Bantuan Satwa ( k-9)4

Kemudian untuk Tugas Pokok Sabhara Kepolisian Sektor adalah melaksanakan

fungsi Kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas

dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya

yang juga disebutkan oleh Bapak I Wayan Ardana adalah : 1) Memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 2) Meniadakan unsur kesempatan atau

peluang bagi warga masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum 3)

Melaksanakan tindakan represif tahap awal terhadap bentuk gangguan kamtibmas 4)

Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) contoh : tipiring 5) Melaksanakan

Search And Resque (SAR) terbatas. Disamping itu secara umum juga bertugas : a)

Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan b) Penjagaan c) Pengawalan d) Patroli e)

TPTKP ( Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara ) f) Bansar / Bantuan SAR g) Dalmas (

Pengendalian Massa ) h) Negosiasi i) Tipiring ( Tindak Pidan Ringan )

Kemudian Panit 3 Sabhara kepolisian Sektor Narmada tersebut mengemukakan fungsi

Sabhara Kepolisian Sektor, yaitu Melaksanakan tugas Kepolisian secara umum sebagai

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan

fungsinya dalam rangka Memelihata Keamaanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit 1 Lantas Kepolisian Sektor Narmada,

Bapak I Wayan Suastika Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Kepolisian

Republik Indonesia dibidang Lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan

4 Hasil Wawancara dengan I Wayan Ardana, Panit 3 Sabhara Kepolisian Sektor Narmada, Tanggal 25
September 2018, Pukul 10:00, Markas Kepolisian Sektor Narmada
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dalam pengendalian Lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan

serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di

jalanan. Unit Lalu lintas Kepolisian Sektor Narmada juga melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya 5

Bapak I Wayan Suastika juga mengemukakan fungsi Polisi Lalu Lintas yaitu

penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi Pendidikan dan pembinaan

masyarakat dalam rangka keamanan Lalu lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan

terhadap masyarakat yang terorganisir seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Pramuka

Lalu Lintas. Kemudian yang kedua Penegakan hukum lalu lintas secara Preventif yaitu

dengan pengaturan lalu lintas, penjagaan/pengawasan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan

patroli lalu lintas, Sedangkan Pengakan Hukum Lalu lintas secara Refresif yaitu Penyidikan

Kecelakaan lalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas

Disebutkan juga ada beberapa Peranan Polisi Lalu lintas Kepolisian Sektor Narmada
yaitu : 1. Aparat penegak hukum lalu lintas 2. Aparat Penyidik kecelakaan lalu lintas 3.
Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum 4. Unsur bantuan komunikasi dan lain-
lain

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Narmada dalam mencegah terjadinya

tindak pidana.

1. Kendala Faktor Internal

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kepolisian Sektor Narmada, ada

beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tugas Kepolisian dalam mencegah

terjadinya tindak pidana, diantaranya yaitu faktor sarana dan prasarana, kurangnya beberapa

sarana dan prasarana  menjadi kendala bagi anggota kepolisian dalam melakukan tugasnya,

seperti alat komunikasi berupa HT ( Handy Talky ), apabila alat komunikasi tersebut tidak

tersedia karena di gunakan oleh anggota yang lain, maka anggota yang ingin menggunakan

5 Hasil Wawancara dengan I Wayan Suastika, Panit 1 Lantas Kepolisian Sektor Narmada, Tanggal 25
September 2018, Pukul 10:30, Markas Kepolisian Sektor Narmada
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alat komunikasi tersebut terpaksa menggunakan alat komunikasi pribadi dalam bertugas dan

melakukan komunikasi antar sesama anggota. Kemudian dalam hal kendaraan seperti

motor/mobil untuk patroli juga menjadi kendala bagi anggota Kepolisian Sektor Narmada

karena seringkali anggota kepolisian sektor narmada menggunakan kendaraan pribadi untuk

melakukan patroli keamanan6. Kemudian menurut Bapak Firman Eka Jayadi selaku

Bhabinkamtibmas Desa Selat yang cukup menjadi kendala dalam melakukan tugas yaitu

jauhnya perbedaan perbandingan antara anggota kepolisian dengan masyarakat. seperti

minimnya jumlah polisi yang ditugaskan disuatu desa di Kecamatan Narmada menjadi

Bhabinkamtibmas yang hanya berjumlah 1 (satu) orang anggota saja, sedangkan jumlah

minimum masyarakat disatu desa di Kecamatan Narmada berjumlah sekitar 2.000 (dua ribu)

jiwa, sedangkan untuk wilayah kerja dari Bapak Firman Eka Jayadi yang bertempat di Desa

