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LAPORAN KEGIATAN  
STUDI BANDING KEPOLISIAN DI JEPANG  

( Tanggal 5 Pebruari s/d 28 Maret 2002 ) 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka reformasi, Polri melakukan berbagai upaya melalui 

perubahan-perubahan baik secara struktural, instrumental dan kultural. Hal 

tersebut juga dibangun dengan melakukan studi banding yang salah satunya 

pada Kepolisian Jepang.  

Dengan melihat sistem Kepolisian Jepang yang demokratis dengan 

mengedepankan community police yang tugasnya dilaksanakan secara 

profesional, dekat dengan masyarakatnya, berdasarkan aturan hukum yang 

berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam reformasi Kepolisian di Indonesia.     

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas melalui studi banding pada 

sistem Kepolisian Jepang  selama kurang lebih dua bulan, kami menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaanya, dengan cakupan materi dasar, persiapan, 

pelaksanaan, laporan hasil studi banding, ide atau gagasan dalam rangka 

memberikan masukan dalam reformasi Polri, yang dilengkapi lampiran-lampiran 

yang relevan. 

 Mengingat adanya keterbatasan baik waktu, kemampuan bahasa dan 

pengetahuan tentang Jepang, kami berupaya agar laporan ini dapat 

memberikan gambaran umum tentang Kepolisian Jepang dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat meskipun tidak secara keseluruhan, lengkap dan 

terperinci.  

 

 
II. DASAR 

Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/ 138 / I / 2002 tanggal 25 Januari 

2002. 
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III. PERSIAPAN 

 

Persiapan yang dilakukan dalam rangka kegiatan studi banding system 

Kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Koordinasi dengan NCB untuk kesiapan administrasi yang dibutuhkan (pas 

photo, kewajiban mengisi formulir dari JICA, paspor). 

2. Mengikuti pengarahan selama tiga hari tanggal 15, 16, 17 Januari 2002 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 

 Isi Briefing dan Pengajar 

15 Jan 
Sel. 

9:30   Peserta berkumpul di ruangan rapat NCB/Interpol 
10:00 Reformasi Polri dan Bantuan dari Pemerintah Jepang 
          HARRY HIROTO YAMAZAKI, Penasehat KAPOLRI 
12:00 Istirahat (makan siang) 
13:00 Perhatian untuk kunjungan ke Jepang JICA 

1. Proses Visa dan lain-lain. 
2. Kebudayaan, kebiasaan, tradisi Jepang. 
3. Perhatian selama berada di Jepang. 

18.30 Dinner di Restaurant “KIKUGAWA” Jl. Cikini 4 No. 13 
         Telp. 315-0668 
         Dengan Bpk. Sekjen, Bpk. Ses/Desumdaman, Bpk. Ses/NCB/ Interpol. 
        Perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang dan JICA 

16 Jan 
Rab. 

10:00 Sasaran dan isi Seminar di Jepang. 
         HARRY HIROTO YAMAZAKI, Penasehat KAPOLRI 
12.00 Istrirahat (makan siang) 
13:00 Garis Besar tentang Kepolisian Jepang 1 
          KENICHI SAKURAZAWA, Atashe Polisi Jepang 
         YOJI MANO, Assisten Atashe Polisi Jepang 
        MASATO SEINO, Tenaga Ahli JICA 

17 Jan 
Kam. 

10:00 Garis Besar tentang Kepolisian Jepang 2 
- Community Policing 

                MASATO SEINO, Tenaga Ahli JICA 
12:00 Istirahat (makan siang) 
13:00 Garis Besar tentang Kepolisian Jepang 3 

- Penyelidikan Kriminal 
                  YOJI MANO, Asissten Atashe Polisi Jepang 

3. Menyusun “Country Paper”. 

4. Tanggal 4 Pebruari 2002 jam 23.55 berangkat menuju Tokyo dengan 

menggunakan penerbangan JAL. 

 

IV. PELAKSANAAN 
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Peserta seminar administrasi Kepolisian terdiri dari 10 personil yaitu  : 

1. Kompol  Drs. Purwadi Arianto, M.Si 

2. Kompol Drs. Suntana, M.Si 

3. Kompol Drs. Cryshnanda DL, M.Si 

4. Kompol Drs. Erfan Prasetyo 

5. Kompol Drs. Agus Irianto 

6. Kompol  Agung Julianto, S.ik 

7. AKP Tahi Silitonga,SH 

8. AKP Fahrul Rozi, SIP 

9. AKP Dra. Natasya DCTYP 

10. AKP Moch. Sagi Dharma adhyakta 

 

 Tahap pelaksanaan seminar sebagai berikut : 

1. Tanggal 5 sampai tanggal 9 Pebruari  2002 pembekalan secara 

umum tentang negara Jepang. 

2. Tanggal 11 sampai tanggal 19 Pebruari 2002 pembekalan tentang 

system Kepolisian di Jepang. 

3. Tanggal 20 Pebruari sampai tanggal 19 Maret  2002 Pelaksanaan 

pelatihan di daerah Perfectur Aichi dan shaitama. 

4. Tanggal 20  sampai tanggal  22 maret 2002 melaksanakan 

pelatihan di Kyoto tentang polisi pariwisata. 

5. Tanggal 23 samapi tanggal 27 Maret 2002 analisa dan evaluasi 

dan pembuatan laporan serta upaya untuk reformasi Polri. 

6. Tanggal 28 Maret 2002 Kembali ke Indonesia. 

Jadwal kegiatan dalam ragka seminar administrasi Kepolisian di Jepang 

Hari  Waktu Program Institusi Tempat 

5 Feb Selasa 
 
6 Feb. Rabu 

 Tiba di Jepang 
Briefing 
Orientasi Program 

TIC  

7 Feb. Kamis 
8 Feb. Jum’at 

 Orientasi Umum TIC  

9 Feb. Sabtu  Tour kota   

10 Feb Minggu 
11 Feb Senin 

  
Libur nasional  negara Jepang 

  

12 Feb Selasa Pagi 
 

Pembukaan & Orientasi  
program 

IRTICI Tokyo  
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Siang 

 
Kuliah tentang  Gambaran Umum 
Kepolisian Jepang 

13 Feb Rabu Pagi 
 
Siang 

Kuliah tentang Tindakan Kriminal 
 
Kuliah tantang Tugas dan  
Tanggung.Jawab Polisi 

-ditto- Tokyo 

14 Feb Kamis Pagi 
 
Siang 

Kuliah tentang Aktivitas 
Identifikasi  
Kriminal  I 
Kuliah dan Observasi tentang 
kegiaant Pengidentifikasian  
Kriminal II (Aktivitas Identifikasi 
Di tempat kejadian) 

-ditto- Tokyo 

15 Feb Jum’at Pagi Kuliah tentang Kepolisian Daerah 
(community  policing) 
Kuliah tentang Tugas-tugas yang 
berhubungan dgn Panggilan 
darurat 110 

-ditto- Tokyo 

16 Feb Sabtu 
17 Feb Minggu 

 Diskusi dan persiapan ke 
Prefectur 
Libur 

-ditto-  

18 Feb Senin Pagi 
 
 
 
Siang 

Presentasi oleh peserta dalam hal 
pengenalan umum Kepolisian 
Indonesia (country paper) 
 
Presentasi oleh peserta terhadap 
isu Kepolisian dan penanggula 
ngannya 

-ditto- Tokyo 

     
19 Feb Selasa Pagi 

 
 
Siang 

Kuliah tentang Penahanan dan 
Pengawasan tahanan  
 
Orientasi untuk training tambahan 

-ditto- Tokyo 

     
20 Feb – 26 
Maret 2002 

 Jadwal Lanjutan   

 

 

Pembagian Kelompok 

Dari kesepuluh peserta seminar tersebut, kemudian dibagi menjadi dua 

kelompok yang lebih kecil, sesuai dengan daerah penugasan yaitu di Perfectur 

Aichi dan Perfectur Shaitama. 

 

Peserta yang mengikuti pelatihan (studi banding) di Perfectur Aichi 

adalah sebagai berikut : 

1 KOMISARlS POLISI (KOMPOL) Drs. Purwadi Ar, M.Si 

2 KOMISARIS POLISI (KOMPOL) Drs. Cryshnanda, M.Si 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 5 

3 KOMISARIS POLISI (KOMPOL)  Drs. Erfan Prasetyo 

4 AJUN KOMISARIS POLISI (AKP) Moch.Sagi Dharma 

5 AJUN KOMISARIS POLISI (AKP) Dra. Natasya DVTYP 

 

Dengan koordinator training (interpreter) dari JICE (Japan International 

Cooperation Center): Aki Tamura dan Rieko Yui. 

Pelaksanaan studi banding pada Perfectur Aichi setelah mengikuti 

pengenalan umum tentang situasi wilayah dan Kepolisian Prefectur Aichi  dibagi 

dua kelompok  sebagai berikut: 

1. Pada kantor Polisi Nakamura. 

a. Komisaris Polisi Drs. Cryshnanda, M.Si 

b. Komisaris Polisi Drs. Erfan Prasetyo 

c. Ajun Komisaris Polisi Dra. Natasya DVTYP 

2. Pada kantor Polisi Naka. 

a. Komisaris Polisi  Drs. Purwadi Arianto, M.Si 

b. Ajun Komisaris Polisi Moch. Sagi Dharma 

 

Peserta yang mengikuti pelatihan (studi banding) di Perfectur Saitama 

adalah sebagai berikut : 

1. Komisaris Polisi Drs. Suntana, M.Si 

2. Komisaris Polisi Agung Julianto, Sik. 

3. Komisaris Polisi Drs. Agus Irianto 

4. Ajun Komisaris Polisi T. Silitonga  

5. Ajun Komisaris Polisi  Fahrur Roji, Sip. 

 
Dengan koordinator training (interpreter) dari JICE (Japan International 

Cooperation Center): Fumiko Soda dan Mari Kiyoshima. 

 

Pelaksanaan studi banding pada Prefectur Saitama setelah mengikuti 

pengenalan umum tentang situasi wilayah dan Kepolisian Prefectur Saitama  

dibagi dua kelompok  sebagai berikut: 

1. Pada kantor Polisi Urawa. 
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a. Komisaris Polisi  Drs.Agus Irianto 

b. Ajun Komisaris Polisi T. Silitonga 

c. Ajun Komisaris Polisi Fahrur Roji, Sip. 

2. Pada kantor Polisi Soka. 

a. Komisaris Polisi Drs.  Suntana, M.Si 

b. Komisaris Polisi Agung Julianto, Sik. 

