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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Pembangunan nasional merupakan langkah nyata Negara Indonesia 

dalam perkembangannya. Pembangunan nasional ini dapat tercapai dengan 

membutuhkan kondisi negara yang menjamin keamanan dan ketertiban di 

masyarakatnya serta keadilan dan kemakmuran sesuai yang terkandung dalam 

pancasila. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, di dalamnya 

menjelaskan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) 

adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat 

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya 

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan 

tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat 

meresahkan masyarakat.1

                                                 
1 Kepolisian Republik Indonesia, 2014,Buku Pintar Bhabinkamtibmas,Jakarta, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, hal 3. 

 Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat 

merupakan tugas dari Polisi Republik Indonesia (Polri), maka dari itu Polri 

menciptakan berbagai kebijakan dan strategi untuk dapat menciptakan 

keamanan dan ketertiban di masyarakat demi menunjang pembangunan 

nasional. 
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Sebelum tahun 2000 Polri merupakan institusi yang masih bergabung 

dengan Tentara Republik Indonesia (TNI) dan menyatu dengan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dimana Polri merupakan institusi 

militer bersama dengan TNI dan tidak dilatih untuk dapat menggunakan 

hukum sebagai senjata karena dianggap tidak dibutuhkan, ditunjang dengan 

sistem pemerintahan orde baru yang juga tidak menggunakan hukum 

melainkan militer dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di 

masyarakat. Hal ini didasarkan pemahaman dan kebiasaan yang berlaku di 

dunia militer dengan sikap destruktif dan ofensif, yaitu dengan digunakannya 

kekerasan oleh Polri deperti dengan melakukan penganiayaan terhadap 

terduga pelaku tindak pidana oleh penyidik untuk memperoleh pengakuan 

dari pelaku tindak pidana tersebut, serta melakukan penangkapan dan 

penahanan tanpa adanya surat perintah bahkan penangkapan terkadang 

dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.2

                                                 
2 Pudi Rahardi, 2007,Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya : 
Laksbang Mediatama, Halaman 2. 

 Hal ini yang menyebabkan sebagian 

besar masyarakat kurang memiliki rasa kepercayaan terhadap Polri untuk 

dapat melindungi, mengayomi, serta menjaga keamanan dan ketertiban di 

masyarakat. Padahal seharusnya Polri menjadi gardu terdepan dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga sudah 

seharusnya dilakukan perubahan yang signifikan di instansi keppolisian untuk 

dapat mengambil simpati dan hati masyarakat untuk kembali percaya 

terhadap Polri. Konsep Dwifungsi (TNI-Polri) tampaknya menjadi citra yang 

ditangkap secara awam oleh masyarakat, bahwa Polri tak lebih dari 
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perpanjangan tangan penguasa.3 Hingga pada akhirnya pada 1 April 1999 

menjadi momen paling penting ketika Polri dipisahkan dari ABRI. Perjalanan 

dua belas tahun setelah itu telah menentukan kemandirian Polri dan kembali 

pada fungsinya sebagai mitra masyarakat. Sebagaimana visi rencana setrategi 

Polri tahap II (2010-2014) yang disampaikan Kapolri Timur Pradopo dalam 

fit and proper test nya dengan Komisi III DPR setahun lalu: “Terwujudnya 

pelayanan keamanan dan ketertiban Nasional (Kamtibmas) prima, tegaknya 

hukum dan keamanan dalam negeri (kamdagri) mantap serta terjalinnya 

sinergi polisional yang proaktif.”4

Polri menjadi institusi yang dahulu merupakan institusi militer menjadi 

institusi yang dapat dikatakan berwajah sipil. Polri merupakan institusi sipil 

menyebabkan Polri dianggap menjadi lebih lunak dan bersahabat dengan 

masyarakat dimana menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat menjadi 

fungsi utama dari Polri, selain itu juga menegakkan supremasi hukum yang 

  

Polri tidak lagi bergabung dengan TNI pada tahun 1 April 1999 yaitu 

dengan dikeluarkannya Tap MPR/VI/2000 yang menegaskan terpisahnya 

antara Polri dan TNI. Selain itu juga diatur pula tugas dan kewenangan TNI 

dan Polri dalam Tap MPR/VII/2000 dimana Porli bertanggungjawab atas 

keamanan sedangkan TNI bertanggungjawab terhadap Pertahanan. Kemudian 

reformasi terhadap Polri semakin gempar dengan dikeluarkannya UU no. 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menggantikan UU 

no. 28 tahun 1997.  

