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PENINDAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT 
(DIT BINMAS) POLDA JABAR BANDUNG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

ARTIKEL


Pendahuluan
Latar Belakang
Peranan polisi dalam penegakkan hukum dapat ditemukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan ; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka Polri sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya  hukum pidana disamping menggunakan pendekatan represif juga pendekatan prefentif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakkan hukum. Tugas-tugas polisi bersifat preventif dilaksanakan mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakuakan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Sementara itu, tugas polisi yang bersifat represif lebih berorientasi pada penegakkan  hukum pidana yang berupa menindak terhadap para pelanggar  untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Kaitannya dengan tugas preventif kepolisian yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal, dalam institusi Polri khususnya dilingkungan Kepoliisian Daerah diwujudkan berupa Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 22 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa “Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Lebih lanjut, pada Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas adalah “menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.
Secara substansi keberadaan Dit Binmas telah didukung oleh peraturan yang memadai, namun apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan efektifitas hukum, maka yang yang menjadi pertanyaan apakah tugas dari preventif Ditbinmas betul-betul telah dilaksanakan sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku, apakah prasarana yang ada telah mendukung dalam proses penegakkan hukum oleh Dit binmas. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dalam hal merespon upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Ditbinmas. Sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian selalu identik dengan fungsi serse dan lalu lintas, dimana hampir jarang ditemui suatu kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan-kegiatan Dit binmas sebagaimana Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas, yang meliputi menyelenggarakan pembinaan masyarakat,  kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  Pada hal tugas-tugas yang diemban Ditbinmas senyatanya adalah tugas preventif yang memang sangat penting dalam rangka mengantisipasi adanya tindakan kriminalitas serta terganggunya kamtibmas dimasyarakat.
Berangkat dari permasalahan tersebut, tentunya tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stake holder yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbimas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polda Jabar. Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus yang terjadi sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, dimana untuk kasus pencurian berat tindak pidana yang terjadi adalah sebanyak 21 kasus, pencurian dengan kekerasan 15 kasus, curanmor 8 kasus, penganiayaan 8 kasus, penipuan 53 kasus, penggelapan  63 kasus, pembunuhan 2 kasus, pekosaan 6 kasus dan tindak pidana yang melibatkan ibu dan anak sebanak 1 kasus.11 	Data Tindak Pidana Umum Yang Menonjol, Sumber :Ditreskrimum Polda Jabar.
Data tersebut merupakan data yang telah duhimpun oleh DitreskrimUm Polda Jabar, tidak termasuk kasus-kasus yang menjadi pemberitaan dimedia, yang terjadi didaerah terpencil serta yang memang tidak pernah ditangani dikepolisian. Berdasarkan pada kasus tersebut di atas, tentunya menjadi cerminan bagi kepolisian untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang terjadi. Karena faktanya dengan adanya tidakan criminal yang terjadi merupakan salah satu indicator bagi tugas preventif kepolisian belum berjalan secara maksimal. Tentunya, adanya tindakan kriminal yang kadang tanpa dapat diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam hal ini selaku Kepolisian khususnya Ditbinmas selaku pelaksana tugas preventif Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal.


Identifikasi Masalah
Bagaimanakah penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ? 
Kendala- kendala apa yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar?
	Bagaimanakah upaya dalam rangka memaksimalkan Penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas?


Metode Penelitian
Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana menurut Soerjono Soekanto,224 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.4 pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

	Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa : “Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.225 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,  hlm 10.5 Peneliti mengunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah  secara  sistematis  dan  faktual   tentang peranan Ditbinmas Polda Jabar Bandung dalam rangka mencegah terjadinya tindak kriminalitas dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan penerapan doktrin-doktrin Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Daerah dalam penerapannya di Indonesia, dikaitkan dengan perkembangan hukum di masa datang.


Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara mempunyai hak untuk membuat pengaturan untuk mewujudkan rasa aman, dan mencegah timbulnya anarki dalam masyarakat, maka diperlukan alat negara untuk mencapai tujuan tersebut, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 30 aya (4) UUD 45 amandemen, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menegakkan hukum; dan
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
	Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
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;
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna integrated criminal justice system yaitu singkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :226 	 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 2.6
1.	Singkronisasi struktural (structural sinchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2.	Sinkronisasi substansial (substansial sinchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalanya sistem peradilan pidana;
3.	Singkronisasi kultural (cultural sinchronization) adalah keserempakan pandangan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut di atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.227 	  Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 26.7
Dalam kehidupan bermasyarakat muncul suatu aturan yang disebut dengan norma atau kaidah yang hidup dalam lingkungan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu, norma atau kaidah yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut dirasakan sudah tidak mencukupi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan suatu hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Negara tersebut bersifat memaksa karena mempunyai sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, hal yang berkaitan dengan sanksi ini tercakup dalam hukum pidana yang muncul dalam bentuk suatu pemidanaan.
Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum pidana adalah mengenai pidana dan pemidanaan, yang meliputi tentang  penjatuhan jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (strafmaat) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. 
L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:228 	L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2014, hlm.119.8

“Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment)”. 