 

Penampungan Peserta 

Penampungan peserta pelatihan dari tanggal 5 Pebruari hingga tanggal 

19 Pebruari di Tokyo International Centre. Selanjutnya penampungan peserta 

yang melaksanakan pelatihan/studi banding pada kantor polisi wilayah Perfectur 

Aichi di Chubu International Center (Nagoya) tanggal 19 Pebruari sampai 

dengan 20 Maret 2002. Adapun untuk  peserta pelatihan di prefectur Saitama 

ditampung di hotel.  

Tanggal 20 Maret sampai dengan 22 Maret 2002 di Kyoto mengunjungi 

Koban daerah Wisata. 

Tanggal 22 maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2002 kembali ke 

Tokyo dan di tampung pada TIC. 

 

Kegiatan Pelatihan/studi  banding pada Prefectur dan kantor Polisi. 

Penerimaan secara resmi oleh Kepala Kepolisian Perfektur AICHI 

ataupun Saitama pada tanggal  21 Pebruari 2002. 

 

Pelaksanaan seluruh kegiatan secara garis besar dibagi dalam bidang 

yaitu : 

a. Kuliah/Lecture  dari Pejabat Kepolisian berupa 

1) Komuniti Polising  

 Koban (police Box) 

 Chuzaisho  

2) Pusdal Ops 

Dalam bidang Pusdal Ops dikenalkan mengenai sistem 110 

sebagai sistem pelayanan kepada masyarakat. 
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Gambar  1:  Layar Kontrol Pelayanan Masyarakat Melalui Jalur 110 (Puskodal 
Ops). 

 

 

 

 

Pada bagian Pusdal Ops didukung teknologi yang memadai 

sehingga dapat digunakan sebagai sarana : 

 Pengawasan dan pengendalian daerah rawan gangguan 

keamanan dan ketertiban serta pemberian komando atau 

perintah bagi petugas Kepolisian di lapangan. 

 Pelayanan terhadap masyarakat tersebut melalui jalur 

telpon 110 atau melalui jalur satelit yang terpasang pada 

tombol-tombol darurat. 

3) Penanganan Rumah tahanan Polisi 

 Prosedur penanganan terhadap tersangka. 

 Prosedur pinjam tahanan untuk pemeriksaan atau 

penyidikan. 

 Prosedur pengawalan tersangka pada proses rekontruksi 

dll. 
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4) Hubungan Masyarakat 

 Pengenalan tugas Kepolisian melalui Simulasi dan museum 

Kepolisian. 

 Menjalin hubungan kerja sama dengan media masa.  

5) Pendidikan dan latihan 

 Pengamatan pada Akademi Kepolisian tingkat Prefectur. 

6) Identifikasi. 

 Penanganan perkara kriminal dengan bantuan Anjing 

Polisi. 

 Proses penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

antara lain: 

 Pengambilan bekas telapak kaki atau sepatu (foot 

print). 

 Pengambilan barang bukti yang tidak nampak secara 

kasat  mata di TKP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAMBAR 2 : Proses pengambilan jejak kaki (foot print) 
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GAMBAR  3 : Foot print yang telah di cetak dengan  gips  yang 
dilengkapi  dengan label dan arah kompas serta 
pengaman yang belum dicetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR  4 : Pengambilan sidik jari dengan powder 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 10 

 

 

 

GAMBAR 5 :  Pengambilan barang bukti dengan saksi 

 

b. Pengamatan  tugas-tugas Kepolisian di Lapangan: 

1) Pelaksanaan tugas pada seksi Community Police 

2) Pelaksanaan tugas-tugas Koban dan Chuzaicho dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3) Pelatihan pengendalian huru-hara 

4) Pelatihan menembak 

5) Penanganan  TKP oleh Kepolisian 

6) Pelaksanaan patroli Kepolisian 

7) Pelaksanaan tugas Polisi Kereta api. 

8) Pelaksanaan patroli Polisi Udara. 

9) Pelaksanaan patroli Polisi Perairan. 

10) Akademi Kepolisian. 

11) Polisi Pariwisata 

 

Jadwal Kegiatan studi banding pada Kepolisian  Prefectur Aichi dan 

Saitama adalah sebagai berikut: 

 

Hari  Waktu Program Institusi Tempat 

20 Feb Rabu Pagi Pembagian pelaksanaan studi 
banding 5 orang ke Prefectur Aichi 
dan Predectur Saitama 

 Nagoya 
dan 
Urawa 

21 Feb Kamis 09.15-
0930 
 
0945-
11.15 
 
13.30-
15.30 
 
15.30-
17.15 
 
 

Di terima oleh Kepala Kepolisian 
Perfectur Aichi dan saitama 
 
Penjelasan tentang kegiatan Polisi 
Prefectur Aichi dan prefecture 
Saitama 
 
Penjelasan mengenai Community 
police 
 
Penjelasan dan mengunjungi ruang 
pusat  komando dan pengendalian  
(Pus dal Ops) 

HQ Prefektur 
Aichi dan 
Saitama 

 
Nagoya 
dan  
Urawa 
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17.15-
17.30 

 
Diterima oleh kepala bagian 
Community Police 

22 Feb Jum’at 0930-
10.00 
 
11.00-
11.30 
 
11.30-
12.00 
 
 
13.00-
16.45 
 
16.45-
17.00 
 
 

Training di HQ Kepolisian Prefektur 
Aichi Bagian Humas 
 
Kuliah tentang rumah tahanan polisi 
 
Kuliah dasar tentang hubungan 
polisi dengan media masa 
 
Kuliah metode pengumpulan, 
kualifikasi dan penyimpanan data 
(seksi identifikasi). 

 
Pelatihan dan simulasi anjing polisi 

- Pengambilan sidik Jari. 
- Pengambilan foot print 
- Pengambilan benda-benda 

yang tidak nampak di TKP 
 
- Pengambilan goresan pada 

dinding 

-ditto- -ditto- 

23 Feb Sabtu  Diskusi kelompok dan pembuatan 
laporan pelatihan 

  

24 Feb Minggu  Libur   
 

25 Feb Senin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Police Station  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-
10.00 
 
10.00- 
12.00 
 
12.00-
13.00 
 
 
13.00-
14.00 
 
14.00-
1530 

Training di Prefectur Aichi di bagi 
dua kelompok  
 police station Naka (Purwadi 
Arianto dan Sagi Dharma)  dan 
Nakamura (Chryshnanda, Erfan 
Prasetyo dan Natasha). 
Prefectur Saitama  
Prefectur saitama dibagi dua 
kelompok “ 
Police Station Soka (Suntana dan 
Agung Julianto), Urawa (Agus 
Irianto, Tahi Silitonga, Fahrul Roji).  
 
 
Diterima kepala Police Station 
 
 
Pengenalan umum police station. 
 
 
Makan siang dan Tanya jawab 
masalah Kepolisian bersama kepala 
police station dan pimpinan staff. 
 
Pengenalan Fungsi Keamanan 
masyarakat. 
 
Pengenalan Fungsi rumah tahanan 
Kepolisian. 
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15.30-
17.00 
17.00-
18.00 

 
Pengenalan Fungsi lalu lintas 
 
Pengenalan Fungsi Community 
Pilice 

26 Feb Selasa 09.30-
10.30 
 
 
10.30-
12.00 
 
 
13.00-
14.00 
 
14.00-
15.00 
 
15.00-
16.00 
 
16.00-
17.00 

Mengikuti rapat serah terima 
anggota Koban dan petugas patroli 
yang dipimpin kepala seksi 
community polce. 
 Mengikuti gelar bulanan yang 
dihadiri oleh para ketua Blok Koban 
dan dipimpin oleh Kepala 
Kepolisian Naka mura 
Mengunjungi bagian Komunikasi 
Kepolisian. 
 
Mengunjungi bagian patroli kota. 
 
 
Melihat video tentang tata cara dan 
ketentuan penggunaan senjata api. 
 
Mengunjungi Koban wilayah 
Stasiun Kereta api dan Pertokoan 

  
 

27 Feb Rabu 09.30-
10.30 
 
 
 
 
 
 
11.30-
12.00 

Melihat acara pemberian 
penghargaan kepada anggota 
community police Koban dan patroli  
kota yang berprestasidalam 
kampanye pencegahan kecelakaan 
lalu lintas dan gangguan 
kamtibmas. 
 
Melihat latihan Pasukan khusus 
(PHH/riot police). 
 

-ditto-  
 

 13.00-
15.00 
 
 
 

Mengunjungi Koban Ekiminami dan 
melihat pelaksanaan patroli dan 
penagkapan pencuri sepeda serta 
simulasipenanganan penjambreta. 
 

  
 

 15.00-
16.00 
 
 
18.30-
19.00 
 
19.00-
03.00 

Mengunjungi Koban Eki dan melihat 
aktifitasnya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 
Melihat aktifitas penjagaan malam 
pada kantor polisi Nakamura. 
 
Mengikuti kegiatan Koban (patroli 
dan penanganan TKP) 

  

  
13.00-
15.00 
 
 
 
15.00-

 
Mengunjungi Koban Ekiminami dan 
melihat pelaksanaan patroli dan 
penagkapan pencuri sepeda serta 
simulasipenanganan penjambreta. 
 
Mengunjungi Koban Eki dan melihat 
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16.00 
 
 
18.30-
19.00 
 
19.00-
03.00 

aktifitasnya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 
Melihat aktifitas penjagaan malam 
pada kantor polisi Nakamura. 
 
Mengikuti kegiatan Koban (patroli 
dan penanganan TKP) 

 
 
 
 
28 Feb Kamis 

  
Pembuatan laporan pelatihan 

  

1 Mrt Jum’at 09.30 – 
09.45 
 
09.45-
12.00 
 
13.00-
14.00 
 
 
14.00-
15.00 
15.00 –
17.30 

Mengikuti kegiatan hubungan 
dengan masyarakat melalui siaran 
radio .   
Mengikuti tugas Koban 
(mengunjungi keluarga yang sudah 
lanjut usia) pada koban Hiyoshi 
Mengikuti Rapat Dewan Komunikasi 
dengan kepala Community Police 
dan Kepala Koban. 
Mengunjungi pos-pos polisi yang 
berada diNagoya central Tower. 
Tanya jawab masalah pelaksanaan 
Community Policing. 

City FM 
 
 
 

 

2 Mrt Sabtu 
 
3 Mrt Minggu 

 Membuat laporan pelaksanaan 
latihan dan diskusi 
Libur 

  

4 Mrt Senin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Maret Selasa 

10.00-
12.00 
 
13.00-
15.00 
 
16.00-
17.00 
 
19.30-
22.00 
 
23.00-
02.00 
 
02.00-
03.00 
 

Analisa dan evaluasi pelaksanaan 
pelatihan (studi banding) dengan 
wakil ketua IRTCI 
Melaksanakan Training pada kantor 
polisi Kereta Api. 
 