Selat berjumlah lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa, oleh karna itu hal inilah yang

menyebapkan masih adanya masyrakat yang merasa belum terlayani secara maksimal oleh

anggota kepolisian selaku Bhabinkamtibmas.7

2. Kendala Faktor Eksternal

Menurut hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Selat Kecamatan Narmada,

Bapak Firman Eka Jayadi, kendala yang dihadapi oleh anggota Kepolisian Sektor Narmada

adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap terwujudnya situasi

Kamtibmas di wilayah kerjanya, terutama para remaja yang mementingkan egoisme

tersendiri yang seakan tidak peduli dengan hukum yang berlaku di sekitarnya, sebagai contoh

penggunaan kecimol sebagai iring-iringan pada saat nyongkolan serta beberapa remaja yang

selalu meminum minuman keras sebelum mengikuti acara nyongkolan, sehingga hal seperti

6 Hasil Wawancara dengan I Gusti Komang Bagia, Kepala Kepolisian Sektor Narmada, Tanggal 10 juli
2018 Pukul 12:45 , Markas Kepolisian Sektor Narmada.

7 Hasil Wawancara dengan Firman Eka Jayadi, Bhabinkamtibmas Desa Selat, Kecamatan Narmada,
Tanggal 26 juli 2018 Pukul 11:15, Kantor Desa Selat.
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itu menjadi faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya gangguan Kamtibmas pada

saat acara nyongkolan berlangsung.8

Faktor eksternal lain yang menjadi kendala anggota kepolisian dalam mencegah

terjadinya tindak pidana yaitu kurangnya sikap masyarakat terhadap pemberian informasi

terkait adanya tindak pidana yang rutin dilakukan, seperti informasi tempat-tempat perjudian,

minuman keras dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap gangguan kamtibmas.

Menurut Bapak Kepala Kepolisian Sektor Narmada I Gusti Komang Bagia, dalam hal

menertibkan tempat perdagangan minuman keras yang melanggar Peraturan daerah No 1

Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol, Kepolisian Sektor Narmada tidak memiliki wewenang dalam menindaklanjuti

penegakkan hukum dibidang penertiban minumman keras karena didalam Peraturan Daerah

No.1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol bahwa yang bertugas dalam menertibkan dan menindaklanjuti usaha-usaha yang

melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut dalam hal perdagangan minuman keras

beralkohol adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

baik itu pelanggaran administratif ataupun pelanggaran ketentuan pidana yang ada di

Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja, Kepolisian sektor Narmada hanya bertugas mendampingi dalam proses penertiban,

namun apabila pada saat penertiban berlangsung pihak yang ditertibkan atau yang

menertibkan maupun orang yang bersangkutan terhadap penertiban tersebut melakukan suatu

tindak pidana, maka disanalah peran Kepolisian Sektor Narmada melakukan penindakan

penegakkan hukum. Oleh karena itu apabila pemerintah daerah lebih tegas lagi dalam hal

8 Hasil Wawancara dengan Firman Eka Jayadi, Bhabinkamtibmas Desa Selat, Kecamatan Narmada,
Tanggal 26 juli 2018 Pukul 11:46, Kantor Desa Selat.
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penertiban usaha-usaha yang berpotensi menjadi suatu tindak pidana maka itu mampu

meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana.9

9 Hasil Wawancara dengan I Gusti Komang Bagia, Kepala Kepolisian Sektor Narmada, Tanggal 3
September 2018 Pukul 12:47, Markas Kepolisian Sektor Narmada.



xii

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Narmada bentuk tugas

Kepolisian Sektor Narmada dalam mencegah terjadinya tindak pidana yaitu: a. Upaya Pre-

entif, yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berupa penyuluhan dan sosialisasi kesadaran

hukum yang bertujuan untuk menghapus faktor niat seseorang melakukan tindak pidana; b.

Upaya Preventif, yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Unit Lantas berupa Pengaturan,

Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) yang bertujuan untuk menghilangkan

kesempatan seseorang melakukan tindak pidana. 2. Adapun yang terjadi hambatan atau

kendala Kepolisian Sektor Narmada dalam mencegah terjadinya tindakan pidana yaitu: a.

Kendala Internal. 1) kurangnya personel/anggota Kepolisian 2) keterbatasan sarana prasarana

3) perbedaan perbandingan yang sangat jauh antara masyarakat dengan angota kepolisian; b.

Kendala Eksternal 1) kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terhadap

terwujudnya situasi kamtibmas di wilayah kecamatan Narmada 2) kurangnya sikap

masyarakat terhadap pemberian informasi terkait terjadinya tindak pidana 3) kurangnya

kordinasi antara kepolisian Sektor Narmada dengan Pemerintah Daerah dalam hal penertiban

usaha-usaha yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas
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