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa: 229 	Ibid.9
“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang  mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.

 Hal tersebut berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat  dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. 
Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief : 330 	Ibid, hlm. 119-1200
“Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan  (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam  KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa  aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III)  pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.”
Kemudian, apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, terdapat 2 (dua) macam teori pemidanaan,yaitu: 331 	Ibid, hlm. 1201
	Teori absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan; dan

Teori relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial. Mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, maka di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk  mengarah pada teori gabungan. 

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dinyatakan bahwa: 332 	Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 11-122 
“Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukinking van de gerechtigheid)”.
Jadi, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, yang dalam hal ini adalah pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi. Sementara itu tujuan pemidanaan sendiri harus berdasarkan pada keadilan.


Pembahasan Tentang Penindakan Ditbinmas Polda Jabar Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas
Penindakan Ditbinmas Polda Jabar Dalam Rangka Mencegah Tindakan Kriminalitas Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
Salah satu fungsi kepolisian dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas dalam lingkup Kepolisian daerah adalah Ditbinmas, dimana berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa “Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.
Dapat diketahui bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, fungsi Ditbimnmas merupakan fungsi Kepolisian yang bersifat pencegahan. Selanjutnya, secara rinci fungsi Ditbinmas diatur dalam Pasal 156 ayat (3), dimana Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:
	Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap  hukum  dan peraturan perundang-undangan;

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama polda dengan masyarakat yang kondusif;
Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak;
Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan polsus;
	Pembinaan   pelaksanaan   kegiatan   polmas   yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi non pemerintah; dan

Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditbinmas.
Berdasarkan pada uraian tugas Ditbinmas sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah di atas, penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas pada prakteknya, Ditbinmas Polda Jabar telah melakukan langkah-langkah yang meliputi: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu pemenuhan SOP (peraturan) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas Ditbinmas dalam rangka mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Faktor penegak hukum, meningkatkan kemampuan personil fungsi Binmas untuk dengan memberikan pelatihan keamanan swakarsa; peningkatan profesinal anggota Polri, peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan lain sebagainya; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu dengan: peningkatan kesejahteraan anggota Polri, penyusuna program anggaran dan rencana kerja, pembenahan administrasi perkantorandukungan operasional satuan kerja,penambahan jumlah pelaksanaan supervise fungsi Binmas; Faktor masyarakat,meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna memperoleh kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyaraakat agar pentingnya menjaga keamanan secara swakarsa; dan Faktor kebudayaan, yakni meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintah dan potensi masyarakat lainnya dan meningkatkan pelayanan prima, memberdayakan potensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan maupun kesadaran masyarakat.

Kendala- Kendala Yang Terjadi Dalam Hal Pencegahan Tindakan Kriminalitas Oleh Ditbinmas Polda Jabar
Sebagai alat pengayoman maka hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata-tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi) sebagai alat pengayoman maka hukum itu harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat suatu manusia yang berguna. Tugas mengayomi meliputi tugas menjadikan manusia menjadi baik.
Unsur melindungi dan mendidik yang terlihat dalam tugas hukum pidana, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan memberi sanksi terhadap tindakan-tindakan pelaku, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran. Hukum yang lahir berdasarkan nilai-nilai dan persepsi mendasar, dalam proses perubahan, mempunyai peran untuk mempertahankan stabilitas atau kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial.333 	Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Bandung, 1981. hlm 41.3
Hukum sebagai sarana untuk mempertahankan kestabilan maksudnya adalah bahwa hukum yang diberlakukan ditujukan untuk menjaga nilai-nilai yang berlaku dimana hukum sebagai sarana kontrol sosial apabila masalahnya menyangkut bidang-bidang kehidupan pribadi,334 	Ibid, hlm 42.4 yaitu bidang-bidang yang secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat maksudnya asas-asas yang merupakan dasar pada integarasi masyarakat.
Masyarakat berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan pada diri mereka mengenai kehidupan dan bagaimana cara menjalaninya. Kesamaan ini menjelma dalam nilai-nilai yang dianut dan aturan yang diterapkan atas mereka. Jika nilai-nilai yang ada dimasyarakat menyatakan bahwa kegiatan prostitusi pekerja seks komersial adalah perbuatan menyimpang dan amoral, maka negara menerapkan hukum yang tegas mengenai hal tersebut, maka hukum tadi dapat dikatakan berfungsi dalam mempertahankan nilai-nilai yang menjadi asas integrasi masyarakat. Hukum juga yang kemudian melakukan kontrol terhadap setiap sarana dan prasarana yang menjurus pada perbuatan menyimpang tersebut.
Berkaitan dengan kendala- kendala yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah 29.275.82 Km2 dan berpenduduk dengan jumlah penduduk sekitar 45.442.187 jiwa, selain itu dengan adanya kenala-kendala internal di Bidhumas Polda jabar, mengakibatkan permasalahan dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, yang meliputi: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berakibat pada gangguan kamtibmas; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan, baik Satpam maupun Siskamling dalam menjaga lingkungan dan kawasan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana kepolisian sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengganggu kelancaran tugas.