Melaksnakan Training pada kantor 
Patroli polisi mobil 
Mengikuti kegiatan patroli malam I 
 
Analisa dan evaluasi pelaksanaan 
Patrolipenugasan  
Membuat laporan 

Kantor Polisi 
Kereta api  

 
 
 
 

Kantor patroli 
mobil 

 

6 Maret Rabu 09.30-
12.00 
 
13.00-
15.30 
 
1530-
17.00 

Mengikuti tanya jawab dengan 
kepala Seksi Investigasi 
 
Mengamati kegiatan seksi Investigsi 
 
Melihat dan mengunjungi kantor 
Boryokudan . 
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7Mrt Kamis 13.00 –
24.00 

Training dan orientasi tugas di 
Seksi Investigasi 

-ditto-  -ditto- 

8 Mrt Kamis  Training di Stasiun Polisi : Bagian 
Investigasi Kriminal 

-ditto- -ditto- 

8 Mrt Jum’at 13.00-
17.00 

Training di Stasiun Polisi udara 
Prefectur Aichi dan Prefectur 
Saitama 

-ditto-  

9 Mrt Sabtu  Pembuatan laporan dan diskusi  -ditto-   

10 Mrt Minggu  Libur   

11 Mrt Senin 
 
 
 
 

08.30-
09.00 
09.00- 
 
10.00 
11.00-
12.00 
13.00-
14.00 
14.30-
16.00 
16.30-
17.00 

Mengikuti apel pagi di Police station 
(polres). 
Tanya jawab dengan kepala seksi 
keselamatan masyarakat. 
Melaksanakan kampanye 
pencegahan penjambretan di 
supermarket 
Orientasi pada seksi Keselamatan 
masyarakat. 
Melaksanakan bimbingan kepada 
remaja dan anak – anak sekolah. 
Berpamitan dengan anggota dari 
kantor polisi (police station). 

-ditto-  

12 Mrt Selasa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Mrt Rabu 

08.30-
10.00 
 
10.00-
11.00 
 
12.00-
1300 
 
13.30-
16.30 
 
09.00-
16.00 

Orientasi pada Police station Chiba  
 
 
Kunjungan ke Chuzaisho  
Nishihiruma 
 
Makan siang dan Tanya jawab 
dengan kepala IRTICI 
 
Orientasi pada polisi perairan dan 
melaksanakan patroli pantai. 
 
Melaksanakan Kunjungan dan 
diskusi di Akademi Kepolisian 

 
Kantor polisi 
Chiba dan 
Chuzaisho 
Niashihiruma 
 
Perfectur 
Aichi 
Polisi 
perairan 
Nagoya 
 
Akademi 
Polisi 
Prefectur 
Aichi dan 
saitama 

 

14 Mrt Kamis 09.00-
12.00 
 
 
13.00-
16.00 
 
1630-
17.30 

Pengamatan dan praktek 
pengambilan sidik jari dan jejak kaki 
di bagian luar TKP 
  
Penanganan TKP bagian dalam  
 
 
Penjelasan mengenai pencocokan 
sidik jari. 

-ditto- 
 

 

15 Mrt Jum’at 09.00-
10.00 
 
1000-
12.00 
 
13.00-
15.30 

Penjelasan mengenai Unit lalu 
lintas mobile. 
 
Pengenalan dan praktek simulasi 
lalu lintas. 
 
Mengamati praktek penegakan 
hukum lalu lintas. 

Unit 
Lalu lintas 
mobile 
Perfectur 
Aichi dan 
Saitama 
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15.30- 
 
17.00 

 
 
Melihat latiahan sepeda motor para 
petugas Unit lalu lintas. 

16 Mrt Sabtu 
 
17 Mrt Minggu 

 Diskusi dan pembuatan laporan 
penugasan 
Libur 

  

18 Mrt Senin 09.00-
12.00 
 
13.00-
17.00 

Penjelasan pelaksanaan Unit 
reserse mobi. 
 
Mengikutipelaksanaan patroli Unit 
Reserse mobil 

Unit 
Reserse 
Mobil 
Prefektur 
Aichi dan 
saitama 

 

19 Mrt Selasa 09.30-
12.00 
 
13.00-
16.00 
 
16.30- 
17.30 
 
18.00- 
22.30 
 

Penjelasan tugas Brimob (riot police 
unit) 
 
Peragaan dan simulasi tugas 
brimob 
 
Berpamitan dengan kepala PPH 
Aichi dan staf. 
 
Acara perpisahan 

Unit  
Brimob 
 
 
 
 
Prefectur 
Aichi dan 
saitama 
Prefentur 
Aichi 

Daerah  

20 Mrt Rabu 13.46 Tiba di Kyoto  Kyoto 

21 Mrt Kamis  Kunjungan pada Koban i di Daerah 
Wisata 

 Kyoto 

22 Mrt Jum’at  Kegiatan Polisi di Daerah Wisata 
Pindah ( Tokyo) 

 Tokyo 

23 Mrt Sabtu 
24 Mrt Minggu 

 Menyiapkan laporan “ide atau 
gagasan untuk reformasi Polri 

TIC tokyo 

25 Mrt Senin 10.00-
12.30 
 
 
 
 
 
 
 
14.30-
17.00 

Presentasi laporan oleh peserta  
Sebagai ide untuk reformasi Polri 
dengan perincian sbb: 
Purwadi Arianto dengan tema 
community policing. 
Chryshnanda DL dengan tema 
Budaya Organisasi 
Suntana dengan tema Koban 
 
Fahrul Roji dengan tema community 
safety. 
Tahi silitonga dengan tema 
puskodal ops (pelayanan melalui 
jalur 110) 
Agung Julianto (Identifikasi) 
Natasha (pendidikan) 
 

IRTICI Tokyo  

26 Mrt Selasa 10.00-  
13.00 
 
 
 
 
 

Presentasi laporan oleh peserta 
Agus  I dengan tema Investigasi 
Erfan dengan tema Pelayanan 
Keamanan 
Moch.Sagi dengan tema Kinerja 
petugas 
Diskusi tentang keseluruhan 

-ditto- Tokyo 
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14.00- 
17.00 
17.30- 
22.00 
 
 

program seminar 
Acara makan malam dan 
perpisahan dengan staf Kepolisian 
Jepang dihadiri oleh Bpk.Herman 
SS dan Kepala International Affair 
division NPA 

27 Mrt Rabu 09.00 
 
 
 
15.00- 
16.00 
15.30 
 

Persiapan untuk Evaluasi 
Pertemuan dan Upacara Penutupan 
 
Evaluasi pertemuan  
 
Upacara Penutupan (Pesta 
Perpisahan 

-ditto- 
 
 

TIC 

Tokyo 

28 Mrt Kamis  Berangkat dari Jepang ke Indonesia   
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V.   GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN JEPANG 

 

Undang – undang Kepolisian memperkuat pemerintahan nasional untuk 

menciptakan organisasi kepolisian guna mengontrol dan mengawasi organisasi 

kepolisian profektur dalam masalah – masalah nasional. Hukum ini juga 

menetapkan bahwa tiap profektur menjalankan tugas polisi untuk “ melindungi 

jiwa, manusia dan harta benda “ dan “ menjaga keamanan dan tata tertib 

masyarakat “ dalam profektur kekuasaannya. Baik dalam tingkat nasional dan 

profektur, komisi keamanan umum memiliki wewenang pengawasan 

administratif terhadap polisi. 

 
Organisasi Pemerintahan Jepang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Parlemen)                                                  (Kabinet) 

Pemerintahan Jepang 

 

Komisi Keamanan Umum Nasional 

Badan Kepolisian Nasiona 

(NPA) 

Departemen Kehakiman 

Departemen Luar Negeri 

Departemen Keuangan 

Departemen Pendidikan 

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan 

Departemen Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 

Departemen Perdagangan Internasional dan Industri 

Departemen Perhubungan 

Departemen Pos dan  Telekomunikasi 

Departemen Tenaga Kerja 

Departemen Pembangunan 

Departemen Dalam Negeri 

Komisi Dagang Adil 

Komisi Koordinasi Masalah Lingkungan Hidup 

Badan Rumah Tangga Kekaisaran 

Badan Manajemen dan koordinasi 

Badan Pengembangan Hokkaido 

Badan Pertahanan 

Badan Perencanaan Ekonomi 

badan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Badan Lingkungan Hidup 

Badan Pengembangan Okinawa 

Badan Pertahanan Nasional 

Mahkama Agung 

Pengadilan Tinggi 

Pengadilan Daerah 

Pengadilan Ringkas 

Pengadilan Keluarga 

Majelis Rendah 

Majelis Tinggi 

Lembaga Legislatif Lembaga Eksekutif Lembaga Kehakiman 

Badan Administrasi Kepegawaian Negeri 

Kantor Perdana Menteri 
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A. ORGANISASI KEPOLISIAN NASIONAL 
 

Komisi Keamanan Umum Nasional dan Badan Kepolisian Nasional 

merupakan organisasi kepolisian nasional Jepang. 

1. Komisi Keamanan Umum Nasional (National Public Safety 

Commission) 

Komisi Keamanan Umum Nasional (NPSC) menjalankan pengawasan 

administratif terhadap Badan Kepolisian Nasional. meskipun NPSC 

berada dibawah kuasa Kantor Perdana Menteri, Perdana Menteri tidak 

dapat memberikan perintah atau pengontrolan langsung. Hal ini 

menjamin kemandirian Komisi dan menjaga kenetralan politik. 

NPSC menyusun kebijakan dasar dan peraturan – peraturan, 

mengkoordinasikan admkinistrasi Kepolisian dalam masalah nasional dan 

menetapkan standar umum untuk pelatihan, komunikasi, penyidikan 

kriminalitas, statistik kriminal dan perlengkapan. 

NPSC menunjuk Commissioner General (Ketua) Badan Kepolisian 

Nasional dan pejabat senior lainnya pada organisasi kepolisian prefektur 

melalui Badan Kepolisian Nasional. 

 
Komisi Keamanan Umum Nasional (National Public Safety Commission) 

 

Komisi Keamanan Umum Nasional (NPSC) menjalankan pengawasan 

administratif terhadap Badan Kepolisian Nasional. meskipun NPSC beraa 

dibawah kuasa Kantor Perdana Menteri, Perdana Menteri tidak dapat 

memberikan perintah atau pengontrolan langsung. Hal ini menjamin 

kemandirian Komisi dan menjaga kenetralan politik. 

