
 

 

ABSTRAK 

 

 

Tatang Muhram, Kemampuan Profesi Polisi pada Unit Reskrim Polsek 

Pacet dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia,  

Indonesia secara Normatif-Konstitusional adalah negara berdasarkan 

hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, 

polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi 

kenyataan. Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma 

baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara 

yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan 

kearah tatanan indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain 

supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas 

yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk 

didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan Profesi Personil Unit 

Reskrim Polsek Pacet dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi Personil Unit Reskrim dalam dalam 

menanggulangi pencurian kendaraan bermotor. Disamping itu, untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan Personil Unit Reskrim Polsek Pacet dalam menanggulagi 

kendala dalam dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan populasi suatu wilayah tertentu, serta 

mempergunakan pendekatan penelitian yang meliputi bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai penganalisis dari Undang-undang yang berkaitan, selanjutnya 

data primer maupun sekunder  dianalisis, adapun untuk teknik pengumpulan data 

adalah dengan pengamatan atau Observasi, wawancara dan studi kepustakaan. 

Data yang ditemukan menjukan bahwa kemampuan Personil Unit Reskrim 

Polsek Pacet telah berupaya secara maksimal, ini terlihat dari terungkapnya 

pelaku pencurian kendaraan , namun dari segi sarana dan prasarana di Polsek  

Pacet sendiri masih minim,  serta jumlah personil Polsek Pacet tidak sebanding 

dengan jumlah penduduk Kecamatan Pacet, serta sumber daya manusia yang 

masih minim, akan tetapi personil Unit Reskrim Pacet  sendiri telah berupaya 

secara maksimal dalam hal kinerjanya sebagai pelayanan kepada masyarakat demi 

tercapainya kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. 
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Alhamdulillah, Puji dan syukur hanya pada Allah SWT. Yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

sesuai target yang diharapkan dengan tanpa hambatan yang berarti. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Prof, Saeful 

Anwar, MA. dan Bapak M. Irsan Nasution, SH, MH. Sebagai pembimbing yang 

telah rela meluangkan waktunya unutk memberikan bimbingan dan arahan dengan 

penuh kesabaran dan pengertian selama melaksanakan penelitian dan penulisan 

skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan Ilmu 

Hukum dan Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran kepada penulis. 

Selanjutnya, ucapan terimakasih pada AIPDA  Karya selaku Kanit 

Reskrim Polsek Pacet, dan kepada bapak AKP  Nino selaku  Kapolsek Pacet yang 

telah membantu dalam memberikan informasinya. Secara khusus penulis ucapkan 

terimakasih kepada Kedua orang tua penulis, yang telah banyak berkorban dan 

memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga Allah SWT 

mencurahkan karunia dan kasih sayang, sebagaimana curahan kasih sayang yang 

telah diberikan. Kepada rekan-rekan seperjuangan Yanwar, Sule, Bunda, Pih, 

pipin, Rikli, dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak disa disebutkan satu persatu. 

penulis ucapkan banyak terimaksih atas bantuan yang begitu banyak berikan 

kepada penulis, penulis hanya bisa ucapkan semoga amal kebaikan rekan-rekan 

mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 



 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang serta pahala 

yang setimpal terhadap bantuan jasa yang telah diberikan Bapak, Ibu serta rekan 

yang telah membantu Hingga menjadi sebuah skripsi, Amiin. 
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