Upaya Dalam Rangka Memaksimalkan Penindakan Ditbinmas Sehingga Dapat Mencegah Tindakan Kriminalitas
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Kemudian, dalam Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam upaya penegakan hukum, perlu adanya langkah-langkah penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku penyidik.
Dalam penegakkan hukum oleh Polri tersebut, tentunya bertujuan untuk melakukan perlindungan hukum baik kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi, hak tersebut karena Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi masyarakatdan melakukan penegakkan hukum.
Sehubungan dengan upaya dalam rangka memaksimalkan penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya Ditbinmas Polda Jabar menemui kendala diantaranya: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu :
	Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), diperlukan aturan yang memadai dalam bentuk Peraturan Kapolda dalam rangka pelaksanaan tugas Ditbinmas, dalam rangka pencegahan kriminalitas yang menuntut tindakan segera dari petugas, tanpa harus berkoordinasi dulu dengan fungsi kepolisian lainnya (fungsi refresif) dalam penegakkan hukum seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba sebagaimana mengacu pada Peraturan DirBinmas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Poko Hubungan Tata Cara Kerja Dilingkungan Ditbinmas, yang mengharuskan adanya koordinasi dalam setiap tindakan Ditbinmas.

Faktor penegak hukum, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat pencegahan, selain itu dengan adanya kemampuan hukum yang memadai diharapkan Anggota Ditbinmas dapat memahami kenapa dimasyarakat terjadi pelanggaran hukum dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut, termasuk para petugas dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Oleh karena luas wilayah hukum Ditbinmas Jawa Barat sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah anggota sebanyak 61 personil, seyogyanya diperlukan penambahan jumlah personil. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai misalnya, anggaran, transportasi dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan dalam mendukung tugas Ditbinmas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan.
	Faktor masyarakat, diperrlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dari Polda Jabar secara umum serta Ditbinmas secara khusus terkait dengan pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Faktor kebudayaan, secara internal diperlukan hubungan tata cara kerja yang baik antara fungsi Ditbinmas dengan fungsi kepolisian yang lain, baik secara vertical maupun horizontal sehingga sehingga terdapat kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, selain itu para persnoil Ditbinmas harus membangun budaya hukum yang baik, sehingga dapat memberi contoh ke masyarakat tenting pentingnya menjaga budaya hukum yang baik.
Berdasarkan urain tersebut di atas, tanpa mengenyampingkan faktor mana yang lebih penting, menurut penulis dalam rangka penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas faktor masyarakat seharusnya dijadikan prioritas, karena  penindakan ditbinmas dalam mencegah tindakan kriminalitas tidak akan berhasil tanpa bantuan serta melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang menguasai informasi dan segala hal yang terkait dengan kriminalitas yang terjadi disekitarnya.