NPSC menyusun kebijakan dasar dan peraturan-peraturan, mengkoordinasikan 

administrasi Kepolisian dalam masalah nasional dan menetapkan standar 

umum untuk pelatihan, komunikasi, penyidikan kriminalitas, statistik kriminal dan 

perlengkapan. 

NPSC menunjuk Commissioner General (Ketua) Badan Kepolisian Nasional dan 

pejabat senior lainnya pada organisasi kepolisian prefektur melalui Badan 

Kepolisian Nasional. 
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NPSC terdiri dari ketua dan lima anggota. Ketua adalah menteri negara 

yang mengepalai rapat – rapat komisi. Anggota – anggotanya, yang bertugas 

dalam jangka lima tahun, ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan pesetujuan dari 

Ketua Majelis. Mereka haruslah orang yang tidak bertugas sebagai pejabat 

kepolisian atau jaksa umum dalam masa penunjukkan selama lima tahun 

tersebut. Guna menjamin kenetralan politik, tidak boleh ada lebih dari dua 

anggota yang berasal dari partai politik yang sama. 

 

Organisasi Kepolisian Jepang 

 

 

 

 

 

 

47 Komisi Keamanan Umum Prefektur (PPSC) 

47 Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH) 

 

(1)  Badan Kepolisian Nasional (National Police Agency) 

(a) Organisasi dan wewenang 

Badan Kepolisian Nasional (NPA) adalah organisasi sub-

ordinat dari NPSC. Meskipun NPA memberikan bantuan 

administratif pada NPSC, badan ini menyelenggarakan tugasnya 

terpisah dari NPSC.  

NPA dikepalai oleh Commissioner General yang ditunjuk dan 

diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. 

Commissioner General mengadministrasikan operasi NPA, 

menunjuk dan memberhentikan pegawai NPA dan mengawai serta 

mengontrol organisasi kepolisian prefektur dalam tugas – tugas 

yang ditentukan oleh badan. 

Tugas – tugas NPA mencakup : 

 Perencanaan dan penelitian sistem kepolisian ; 

 

Komisi Keamanan Umum Nasional (NPSC) 

Badan Kepolisian Nasional (NPA) 
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 Anggaran polisi nasional ; 

 Operasi polisi sewaktu ada bencana dan gangguan berskala 

besar; 

 Penyusunan dan penerapan rencana untuk situasi darurat;  

 Tindakan terhadap kejahatan terorganisir antar prefektur ; 

 Peraturan lalu lintas di jalan tol nasional ; 

 Bantuan penyelidikan kejahatan internasional ; 

 Operasi Pengawal Kekaisaran ; 

 Pelatihan polisi ; 

 Komunikasi polisi ; 

 Identifikasi kriminalitas ; 

 Statistik kriminal ; 

 Perlengkapan polisi ; 

 Standar perekrutan, tugas dan aktivitas personil polisi ; 

 Koordinasi administrasi polisi ; 

 Inspeksi  

 

NPA terdiri dari Sekretariat Commissioner General, Sub-Dit 

hubungan internasional, Direktorat Keselamatan Mayarakat, 

Direktorat penyelidikan kriminalitas, Sub-Dit Pengendalian 

Kejahatan Terorganisir, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Keamanan 

dan Direktorat Infokomunikasi. 

 

 

(b) Organisasi yang Terkait dengan Badan Kepolisian Nassional (NPA) 

Organisasi yang terkait dengan NPA adalah Akademi 

Kepolisian Nasional, Institut Nasional Riset Ilmiah Kepolisian dan 

Pusat Pengawalan Kekaisaran. 

Akademi Kepolisian Nasional National Police Academy) 

mengadakan pelatihan baik pejabat polisi senior dan 

menyelenggarakan penelitian akademis. Akademi ini ini memiliki 
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sembilan bagian, termasuk bagian pelatihan keselamatan 

Masyarakat, Penyelidikan Kriminalitas, Lalu Lintas dan Keamanan. 

Para ahli di tiap bagian bertugas sebagai instruktur atau peneliti. 

Sub-unit akademi yang menyediakan pelatihan kelanjutan 

dan keahlian serta melaksanakan penelitian adalah : Institut 

Pelatihan Tertinggi untuk para Pemimpin Penyelidikan; Institut 

Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Penyelidikan 

Kriminalitas; Pusat Penelitian Kebijakan Kepolisian, Pusat Penelitian 

Komunikasi Polisi; Akademi Infokomunikasi Polisi. 

Institut Nasional Riset Ilmiah Kepolisian (National Research 

Institute of Police Science) melaksanakan penelitian dibidang ilmu 

forensik dan menerapkan hasilnya untuk penelitian seperti 

pengujian dan identifikasi bukti yang dikumpulkan dalam 

penyelidikan polisi. Institut ini juga melaksanakan pencegahan 

kejahatan remaja dan penelitian kecelakaan lalu lintas. Keenam 

bagian institut ini adalah : Bidang Umum, Ilmu ForensikI, II dan III, 

Kejahatan dan Kenakalan, serta Lalu Lintas. 

Markas Besar Pengawalan Kekaisaran (Imperial Guard 

Headquarters) melaksanakan pengawalan bagi Kaisar, Permaisuri, 

Pangeran Putra Mahkota, dan anggota keluarga Kaisar lainnya. 

Organisasi ini juga bertanggung jawab atas keamanan Istana Kaisar 

dan fasilitas kekaisaran lainnya. Organisasi ini terdiri dari Bagian 

Administrasi Polisi, Kekaisaran, Keamanan Kekaisaran dan 

Pengawalan Kekaisaran. 

 

(c) Markas Besar Kepolisian Wilayah (Regional Police Bureaus) 

Markas Besar Kepolisian wilayah (RPB) adalah Sub-ordinat 

NPA dan terdapat di kota – kota besar disetiap wilayah geografis. 

Markas Besar Kepolisian Metropolitan Tokyo dan Markas Besar 

Kepolisian Prefektur Hokkaido tidak termasuk dalam kuasa RPB. 

RPB dipimpin oleh Direktur Jenderal. Setiap RPB menjalankan 

pengendalian dan pengawasan yang diperlukan serta memberikan 
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bantuan kepada markas besar kepolisian prefektur dalam 

wilayahnya, dibawah kekuasaan dan perintah Commissioner 

General NPA. 

 

Organisasi Terkait 

 

 Pusat Penelitian Komunikasi Polisi 

 Institut Pelatihan Tertinggi Untuk Para Pemimpin Penyelidikan 

 Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional unutk Penyellidikan 

Kriminalitas. 

 Pusat Penelitian Kebijakan Kepolisian 

 Akademi Infokomunikasi Polisi 

 Pusat Pengidentifikasian 

 Institut Pelatihan Ilmu Forensik. 

 Sekolah Pengawal Kekaisaran 

 

B. Organisasi Kepolisian Prefektur 

Undang – undang Kepolisian menetapkan bahwa setiap pemerintahan 

prefektur memiliki organisasi kepolisian sendiri untuk melaksanakan tugas – 

tugas kepolisian dalam wilayah yuridisnya. Komisi keamanan umum prefektur 

dan markas besar kkepolisian prerfektur membentuk organisasi kepolisian 

ditingkat prefektur. 

 

(1) Komisi Keamanan Umum Prefektur (Prefektural Public Safety 

Commissions) 

Komisi Keamanan Umum Prefektur (PPSC) berada di bawah 

perintah gubernur prefektur terpilih PPSC menjalankan pengawasan 

administratif terh adap polisi prefektur-nya dengan menyusun 

kebijakan dasar dan peraturan untuk operasi kepolisian. Komisi ini 

berkuasa untuk mengeluarkan izin admoinistrasi bagi bisnis hiburan, 

kepemilikan senjata api dan Surat Izin Mengemudi, tetapi, baik 
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PPSC maupun gubernur prefektur atau dewan terpilih tidak boleh 

mengawai kasus individual atau aktivitas pelaksanaan hukum 

tertentu dari polisi prefektur. 

PPSC prefektur yang luas memiliki lima anggota, sementara yang 

lain hanya memiliki tiga anggota. Anggotanya ditunjuk oleh 

Gubernur Prefektur dengan persetujuan Dewan Prefektur dan 

bertugas dalam masa tiga tahun. Anggota – anggota tersebut 

kemudian memilih ketua mereka, yang seperti juga anggotanya, 

tidak boleh bertugas sebagai pejabat polisi atau jaksa umum selama 

lima tahun penunjukkan. Mayoritas anggota PPSC tidak boleh 

berasal dari partai politik yang sama. 

 

(2) Markas Besar Kepolisian Metropolitan (Metropolitan Police 
Department) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur 
(Prefectural Police Headquarters) 

 
(a) Organisasi dan Tanggung Jawab 

Kepolisian daerah Tokyo bernama Markas Besar 

Kepolisian Metropolitan (MPD), sementara prefektur lainnya 

memiliki Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH). MPD 

diketuai oleh Superintendent General (Inspektur Jendral), dan 

PPH diketuai oleh Kepala Markas Besar. Mereka bertanggung 

jawab atas semua operasi kepolisian dan pegawai mereka 

dalam wilayah hukumnya. Meskipun PPSC memiliki kekuasaan 

administrasi terhadap MPD dan PPH, PPSC ini tidak boleh 

mencampuri urusan operasi kepolisian individual. 

Superintendent General MPD ditunjuk dan diberhentikan oleh 

Komisi Keamanan Umum Nasional dengan persetujuan 

Perdana Menteri dan sepengetahuan Komisi Keamanan Umum 

Nasional dengan sepengetahuan PPSC. 

 

(b) Kantor Polisi, Koban (Pos Polisi) dan Chuzaisho (Pos Polisi type 

Residensi) 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 24 

MPD dan PPH membagi daerahteritori mereka dalam 

distrik. Tiap distrik berada dibawah kekuasaan kantor kepolisian 

yang dikepalai oleh kepala kantor. Sebagai unit operasional 

terdepan, kantor polisi menjalankan tugas mereka dalam 

hubungan erat dengan penduduk setempat. 

 

(3) Hubungan Antar Organisasi Kepolisian Prefektur 

Meskipun tiap PPH bersifat terpisah, bila ada kejadian 

berskala besar timbul dalam sebuah prefektur atau ada kejahatan 

melewati batas antar prefektur, polisi prefektur yang berdekatan dan 

NPA akan memberikan bantuan bila diminta. PPH dapat 

memperluas daerah kekuasaan mereka (umumnya hingga 15 Km 

dari batas) untuk mengatasi kejadian yang timbul di sana atau 

perbatasan prefektur tetangga. PPH dapat menjalankan kekuasaan 

mereka di prefektur lain untuk melkindungi jiwa, manusia dan harta 

benda dan untuk menjaga keamanan umum penduduk prefektur. 