                                                 
3 M. Afif Mahfud, 2012, Polisi Berhati Nurani (Sebuah Bunga Rampai), Jakarta: Solusi 
Publishing, halaman 55. 
4 Ibid, halaman 55. 
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berlaku di Indonesia yang berdasar pada hak asasi warga negara. Sehingga 

banyak yang mengatakan bahwa Polri merupakan “alat negara” untuk 

kepentingan negara Indonesia, bukan menjadi alat dari institusi lain ataupun 

alat badan hukum lain. Selain itu dengan perumahan Polri yang tidak lagi 

bergabung dengan TNI, menyebabkan Polri menjadi ujung tombak dalam 

menangani keamanan dan ketertiban yang berhubungan dengan warga Negara 

Republik Indonesia. 

Polri merupakan “alat negara” oleh karena itu Polri menjadi institusi 

yang bersifat independen yang hanya bertindak demi kepentingan negara dan 

warga negara. Rasa aman dan nyaman merupakan tujuan yang harus 

diupayakan semaksimal mungkin oleh Polri, apalagi dengan perkembangan 

globalisasi yang sangat pesat yang menyebabkan timbul berbagai kejahatan 

konvensional dan transnasional yang semakin beragam menjadikan sulitnya 

mencapai kata aman dan nyaman di dalam masyarakat. Untuk dapat 

menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kerjasama 

antara Polri dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban, 

selain itu juga norma-norma yang hidup di masyarakat perlu juga untuk 

teteap dijaga. Hal ini dikarenakan di setiap kelompok masyarakat memiliki 

normanya sendiri, dimana tidak sedikit dari masyarakatnya tidak mengerti 

dan tidak melaksanakan norma tersebut.  

Peran Polri untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga norma-

norma ini, sehingga dapat tercipta kondisi yang aman dan tertib didalam 

masyarakat. Salah satu agenda reformasi di tubuh kepolisian negara Indonesia 
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adalah membangun aspek struktural, instrumental, dan kulturan. Kultur 

kepolisian yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM adalah sejalan dengan 

tuntutan dunia internasional terhadap institusi penegak hukum di negara-

negara di seluruh dunia terutama negara-negara yang tergabung sebagai 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).5

“Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri dalam upaya 
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu 
oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

 Berbagai situasi dan kondisi 

ini, perubahan yang signifikan serta mengedepankan penghargaan terhadap 

hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh Polri seperti apa yang diterangkan 

dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6

Diharapkan dengan dasar perubahan oleh Polri yang mengedepankan hak 

asasi manusia, maka tidak akan ada lagi perlakuan yang tidak baik seperti 

kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Polri kembali. Selain itu, 

hal ini diharapkan dapat menjadi semangat perubahan kultur perpolisian yang 

tradisional yaitu sangat prosedural, formalitas hukum yang kaku, sentralistik, 

selalu seragam, ataupun juga berubah dari kultur militeristik seperti bertindak 

sangat represif, otoritas, dan keras, juga memposisikan warga sebagai obyek. 

Dapat berubah kearah gaya perpolisian modern dimana warga menjadi 

prioritas utama, memenuhi kebutuhan masyarakat atas rasa aman yang ingin 

diperoleh, juga menjadi subyek atas penciptaan rasa aman tersebut, bukan 

 
 

                                                 
5 A. Kadarmanta, 2007, Membangun Kultur Kepolisian, Jakarta: Forum Media Utama, halaman 
133. 
6 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menimbang 
(b). 
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lagi menjadi obyek. Garis besar antara HAM dengan Polmas, hubungan 

antara keduanya adalah: 

“Perpolisian masyarakat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk 
menjamin adanya perlindungan dan HAM. Landasan Perpolisian 
Masyarakat adalah kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat 
yang patuh hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat mau membantu 
polisi dalam memerangi kejahatan, bekerja dalam kemitraan dengan 
masyarakat juga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang 
terjadi di dalam masyarakat secara kreatif.”7

Keadaan ini akan menciptakan kondisi kemitraan setara antara polisi dan 

masyarakat. Hal inilah yang memberikan semangat besar terhadap Polri untuk 

dapat membentuk ulang citra polri kearah yang lebih baik lagi di masyarakat. 

Dalam upaya itu, maka Polri menciptakan strategi untuk dapat lebih optimal 

dalam melaksanakan tugasnya menciptakan keamanan di masyarakat yaitu 

dengan menerapkan model perpolisian masyarakat (Polmas) atau yang sering 

disebut Community Policing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 

Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang 

Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam model Perpolisian Masyarakat 

penegakan hukum tidak lagi menjadi tugas dari kepolisian melainkan juga 

masyarakat melalui partisipasinya dalam membantu tugas Polri tersebut. 

Perpolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi 

mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari perpolisian 

masyarakat bukan pada menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah 

 
 

                                                 
7 A. Kadarmanta, Op-Cit, halaman 169. 
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manakala kejahatan tidak terjadi.8 Kebijakan pimpinan kepolisian tentang 

model perpolisian masyarakat ini mengarah pada pencapaian tujuan untuk 

melakukan: perubahan kultur dan strategi kepolisian dengan cara penciptaan 

kemitraan, penyelesaian masalah, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) 

para warga negara, pembatasan praktek penggunaan kekerasan, pencegahan 

kejahatan dan menjamin hidup yang lebih baik bagi anggota masyarakat.9

Peran Polmas sangatlah penting, perbandingan jumlah antara Polisi 

dengan masyarakat yang tidak seimbang, memungkinkan kontrol pihak 

Kepolisian terhadap perkembangan kejahatan kurang maksimal. Melalui 

Polmas, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Kepolisian dalam upaya 

menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perkap No.7 Tahun 2008 , meskipun telah tidak 

digunakan setelah ditetapkannya Perkap No.3 Tahun 2015. Namun salah satu 

pertimbangan diciptakannya model Perpolisian Masyarakat terdapat 

didalamnya, yaitu : 

“Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, 
sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang 
lama.  Sementara, ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak 
merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun 
kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi 
kesenjangan ini.  Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien 
dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat 
sebagai mitra yang setara.” 
 

10

                                                 
8 Satjipto Rahardjo, 2007, Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan 
Kemasyarakatan, Jakarta : Penerbit Buku Kompas,  hlm. 12. 

Selain bersama-sama 

9 A. Kadarmanta, Op-Cit, halaman 163. 
10 Fandri Rachmanto, Eksistensi Program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Surabaya), Halaman 1. 
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menjaga kamtibmas dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas, melalui 

Polmas diharapkan mampu menemukan solusi atau pemecahan permasalah 

yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan sebaik-baiknya.11 Penyelesaian 

perkara ataupun permasalahan pidana dan juga perdata yang terjadi di 

masyarakat, polmas menggunakan upaya penyelesaian non-penal. Upaya non 

penal ini dianggap oleh masyarakat lebih adil dan sesuai dengan budaya 

ataupun kultur setempat. Dengan adanya upaya non-penal ini, maka Polmas 

dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Upaya penyelesaian non-penal 

ini dapat disebut juga mediasi penal, mediasi penal merupakan alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (dikenal dengan istilah “Apropriate 

Dispute Resolution”)12. Hal ini menyesuaikan dengan cita hukum yang tidak 

hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga 

kemanfaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan 

kepada Pancasila (National wisdom) dan kearifan lokal (Local wisdom).13

                                                 
11 Ibid, halaman 4. 

 

Dengan adanya Polmas banyak memberikan perubahan yang signifikan di 

dalam maupun di luar instansi polri dan juga bagi masyarakat. Bagi 

masyarakat strategi Polmas juga bisa diterima dengan baik sehingga citra 

Polri juga dapat diperbaiki. Dengan adanya Polmas juga diharapkan angka 

kejahatan dapat berkurang dengan cara menanggulanginya dari lingkungan 

masyarakat dengan mencegah terjadinya kejahatan tersebut dari sumbernya 

12 Barda Nawawi, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang, 
Penerbit: Pustaka Magister, Halaman 2. 
13 Ibid, Halaman 4. 
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langsung. Sehingga angka kejahatan akan menurun yang itu juga merupakan 

tujuan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.  

Polri dalam merealisasikan model perpolisian masyarakat (Polmas) yaitu 

berdasarkan Perkap No.3 Tahun 2015 tepatnya Pasal 1 ayat (3) dan (4) juga 

Pasal 8 yang menyatakan bahwa unsur pelaksana dari perpolisian masyarakat 

adalah pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Realisasinya yaitu 

membentuk Forum kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sesuai dengan 

pasal 36 ayat (1) Perkap No.3 Tahun 2015 di setiap desa/kelurahan 

diprakarsai oleh Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas (dijelaskan lebih 

lanjut pada Lampiran huruf D Perkap No.3 Tahun 2015). Dalam rangka 

mewujudkan tujuan untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di 

masyarakat, juga untuk dapat menanggulangi dan/atau mencegah terjadinya 

kejahatan atau tindak pidana. Dibentuknya FKPM ini juga mengacu pada 

undang-undang , yaitu dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan 

yang merupakan tanggungjawab Polri dan juga masyarakat. Kehadiran 

FKPM di setiap desa/kelurahan merupakan kebutuhan yang hakiki, sebab 

FKPM merupakan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakatyang 

memiliki tugas kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, sementara desa/kelurahan merupakan basis 

interaksi dari masyarakat, yang mana di desa/kelurahan itulah terjadi 

persentuhan perdana antar warga masyarakat.14

                                                 
14 Kepolisian Negara Republik Indonesia,Op-cit, hal ii. 
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Bhabinkamtibmas melalui FKPM diharapkan akan dapat memperbaiki 