Penutup
Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian tugas Ditbinmas sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah di atas, penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas pada prakteknya, Ditbinmas Polda Jabar telah melakukan langkah-langkah yang meliputi: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu pemenuhan SOP (peraturan) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas Ditbinmas dalam rangka mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Faktor penegak hukum, meningkatkan kemampuan personil fungsi Binmas untuk dengan memberikan pelatihan keamanan swakarsa; peningkatan profesinal anggota Polri, peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan lain sebagainya; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu dengan: peningkatan kesejahteraan anggota Polri, penyusuna program anggaran dan rencana kerja, pembenahan administrasi perkantorandukungan operasional satuan kerja,penambahan jumlah pelaksanaan supervise fungsi Binmas; Faktor masyarakat,meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna memperoleh kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyaraakat agar pentingnya menjaga keamanan secara swakarsa; dan Faktor kebudayaan, yakni meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintah dan potensi masyarakat lainnya dan meningkatkan pelayanan prima, memberdayakan potensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan maupun kesadaran masyarakat;
Kendala- kendala yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah 29.275.82 Km2 dan berpenduduk dengan jumlah penduduk sekitar 45.442.187 jiwa, selain itu dengan adanya kenala-kendala internal di Bidhumas Polda jabar, mengakibatkan permasalahan dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, yang meliputi: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berakibat pada gangguan kamtibmas; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan, baik Satpam maupun Siskamling dalam menjaga lingkungan dan kawasan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana kepolisian sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengganggu kelancaran tugas;
Upaya dalam rangka memaksimalkan penindakan ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas, dengan mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), diperlukan aturan yang memadai dalam bentuk Peraturan Kapolda dalam rangka pelaksanaan tugas Ditbinmas, dalam rangka pencegahan kriminalitas yang menuntut tindakan segera dari petugas, tanpa harus berkoordinasi dulu dengan fungsi kepolisian lainnya (fungsi refresif) dalam penegakkan hukum seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba sebagaimana mengacu pada Peraturan DirBinmas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Dilingkungan Ditbinmas, yang mengharuskan adanya koordinasi dalam setiap tindakan Ditbinmas. Faktor hukumnya, dimana diperlukan aturan yang memadai berkaitan dengan tugas Ditbinmas berkaitan dengan penindakan hukum yang seketika, dimana Ditbinmas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi yang berpotensi pada tindakan criminal, Faktor penegak hukum, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat pencegahan, selain itu dengan adanya kemampuan hukum yang memadai diharapkan Anggota Ditbinmas dapat memahami kenapa dimasyarakat terjadi pelanggaran hukum dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut, termasuk para petugas dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Oleh karena luas wilayah hukum Ditbinmas Jawa Barat sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah anggota sebanyak 61 personil, seyogyanya diperlukan penambahan jumlah personil. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai misalnya, anggaran, transportasi dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan dalam mendukung tugas Ditbinmas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan. Faktor masyarakat, diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dari Polda Jabar secara umum serta Ditbinmas secara khusus terkait dengan pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan Faktor kebudayaan, secara internal diperlukan hubungan tata cara kerja yang baik antara fungsi Ditbinmas dengan fungsi kepolisian yang lain, baik secara vertical maupun horizontal sehingga sehingga terdapat kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, selain itu para persoil Ditbinmas harus membangun budaya hukum yang baik, sehingga dapat member contoh ke masyarakat tenting pentingnya menjaga budaya hukum yang baik.


Saran
Diperlukan peraturan hukum dalam bentuk Peraturan Kapolri maupun Peraturan Kapolda guna memperjelas tugas dan fungsi Ditbinmas dalam rangga pencegahan tindakan kriminal;
Guna menunjang pelaksanaann tugas dan fungsi Ditbinmas Polda Jabar, seyogyana dilakukan beberapa hal sebagai berikut: diperlukan aturan yang memadai berkaitan dengan tugas Ditbinmas berkaitan dengan penindakan hukum yang seketika, dimana Ditbinmas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi yang berpotensi pada tindakan kriminal, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sarana atau fasilitas yang mendukung tugas Ditbinmas perlu ditingkatkan guna menyeimbangkan dengan luas wilayah dan jumlah pendduduk di wilayah hukum Polda Jabar; diperlukan sosialisasi dari petugas Ditbinnmas guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat akan kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan harus adanya kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang baik
Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Ditbinmas Polda Jabar dalam pencegahan kriminalitas, seyogya dibuat peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kapolda yang memberikan wewenang kepada Ditbinmas untuk melakukan penindakan apabila terjadi tindakan kriminal, seluruh anggota Ditbinmas seyogyanya diberikan pendidikan khusus tentang pengetahuan fungsi Ditbinmas, termasuk dalam hal penindakan kriminal, diperlukan anggaran memadai guna memenuhi sarana dan prasarana dalam rangka fungsi ditbinmas, pengemban fungsi Ditbinmas hendaknya terjun kemasyarakat dalam rangka penyuluhan hukum dan perlindungan hukum baik publik, masyarakat maupun individu, diperlukan budaya hukum yang baik dari pengemban funsi Ditbinmas baik secara internal Kepolisian maupun kemasyarakat. 
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