 

 

Organisasi  Metropolitan Police Department (MPD) 

 

Polisi bertanggung jawa dibawah Undang  - undang Kepolisian yang 

mencakup “ Melindungi jiwa; mencegah menekan dan meyelidiki kejahatan; 

mengendalikan lalu lintas; serta menjaga keamanan dan ketertiban umum “. 

 

A. Penyelidikan Krimkinalitas 

 

Undang – undang Prosedur Kriminal menyatakan bahwa “ bila seorang 

anggota kepolisian mendapatkan peristiwa kejahatan telah terjadi, maka ia 

harus menyelidiki pelaku dan buktinya.” Sesuai dengan pernyataan ini, polisi 

dapat meyelidiki tidak hanya kejahatan melanggar Hukum Pidana, melainkan 

juga semua tindakan ilegal yang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan sistem 

hukum Jepang. Hampir semua kasus diselidiki oleh polisi dan diserahkan 
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kepada jaksa untuk penuntutannya.  Jaksa Peuntut Umum dapat melakukan 

penyelidikan sendiri, tetapi pada umumnya bersifat penyelidikan tambahan. 

Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum adalah mengemukakan kasus dan 

menuntut pelakunya. 

 

Beberapa kasus lainnya seperti Bagian Keamanan Kelautan dan Bagian 

Pengendalian Narkotik memiliki hak investigasi. Penyelidikan mereka pada 

umumnya terbatas pada bidangnya, se bagaimana ditentukan oleh Undang – 

undang, dan jumlah kasusnya sedikit. 

 

B. Kewajiban Administrasi 

 

Selain penyelidikan krimkinal, polisi melaksanakan berbagai aktivitas 

administratif untuk menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban. 

 
 

Undang – undang Anti Boryokudan  
memperbolehkan: 

 
1. Mengidentifikasi kelompok kriminal kekerasan yang memiliki kriteria 

tertentu yang dikenali sebagai kelompok Boryokudan; 

2. Melarang anggota kelompok tersebut di atas melakukan pemerasan; 

3. Membatasi penggunaan kantor/tempat untuk usaha kelompok tersebut ; 

4. Mempromosikan kampanye anti-Boryokudan disektor swasta; 

 
 

Undang – undang Lalu Lintas Jalan 

Memperbolehkan: 
 

1. Menerbitkan dan mencabut Surat Izin Mengemudi; 

2. Mengatur rambu – rambu dan lambang lalu lintas; 

3. Menerbitkan Izin penggunaan jalan untuk pekerjaan konstruksi, dsb; 

4. Menyelenggarakan pendidikan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat, 

dan; 
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5. Mengawasi sekolah mengemudi; 

 
Undang – undang Pengawasan Bisnis Hiburan 

Memperbolehkan : 
 

1. Menerbitkan dan mencabut izin usaha bisnis hiburan, seperti bar dsan klub 

malam; 

2. Memperoleh laporan tentang pembukaan usaha hiburan; 

3. Menyelenggarakan inspeksi langsung terhadap sanggar tari Striptease dan 

bisnis hiburan dewasa; dan 

4. Mengambil tindakan sanksi administrasi, temasuk menerbitkan perintah 

tutup sementara. 

 

 

Dasar Etika Kewajiban Polisi 

 

1. Melayani negara dan masyarakat dengan bangga serta bersemangat 

juang; 

2. Memperjuangkan hak kemanusiaan dan menjalankan kewajiban secara 

adil dan berbudi luhur; 

3. Menjaga kedisiplinan dan memperkuat rasa kesetiakawanan; 

4. Mengembangkan karakter dan meningkatkan kemampuan dengan 

kesadaran diri; dan, 

5. Bersikap jujur dan mantap. 

 

C. Pelayanan Administrasi Lainnya 

Polisi melaksanakan berbagai aktivitasnya secara luas dan berhubungan 

erat dengan penduduk setempat guna : 

 Mencegah kejahatan 

 Menangani masalah kehilangan dan penemuan barang 

 Memberikan bimbingan kepada remaja 

 Menolong masyarakat sewaktu ada bencana; 
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 Menangani masalah anak hilang dan melarikan diri dari rumah; dan, 

 Memberikan layanan konseling pada masyarakat untuk mengatasi 

masalah mereka. 

 
Undang – undang Usaha Keamanan Swasta 

Memperbolehkan : 
 

1. Mengizinkan perusahaan bidang keamanan; 

2. Memberikan bimbingan dalam pelatihan dan manajemen satpam 

3. Mengawai dengan cara mengadakan inspeksi langsung; dan, 

4. Mengambil tindakan sanksi administrasi, termasuk menerbitkan perintah 

tutup sementara. 

 
Undang – undang Pengawasan Senjata Api dan Pedang 

memperbolehkan : 
 

1. Menerbitkan dan mencabut Izin senjata api dan pedang; dan, 

2. Mengawasi keamanan senjata api dengan cara mengadakan inspeksi 

langsung. 

3. Hukum ini mengawasi senjata api  dan pedang dengan ketat; inilah alasan 

utama mengapa Jepang memiliki reputasi sebgai negara aman. 

 

 

 

Undang – undang Bisnis Penggadaian dan Barang Antik 

Memperbolehkan : 

 

1. Menerbitkan, menghentikan sementara dan mencabut izin usaha; 

2. Mengawasi pelaksanaan bisnis, termasuk pembukuannya; dan, 

3. Melaksanakan inspeksi di tempat. 

 

A. Jumlah Kekuatan 
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 Badan Kepolisian Nasional (NPA) dan Polisi Prefektur terdiri dari polisi 

serta pengawal kekaisaran, selain itu juga ada karyawan administrasi dan 

teknik. 

Pada tahun 1999 total jumlah kekuatan mencapai 263.000 orang. Jumlah 

pegawai di NPA sebanyak 7.600 orang, dan terdiri dari 1.400 pegawai polisi, 

900 pengawal kekaisaran dan 5.300 pegawai sipil. Sedangkan jumlah pegawai 

polisi prefektur sebanyak 256.000, dan terdiri dari 226.000pegawai polisi dan 

30.000  pegawai sipil. Di seluruh Jepang terdapat 8.300 pegawai polisi wanita 

dan 12.400 pegawai sipil wanita. Saat ini peranan polisi wanita semakin meluas. 

Disamping tugas – tugas biasa seperti pengaturan lalu lintas, perlindungan dan 

pembimbingan remaja, penanganan tahanan wanita, perlindungan wanita dan 

hubungan masyarakat, saat ini, mereka juga terlibat dalam, senbagai contoh, 

penyelidikan kriminalitas, identifikasi kriminal, tindakan melawan Boryokdan, 

pengawalan keluarga kaisar, pengawalan pejabat, analisa informasi, aktivitas 

penyelamatan dan pilot helikopter. Selain itu, promosi mereka ke pangkat 

senior, seperti Police Inspector dan Superintendent juga dilaksanakan. 

 

B. Pangkat 

Pangkat Kepolisian terbagi dalam sembilan tingkat : Superintendent 

General, Superintendent Supervisor, Chief Superintendent, Senior 

Superintendent, Superintendent, Police Inspector, Assistant Police Inspetor, 

Police Sergeant dan Policeman. 

Commissioner General NPA memegang posisi tertinggi Kepolisian 

Jepang. Jabatannya bukan pangkat, tetapi menunjukkan posisinya sebagai 

kepala NPA. Selain itu, Superintendent General MPD tidak hanya menunjukkan 

pangkat tertinggi dalam sistem ini, tapi juga bertugas sebagai Kepala Markas 

Besar Kepolisian Metropolitan Tokyo. 

Untuk memadukan dan mengkoordinasikan polisi prefektur, memiliki yang 

memiliki pangkat Senior Superintendent ke atas merupakan pegawai 

pemerintah nasional. Saat ini, terdapat 570 orang Senior Superintendent dan 

mereka ditugaskan pada PPH. 
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C. Promosi 

Metode promosi kepolisian tergantung pada pangakat. Promosi hingga 

pangkat inspektur polisi adalah berdasarkan ujian tertulis, kemampuan 

profesional dan senioritas. Selain itu, pengetahuan, ketrampilan dan 

pengalaman mereka pada tiap kasus juga dipertimbangkan secara dalam. 

Promosi pada petugas senior untuk pangkat Superintendent ke atas, 

umumnya didasarkan pada evaluasi kemampuan, pengalaman dan lama kerja 

mereka. 

 

 

D. Upah dan Kesejahteraan 

Karena pekerjaan polisi sangat berbahaya, maka pegawai polisi dibayar 

dengan skala gaji khusus. Sebagai contoh gaji pertama untuk tamatan sekolah 

menengah atas, rata – rata lebih tinggi 13 % dibanding pegawai dibidang 

pelayanan administrasi. 

Polisi yang terlibat dalam tugas sangat berbahaya dan sulit, seperti penyelidikan 

kriminalitas, pengaturan lalu lintas dan patroli kendaraan, juga mendapat 

tunjangan istimewa. 

 

4. PEREKRUTAN DAN PELATIHAN 

 
A. Perekrutan 

Prosedur perekrutan di NPA berbeda dengan PPH. NPA merekrut 

personil yang lulus Ujian Pegawai Negeri Nasional Kategori I atau II yang 

dilaksanakan oleh Badan Administrasi Kepegawaian  Negara. NPA juga 

merekrut personil yang direkomendasikan oleh tiap PPH sebagai polisi terbaik 

dilihat dari peningkatan karirnya,  kemampuan kerja dan masa pengabdian. 

Personil ini ditugaskan pada NPA atau PPH sebagai anggota inti. 

 

Pelamar pada PPH harus mengikuti ujian seleksi tertulis yang diadakan 

oleh badan administrasi kepegawaian tingkat prefektur yang bekerja sama 

dengan PPH. Pada tahun 1999, 158.000 orang yang mengikuti ujian dibedakan 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 30 

untuk tamatan SMA dan akademi/universitas, serta mereka direkrut secara 

terpisah. PPH lalu mewawancarai mereka yang lulus ujian tertulis, dan 

kemudian, mengadakan seleksi akhir yang ditekankan pada kemampuan dan 

daya adptasi untuk menghadapi tugas kepolisian yang sangat sulit. Pelamar 

tamatan universitas yang lulus seleksi mencapai sekitar 70%. 