citra Polri yang selama ini dianggap buruk oleh publik dikarenakan masa 

lalunya dimana Polri merupakan institusi yang memiliki budaya militeristik 

sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 

FKPM merupakan salah satu strategi Polri yaitu melalui apa yang disebut 

perpolisian masyarakat (community policing). Model perpolisian ini 

diharapkan dapat menjadi alternatif bagi Polri untuk bisa lebih dekat lagi 

dengan masyarakat, sehingga timbul posisi yang sejajar antara Polri dengan 

masyarakat. Perpolisian masyarakat (Polmas) berkembang sebagai tanggapan 

dari Polri akan perkembangan yang terjadi di masyarakat dari segi politis, 

teknologi, dan juga kultural. Prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) lebih ditekankan di dalam model Polmas ini. Dengan begitu 

antara masyarakat dengan polri tidak lagi menjadi dua pihak yang saling 

berhadapan, tidak berjarak, melainkan saling bekerja sama dan saling 

bermitra dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam 

masyarakat demi tercpainya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.  

Empat fungsi model perpolisian masyarakat ini salah satunya dimana 

dicantumkan di dalam Pasal lima (5) Peraturan Kapolri no. 3 Tahun 2015  

huruf (a), (b), (c), dan (d) yang isinya : 

a) Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan 
Kamtibmas; 

b) Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya 
dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas; 

c) Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas 
masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan 

d) Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah 
Kamtibmas. 
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Dapat dilihat bahwa melalui strategi Polmas yaitu dengan dibentuknya 

FKPM memberikan perubahan besar bagi polisi juga masyarakat sehingga 

lebih efektif dan juga efisien untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman 

dan tertib di masyarakat. Dalam model Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

terdapat istilah Sense of Community. “Sense of Community yang merupakan 

cara perlibatan setiap anggota Polisi secara totalitas dalam kehidupan 

masyarakat, merupakan cara terbaik membangun karakter kepemimpinan 

Polisi untuk peduli masyarakatnya”.15

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Sehingga dengan adanya Sense of 

Community tersebut diharapkan Polri selalu dapat terlibat dalam setiap 

permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang bersinggungan 

dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui adanya 

pengemban Polmas/Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM). 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik 

untuk dapat melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam penulisan 

hukum dengan judul “Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

(FKPM) dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Polres Jepara” 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

                                                 
15 Soehardi, 2015, Polisi dan Kepemimpinan, Semarang:Bhara Kencan Abadi, halaman 163. 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di 

dalam masyarakat di wilayah Polsek Bangsri, Polres Jepara? 

2. Apakah hambatan yang ditemui oleh FKPM dalam melaksanakan 

partisipasinya dalam upaya penyelesaian tindak pidana? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan penulis melalui 

penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka turut serta dalam 

mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Secara khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana partisipasi FKPM 

dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah Polsek Bangsri Polres 

Kabupaten Jepara. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui 

dalam pelaksaaan partisipasi FKPM dalam penyelesaian tindak pidana 

di dalam masyarakat. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi 

kepentingan akademis dan bagi kepentingan praktis, manfaatnya antara 

lain : 

a. Manfaat teoritis 
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1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dibidang karya ilmiah, serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana serta untuk 

melengkapi dan mengembangkan pembendaharaan hukum pidana 

khususnya dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian. 

b. Manfaat praktis 

1. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan; 

2. Memperbanyak tambahan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan 

penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian khususnya melalui FKPM; 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dana acuan bagi aparat 

penegak hukum serta dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan 

kinerja FKPM untuk mencapai tujuannya serta dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) program Sarjana (S1) Universitas 

Diponegoro. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir 

serta memberikan gambaran yang menyeluruh serta garis besar, 

sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya 

adalah : 
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1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar,daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab, dimana masing-

masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun 

gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada BAB ini penulis menyajikan Latar Belakang Permasalahan, 

Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari 

analitis masalah yang akan dibahas berisikan kerangka pemikiran atau 

sumber pustaka. Dalam BAB ini penulis akan menyajikan tentang 

norma-norma hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang 

sedang dibahas. Disamping itu penulis juga akan menyajikan 

mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan 

dengan azas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat 

sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus 

yang sedang di teliti pada BAB IV. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai 

metode penelitian yang telah di kemukakan pada bab pendahuluan. 

Bab ini memberikan penjelasan tentang lokasi penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis 

data dan pengolahan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan tentang peranan FKPM dalam menanggulangi dan 

menyelesikan tindak pidana di masyarakat di Kabupaten Jepara. Pada 

bab ini juga bisa mengetahui mekanisme penyelesaian perkara tindak 

pidana di masyarakat di Kabupaten Jepara oleh FKPM. Dan yang 

terakhir dalam bab ini dapat diketahui pula apa sajakan hambatan-

hambatan yang di alami oleh FKPM dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian dan diberikan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai 

pada bab-bab sebelumnya. 