 

 

 

B. Pelatihan  

(1) Pelatihan Awal 

Polisi prefektur yang baru direkrut mengikuti program pelatihan 

awal yang mencakup pelatihan pra-kerja,praktek kerja dan pelatihan 

komperhensif. Mula – mula mereka memasuki kursus pelatihan pra-

kerja selama sepuluh bulan di sekolah kepolisian prefektur masing – 

masing. Selama kursus ini, mereka mendapatkan sikap dasar untuk 

kesiapan dan kedisiplinan yang diperlukan dalam tugas kepolisian. 

Mereka juga memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dasar 

mengenai “ Community Policing “ (kegiatan polisi yang berbasis pada 

masyarakat). 

Setelah selesai,  mereka ditugaskan di kantor polisi selama 

delapan bulan untuk mengikuti praktek kerja di pos polisi. Sebagai 

kadet polisi, mereka mempraktekkan “ Community Policing “ secara 

nyata dengan menerima instruksi langsung dari petugas senior. 

Terakhir, mereka kembali ke sekolah kepolisian untuk 

mengikuti program pelatihan komprehensif selama 3 bulan guna 

meningkatkan kemampuan pengontrolan diri, memperoleh 

pengetahuan hukum profesional dan memperdalam pemahaman 

serta keahlian dalam “ Community Policing “. Pelatihan ini juga 

meningkatkan kekuatan fisik dan mental mereka. 

 

(2) Pelatihan Kerja Nyata  
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Pelatihan kerja nyata polisi mencakup instruksi langsung dari 

petugas senior, seminar, bimbingan langsung ditempat kerja dan 

materi yang dibagikan. Petugas polisi muda diberikan kesempatan 

untuk menjalankan training di kepolisian luar negeri, yaitu di Amerika 

dan eropa selama empat minggu sampai tiga bulan. Mereka juga 

dapat berpartisipasi “ Camp Training “ di Pusat Kepemudaan 

Nasional. 

 

(3) Seni Bela Diri 

Bila petugas polisi diserang atau dilawan oleh tersangka pelaku, 

maka ia harus dapat mengendalikan situasi dan mengatasi si pelaku 

dengan kekuatan efektif minimum. Untuk inilah maka petugas polisi 

berlatih judo, kendo (seni beladiri pedang Jepang), teknik 

penangkapan dan kemahiran menembak. Karena kemahiran mereka 

dalam seni beladiri dan menembak, petugas polisi Jepang sering 

memperoleh kemenangan di pertandingan domestik dan 

internasional. Guna mempromosikan penggunaan seni bela diri ini, 

diadakan pertandingan tahunan antar polisi seluruh Jepang dalam 

bidang judo, kendo, teknik penangkapan, kemahiran menembak dan 

lari jarak jauh. Kompetisi ini juga menumbuhkan semangat korps dan 

membangun moral. 

 

(4) Pelatihan Pada Saat Kenaikkan Pangkat dan Pelatihan Jenjang 

Tinggi 

Sewaktu dipromosikan petugas polisi menerima pelatihan 

untuk pangkat baru mereka., Sebagai contoh, Police Sergeant baru 

harus mengikuti kursus empat minggu di sekolah kepolisian regioanl. 

Di sana mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk 

penugasan sebagai sersan polisi di kantor polisi. Demikian pula 

dengan mereka yang dipromosikan menjadi asisten inspektur polisi. 

Mereka mengikuti pelatihan lima minggu di sekolah kepolisian 

wilayah untuk penugasan sebagai kepala sub-seksi di kantor polisi. 
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Petugas polisi yang dipromosikan sebagai inspektur polisi 

akan memasuki Akademi Kepolisian Nasional di Tokyo guna 

pelatihan selama dua bulan. Mereka mempelajari penguasaan 

manajemen dan teknik kepemimpinan serta membangun 

kemampuan praktis untuk tugas sebagai kepala seksi di kantor polisi. 

Akademi Kepolisian Nasional juga menyediakan pelatihan 

pengawasan bagi Superintendent yang akan ditugaskan sebagai 

kepala kantor polisi atau kepala seksi dari PPH. Inilah kursus 

pelatihan tingkat tertinggi bagi pegawai polisi. 

Institut Pelatihan Tertinggi untuk para Pemimpin Penyelidikan 

di Akademi Kepolisian Nasional melatih tingkat inspektur polisi ke 

atas dalam bidang kepemimpinan, manajemen serta teknik dan 

teknologi tinggi untuk penyelidikan kriminalitas. 

Sebagai institut pelatihan bagi penyelidikan kriminalitas 

internasional, institut penelitian dan pelatihan internasional untuk 

Penyelidikan Kriminalitas di Akademi Kepolisian Nasional 

menyediakan pelatihan dalam dua bahasa guna melatih petugas 

polisi Jepang dan petugas polisi di negara lain. 

 

A. Sistem Anggaran Kepolisian 

Anggaran kepolisian terdiri dari anggaran nasional dan anggaran 

prefektur. 

Pemerintah pusat membiayai operasi NPA, biaya peruntukkan langsung bagi 

aktivitas PPH untuk kepentingan nasional, dan menyediakan subsidi untuk 

anggaran tambahan PPH. 

Pemerintah prefektur membayar semua biaya pengoperasian polisi 

prefektur, kecuali biaya yang dibayarkan langsung dari keuangan negara. 

Tetapi, kecuali untuk biaya pembayaran gaji pangkat Superintendent ke bawah, 

anggaran kepolisian prefektur dapat di bantu oleh subsidi dari pemerintah pusat. 

 

(1) Penyediaan Langsung dari Keuangan Negara 
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Berikut ini adalah biaya utama yang dibayarkan langsung oleh 

pemerintah nasional untuk digunakan oleh kepolisian prefektur: 

 Gaji dan tunjangan untuk Senior Superintendent ke atas; 

 Biaya pelatihan sekolah kepolisian, termasuk pemeliharaan dan 

manajemen fasilitas pelatihan; 

 Biaya pemeliharaan dan manajemen fasilitas komunikasi polisi 

serta biaya telepon untuk sambungan telepon polisi guna 

pemakaian eksklusif; 

 biaya pengidentifikasian kriminalitas; 

 biaya untuk pembelanjaaan dan pemeliharaan perlengkapan 

kepolisian seperti mobil, boat dan helikopter polisi. 

 Biaya pengawalan VIP dan tugas keamanan lainnya; dan, 

 Biaya untuk penyelidikan kejahatan yang mempengaruhi 

keamanan nasional. 

 

(2) Penyediaan Dana Oleh Pemerintah Prefektur 

Dana peruntukkan dari Pemerintah Prefektur untuk polisi prefektur : 

 Biaya pencegahan kejahatan; 

 Biaya aktivitas penyelidikan kriminalitas umum; 

 Biaya polisi lalu lintas; 

 Biaya fasilitas polisi. 

 

B. PERLENGKAPAN DAN BARISAN MUSIK KEPOLISIAN 

1. Mobil Polisi 

Mobil polisi digunakan di seluruh Jepang untuk organisasi 

kepolisian, termasuk koban (pos polisi) dan Chuzaisho (pos polisi tipe 

residensi). Mobil ini dipakai untuk gerak cepat polisi ke tempat 

darurat, tempat kejadian kejahatan dan pengendalian lalu lintas. 

Jumlah mobil polisi di seluruh Jepang adalah sekitar 29.000 buah. 
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2. Kapal/ Perahu Boat Polisi 

Sebagai kendaraan di perairan, Perahu Boat polisi 

dipergunakan di pelabuhan – pelabuhan besar, pulau – pulau terpisah 

dan danau. Pangkalannya untuk patroli dan mengawasi imigrasi 

ilegal, penyelundupan dan pencurian ikan. 

Ukuran panjang Kapal/Perahu Boat berkisar 5 sampai 23 meter 

dan jumlah kapal polisi di seluruh Jepang adalah sekitar 200 buah. 

 

3. Helikopter Polisi 

Sebagai kendaraan di udara, Helikopter Polisi sering 

digunakan untuk pengawasan lalu lintas, pengejaran tersangka 

pelaku, penyelamatan dan pertolongan dari bencana serta 

transportasi pengobatan. Saat ini di Jepang terdapat sekitar 70 buah 

helikopter ukuran kecil dan menengah dan ditempatkan di 47 

prefektur. 

 

4. Barisan Musik Kepolisian 

Tiap PPH dan Markas Besar pengawalan Kekaisaran memiliki 

Barisan Musik Kepolisian masing – masing dan jumlahnya 48 band di 

seluruh Jepang. Mereka ikut serta dalam berbagai acara, termasuk 

kampanye keselamatan lalu lintas dan membantu menciptakan 

hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dengan polisi. 

Pada tahun 1999, Barisan Musik ini menyelenggarakan sekitar 7.000 

konser di sekitar Jepang dan menghibur hampir 11 juta orang. Tiap 

tahun diadakan konser di seluruh Jepang. 

 

5. Unit Kepolisian Berkuda 

Di antara angkatan Kepolisian di Jepang, Markas Besar 

Pengawalan Kekaisaran, Markas Besar Kepolisian Metropolitan Tokyo 

(MPD) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur Kyoto (PPH Kyoto) 
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memiliki unit kepolisian berkuda masing – masing. Tiap unit memiliki 

peranan sangat penting dalam aktivitas polisi dan memberikan 

sumbangan untuk membangun hubungan baik antara masyarakat 

dengan polisi lewat berbagai kegiatan. 

 

a.   Unit Kepolisian Berkuda Kaisar 

Dasar pembentukan unit ini berkaitan erat dengan pembentukan 

Markas Besar Pengawalan Kekaisaran pada bulan Mei tahun 1886. 

Unit ini menyediakan pengawalan bagi Keluarga Kaisar dalam 

berbagai acara sejarah, seperti axara Pengangkatan Putera Mahkota 

dan parade upacara pernikahan kekaisaran Putra Mahkota. 

Pengawalan bagi Duta Besar yang datang ke Istana Kaisar guna 

menyerahkan surat mandat mereka juga merupakan peranan yang 

penting. Saat ini, unit ini memiliki 12 ekor kuda. 

b. Unit Kepolisian Berkuda MPD 

Unit ini dibentuk pada tahun 1903, meniru unit polisi berkuda 

eropa. Mereka mengahadiri berbagai acara dan perayaan masyarakat 

guna mempromosikan keselamatan berlalu lintas serta pencegahan 

kejahatan, selain tindakan pengamanan seperti pengawalan Keluarga 

Kaisar, penjagaan penyerahan mandat,, pengendalian mass, patroli 

atau berbagai kegiatan polisi lainnya,. Unit ini memiliki 16 ekor kuda. 

Jumlah total kegiatan yang mereka ikuti pada tahun 1999 adalah 503 

acara 

. 

c.    Unit Kepolisian Berkuda Heian Milik PPH Kyoto 

Nama “ Heian “ berasal dari nama Kuno Kyoto, yang sejarah 

sangat tua. Unit ini diperbaharui pada tahun 1994 dengan 8 ekor kuda 

bersamaan dengan Peringatan Hari Lahir Heian yang ke 1.200 tahun. 

Mereka dikirim ke berbagai acara dan festival yang hanya ada 

Kyoto, seperti Api-Matsuri, Gion-Matsuri dan Jidal-Matsuri, sebagai 

tambahan patroli biasa dan aktivitas kampanye keselamatan lalu 

lintas di lokasi pariwisata. 
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6. BANTUAN UNTUK KORBAN KEJAHATAN 

a.   Promosi Bantuan yang Dilakukan Polisi pada Korban 

Kejahatan 

Di Jepang, Undang  – undang mengenai pembayaran bagi 

korban kejahatan berlaku mulai Januari tahun 1981. Empat bulan 

kemudian Yayansan Bantuan Korban Kejahatan didirikan dari 

sumbangan petugas polisi dan masyrakat umum seluruh Jepang. 

Yayasan itu adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan (non-

profit) yang menyediakan bantuan untuk korban kejahatan dan 

keluarganya, seperti beasiswa bagi anak korban. 

Di Jepang Kepolisian memimpin bantuan kepada korban ini, 

tetapi tidak banyak perbaikan yang dilakukan hingga awal tahun 1990. 

Pada awal tahun 1990, Badan Kepolisian Nasional (NPA) 

kembali memberi perhatian baru pada korban kejahatan. Pada tahun 

1991, para ahli dan pemberi beasiswa yang menghadiri simposium 

guna menciptakan program bantuan korban kejahatan, menyadari 

bahwa perlu diadakan penelitian terhadap masalah yang dihadapi 

korban kejahatan. Dari titik tolak ini, maka mulailah survei kondisi 

korban kejahatan di Jepang. Pada tahun 1994, NPA membentuk 

kelompok kerja untuk menyellidi bagaimana memperbaiki aktivitas 

polisi untuk kebaikan korban. 

Pada bulan Pebruari tahun 1996, sebagai hasil penelitian ini 

NPA, menyusun “ Panduan Memberi Bantuan Pada Korban 

Kejahatan “ berdasarkan paa panduan ini, polisi prefektur 

menerapkan pemberian bantuan dengan penuh semangat paa korban 

kejahatan di tiap prefektur. Pada bulan Juni tahun 1999, NPA 

memperbaiki “ Peraturan Penyelidikan Kriminal “ agar tidak 

mempersulit korban kejahatan selama penyelidikan. Yang ditambah 

adalah pasal tentang pertimbangan keadaan korban kejahatan dan 

keluarganya, penyebar luasan informasi pada mereka dan 

perlindungan untuk mereka. 
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b.    Bantuan Pada Korban Kejahatan 

Polisi memperlakukan korban sesuai dengan sistem pengadilan 

kriminal, tanpa menimbulkan “ pengorbanan lagi “ karena penyelidikan 

polisi. Korban kejahatan tidak hanya menderita luka secara fisik akibat 

pelaku kejahatan, tetapi juga mungkin memberi dampak serius pada 

mental dan keuangannya. Oleh sebab itu, polisi perlu mengambil 

inisiatif untuk mempromosikan lebih dalam program bantuan korban 

kejahatan. 

Bantuan pada korban kejahatan meliputi : 

 Memberikan “brosur untuk korban kejahatan “ pada korban 

kejahatan; 

 Membentuk sistem “ hubungan dengan korban kejahatan “ 

untuk memastikan pemberian informasi kasus yang penting 

secara berkala; 

 Mempromosikan layanan konseling polisi pada korban 

kejahatan; 

 Membentuk seksi yang bertanggung jawab pada 

perencanaan, penelitian dan koordinasi tindakan pemberian 

bantuan korban kejahatan di tiap PPH; 

 Menugaskan petugas penangnganan krisis yang dilatih 

secara khusus dan penasehat berpengalaman dan ahli 

dalam memberikan bantuan guna menolong korban 

kejahatan dari perkara kriminal berat; 

 Menata ulang ruang wawancara agar korban kejahatan 

merasa santai dan menyediakan kendaraan untuk bantuan 

pada korban kejahatan; 

 Membentuk sistem bantuan istimewa untuk  kasus 

kejahatan yang mungkin terulang; 

 Mempromosikan bantuan khusus untuk korban kejahatan 

pelecehan seksual, kasus kriminal remaja, penipuan, dan 
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hal lain yang berkaitan dengan kejahatan, kejahatan 

terorganisisr, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan anak, 

pemukulan istri, Stalking dan kejahatan berat lainnya; 

 Memperbaiki sistem penyelidikan kejahatan seksual dengan 

menugaskan petugas wanita dan memasang telepon hot 

line  untuk konseling; 

 Menciptkan jaringan kerja antara bidang administrasi, 

lembaga medis dan kelompok pendukung korban 

kejahatan; dan, 

 Membantu pembentukan kelompok pendukung korban 

kejahatan. 

 

c.   Sistem Pembayaran Tunjangan Untuk Korban Kejahatan 

Terhitung tanggal 1 bulan Januari tahun 1981, korban kejahatan 

kekerasan yang tewas atau mengalami luka berat dapat memperoleh 

pembayaran tunjangn dari Pemerintah Jepang berdasarkan “ Undang – 

undang Pembayaran Tunjangan Korban Kejahatan “. Mereka yang  

ingin menerima tunjangan ini harus mendaftar ke Komisi Keamanan 

Umum Prefektur untuk dinilai. Baik orang yang berkewarga negaraan 

Jepang maupun bertempat tinggal di Jepang dapat mendaftar. 

Jumlah tunjangan yang dibayar tergantung pada umur, 

pendapatan dan beratnya luka yang dialami korban kejahatan. Sampai 

bulan April tahun 1998, jumlah tunjangan yang tertinggi kepada 

keluarga korban pembunuhan adalah sebesar ¥10.790.00, sementara 

yang terendah adalah ¥ 2.200.000. Untuk korban kejahatan dengan 

luka berat, tunjangannya berkisar antara ¥2.300.000 sampai 

¥12.730.000. 

Pada 1999, terdapat 258 keluarga dari korban yang meninggal 

dan korban terluka yang menerima tunjangan. Dan total tunjangan yang 

diberikan adalah sebesar ¥ 600 juta. 

NPA sedang mempertimbangkan perbaikan sistem ini lebih jauh lagi. 
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 “ KOMUNITI  POLICING ” 

 

1. Garis Besar 

a.  Komuniti Polising 

Petugas Komuniti Polising menjaga keamanan terus menerus, siang dan 

malam sepanjang  

Tahun. Melalui pengawasan jalan, patroli lingkungan dan kunjungan 

rumah scara rutin, petugas Komuniti Polising berhadapan langsung 

dengan penduduk. Aksi mereka menjamin keamanan dan ketenangan 

hidup masyarakat dengan mencegah kejahatan, mengawasi adanya 

tersangka pelaku kejahatan, mengatur lalu lintas, membimbing remaja , 

menerima titipan anak tersesat, orang mabuk dan memberikan konseling 

kepada orang yang dalam  kesulitan. 

 

b. Sistem Koban  

Kehidupan masyarakat Jepang yang aman dan tenang dijaga oleh 

sistem koban. Sistem ini operasinya sangat efisien dan dilakukan dengan 

jumlah polisi yang sangat sedikit. Masyarakat lebih sering mengunjungi  

pos polisi (koban) danpos Polisi tipe residensi (Chuzaisho) daripada 

fasiulitas kekuatan hukum lainnya dasn mersa lebih nyaman dengan 

keberadaan pos ini. Hal ini kerena petugas korban  selalu ada di 

jalan,sehingga penduduk setempat merasa bebas untuk berkonsultasi 

dengan mereka. Petugas Polisi telah dilatih untuk berhubungan dengan 

masyarakat, karenanya  mereka menanggapi permintaan masyarakat 

dengan perhatian dan petimbangan.  

Sistem koban ini telah menarik perhatian besar seluruh diunia. 

Singapura telah mengambil sistem dan negara-negara lainpun tampak 

bergerak kearah sana. NPA telah mengadakan seminar tahunan 

mengenai “Community Policing “ sebagai salah satu program bantuan 

pemerintah Jepang (official Development Assistance). Seminar ini 
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memberikan oirientasi sistematis tentang sistem koban dan menigkatkan 

pemahaman internasional terhadap aktivitas polisi lingkungan di Jepang.  

 

2. Unit Operasional dan Respon Darurat 

a. Unit operasional  

Unit opersional dasar polisi lingkungan adalah pos polisi (Koban), 

pos polisi tipe residensi (chuzaisho)  dan mobilk patroli yang dilengkapi 

radio. 

(1) Koban dan Chuzaisho 

Di Jepang terdapat sekitar 15.000 Koban dan Chuzaisho. 

Kebanyakan Koban diletakkan di perkotaan dan biasanya dijaga oleh 

paling sedikit oleh tiga petugas polisi lingkungan yang bertugas 

secara bergantian yaitu sistem 3 shift dalam 3 hari :  

- Hari 1  : tugas sehari penuh (24 jam). 

- Hari 2  : Bebas tugas ( hari setelah hari tugas penuh); dan  

- Hari 3  : hari tugas (siang hari )  

Chuzaisho biasanya terdapat pada daerah pedesaan seperti 

daerah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada umumnya, 

seorang petugas  polisi Lingkungan ditugaskan kekawasan tersebut 

dan tinggal bersama dengan keluarganya.  

 

(2) Mobil patroli yang dilengkapi radio 

Mobil patroli yang dilengkapi radio digunakan oleh tiap PPH, 

Kantor polisi, koban dan chuzaisko. Petugas polisi menggunakannya 

untuk patroli rutin dan respon cepat. Mobil ini selalu berhubungna 

dengan radio di kantor polisi dan pusat perintah komunikasi PPH. Bila 

ada kejadian darurat dilaporkan, kecepatan penanggualangan 

memainkan peranan utama untuk mengatasi kejadian tersubut. 

 

b.  Pelayanan Melalui Telepon 110  

 

(1) Pusat komunikasi dan perintah (Comunication And Command Center)   
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Guna memproses dengan cepat panggilan telepon “110”dan juga 

telepon darurat mengenai kecurigaan perbuatan kriminal, kejahatan 

dan kecelakaan, polisi telah memasang pusat komunikasi perintah 

(CCC) pada tiap PPH. Pusat ini bekerja 24 jam dan memegang 

peranan utama untuk mengatasi segera kejadian tersebut. 

(2) Penjelasan mengenai sistem komunikasi perintah  

Bila CCC menerima telepon “110”, maka mereka akan 

mengiunstruksikan mobil patroli dan petugas di korban serta 

chuzaisho untuk segera ke tempat kecelakaan atau kejadian guna 

menolong korban atau menangkap pelaku. 

Jika terjadi kecelakaan serius, CCC memerintahkan untuk bergerak 

cepat. Tanpa melihat jadwal kerja mereka, petugas polisi 

dimobilisasikan untuk mengadakan penyelidikan, wawancara dan 

pengawasan. Jika keadaan memaksa maka CCC akan 

memerintahkan gerak cepat meluas melewati batas prefektuir dan 

bekarja sama dengan PPH yang bersebelahan.  

 

 

(3) Kondisi pelayanan  melalui telepon 110 

Jumlah pemakai Nomor 110 ini bertambah setiap tahun. Pada tahun 

1999, kepolisian menerima sekitar 7,2 juta telepon dari seluruh 

pelosok Jepang, angka ini 1,6 kali lipat  dibanding dekade yang lalu. 

Ini berarti bahwa CCC meneriam telepon setiap 4,4 detik.  

 

3. Aktivitas sehari-hari 

a. Berjaga di Koban 

Berjaga di koban dan chuzaisho dilakukan dengan berdiri mengawasi di 

depan Koban/chuzaisho atau duduk mengawasi dari dalam. Hal ini 

memungkinkan petugas polisi menanggapi kejadian apapun dengan 

cepat.  

Sambil tetap mengawasi, mereka melaksanakan tugas rutin yang tidak 

terhitung banyaknya, seperti menerima laporan kejadian dari masyarakat, 
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menangani laporan kehilangan dan penemuan barang , memberi 

konseling pada orang yang mengalami kesulitan serta memberikan 

bimbingan. 

 

b. Patroli  

Di luar Koban dan Chuzaisho, petugas polisi berpatroli di kawasan 

mereka dengan berjalan kaki memakai sepeda atau mobil. Sambil 

berpatroli mereka memperoleh pengetahuan topografi dan area, 

menanyai orang yang mencurigakan, memberikan pengarahan dan 

pengaturan lalu lintas, membimbing ramaja, menolong orang yang luka, 

memperingati masyarakat akan kemungkinan timbulnya   bahaya, 

menjaga anak tersesat dan mabuk,. 

Pada tahun 1999, petugas polisi lingkungan menangkap sekitar 248.100 

orang tersangka, angka ini mencapai 78,7 % dari keseluruhan orang 

yang ditangkap dibawah hukum pidana. 

 

c. Kunjungan rutin ke rumah dan tempat kerja 

Petugas komuniti polising yang ditugaskan  Di Koban dan Chuzaishoo 

secara berkala melakukan kunjungan rutin ke rumah dan kantor di 

wilayah mereka. Selama kunjungan ini, mereka memberikan anjuran 

pencegahan timbulnya kejahatan dan kecelakaan, mendengarkan 

pendapat penduduk dan menerima saran untuk perbaikan pelayanan 

polisi. Mereka juga menanyakan susunan keluarga dan bagaimana 

menghubungi penduduk dalam keadaan darurat. 

 

d. Penerbitan Pamflet Informasi 

Banyak Koban yang menerbitkan sendiri koran (newsletter) untuk 

dibagikan dikawasan lokalnya,. Banyak newsletter yang diberi nama 

benda/tempat yang terkenal dikawasan tersebut untuk sebutannya. 

Newsletter berisi laporan tentang kejahatan dan kecelakaan yang terjadi 

di kawasan, keterangan cara mencegah kejahatan dan kecelakaan, 

artikel pembinaan anak, pendapat dari penduduk kawasan dan berita 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 43 

umum. “ Koran Koban “ ini memainkan peranan penting untuk 

meningkatkan hubungan persahabatan polisi dengan penduduk. 

 

e. Kegiatan di Kawasan Tugas 

Untuk mencegah kenakalan remaja dan membantu pertumbuhan anak 

muda, petugas polisi lingkungan melakukan kegiatan sukarelawan pada 

hari bebas tugasnya untuk mengajari anak laki – laki dan perempuan 

berbagai olah raga, seperti judo dan kendo, serta kegiatan kebudayaan 

seperti melukis, kaligrafi dan upacara minum teh. Mereka juga ikut serta 

dalam berbagai pertemuan penduduk guna menciptakan hubungan erat 

dengan penduduk setempat. 

 

 

 

f. Layanan Konseling Untuk Penduduk  

Polisi lingkungan melayani konseling untuk masalah remaja, penekanan 

pada konsumen, pengguna narkoba, gangguan kejahatan terorganisir 

pada kegiatan masyarakat dan  kecelakaan lalu lintas. Mereka juga 

menerima pertanyaan dan keluhan ketidakpuasan terhadap pekerjaan 

polisi. 

Pada tahun 1990, tiap PPH mendirikan “Kantor Konseling Umum”. 

Disamping itu kepolisian telah memasang sambungan telepon yang 

melayani seluruh Jepang khusus untuk layanan konseling. 

 

g. Dewan Komunikasi Koban. 

Terdapat sekitar 3.600 dewan komunikasi Koban (chuzaisho) di Jepang. 

Tiap dewan terdiri atas para penduduk di kawasan tersebut yang berasal 

dari berbagai profesi. Anggota dewan mengajukan pendapat, membuat 

pertanyaan, belajar dan diskusi tentang isu-isu masyarakat bersama 

dengan petugas polisi untuk menunjang aktivitas keamanan penduduk. 

 

PENCEGAHAN KEJAHATAN 
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1. Peningkatan langkah-langkah Pencegahan kejahatan. 

Urabanisasi telah meningkatkan banyak kejahatan, termasuk faktor-faktor 

seperti melemahnya rasa kebersamaan antar sesama tetangga, anonimitas 

yang lebih besar, selain itu daerah perkotaan lebih banyak terdapat “Blind Spot” 

atau tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. 

Untuk menciptakan lingkungan yang tahan terhadap tindak kejahatan. 

Termasuk juga mengorganisir kelompok pencegah kejahatan dan menyarankan 

berbagai langkah dalam mencegah tindak kejahatan. 

 

 

 

a. Asosiasi Pencegah Tindak Kejahatan dan Pos Jaga  

(1) Asosiasi pencegahan tindak kejahatan 

Asosiasi pencegahan tindak kejahatan memegang peranan kunci 

dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas tindak 

kejahatan. Mereka meningkatkan pencegahan tindak kejahatan 

dan lingkungan sosial yang lebih baik bagi anak-anak muda. 

Kegiatan utamanya adalah: 

 Bekerja sama dengan polisi mengkampanyekan pencegahan 

tindak kejahatan dalam skala nasional; 

 Pelaksanaan siskamling pada masa-masa dimana kegiatan 

kriminal cenderung meningkat; dan  

 Mensponsori pertemuan pencegahan tindak kejahatan dan 

mensirkulasikan materi pencegahan tindak kejahatan. 

 

(2)  Pos Jaga Pencegahan Tindak Kejahatan 

Secara nasional sebanyak 470.000 rumah tangga di pergunakan 

sebagai pos-pso jaga bagi pencegahan tindak kejahatan. Mereka 

berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat dalam mencegah 

tindak kejahatan di lingkungannya. Kegiatan utamanya mencakup : 
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 Melaporkan peristiwa-peristiwa  dan kecelakaan-kecelakaan. 

 Mensponsori diskusi meja bundar dalam pencegahan tindak 

kejahatan; dan 

 Menghantarkan publikasi pencegahan tindak kejahatan. 

 

b. Kelompok Pencegah Tindak Kejahatan 

Beberapa bisnis dan industri, seperti lembaga keuangan dan bisnis 

hiburan, adalah sasaran empuk untuk dieksploitasi oleh pelaku 

kejahatan. Polisi mendorong bisnis semacam ini untuk mengadakan 

kelompok pencegah tindak kejahatan mereka sendiri dan 

mewaspadakan kegiatan anti kejahatan.  

 

 

c. Kampanye Keamanan Lingkungan Nasional. 

Setiap tahun polisi menyelenggarakan “ Kampanye Keamanan 

Lingkungan Nasional” bekerjasama erat dengan asosiasi pencegahan 

tindakan kejahatan dan oirganisasi terkait lainnya di seluruh negeri. 

Kegiatan tahunan ini membantu menciptakan lingkungan yang aman 

dan nyaman dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pencegahan tindak kehjahatan dan berfungsi sebagai landasan 

kampanye bagi langkah-langkah pencegahan tindakan kejahatan 

secara menyeluruh. 

Pada bulan Oktober tahun 1995 nama kampanye diubah dari 

kampanye pencegahan tindak kejahatan nasional ke nama sekarang 

karena nama kampanye ini telah melebarkan kegiatannya untuk 

mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap  kecelakaan 

bencana. 

 

d. Tingkat Pertumbuhan Bisnis Keamanan Swasta  

Sejak bulan Desember tahun 1999, jumlah perusahaan yang 

bergerak di bidang keamanan adalah 9722 perusahaan. Dan 
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mempekerjakan sebanyak 406.109 orang petugas. Pendapatan 

tahunan indutri ini hampir mencapai 2,5 trilyun yen. 

Polisi memberiakn perusahaan-perusaan ini bimbingan dan 

pengawasan berdasarkan undang-undang usaha kemanan swasta. 

Tujuannya untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri tersebut 

dengan cara menginstruksikan perusahaan keamanan dalam bisnis 

yang wajar serta teknik yang efektif. 

 

 

 

2. Tingkat Pertumbuhan Bisnis Hiburan 

Pembangunan bisnis makanan dan minuman (kabaret dan bar) dan 

bisnis perjudian (tempat dan game center) menyediakan peluang bisnis terbaik 

bagi hiburan umum; namun demikian, ada  kekwatiran berkelanjutan atau 

perusakan moral umum dan penghambatan laju pertumbuhan generasi muda 

kecuali jika dioperasikan secara benar. Polisi mengenai penegakan undang-

undang penegakan dan pengendalian bisnis pelesiran dan hiburan dapat 

memberikan arahan dan menegakkan kendali seperlunya kepada bisnis hiburan 

didalam membantu mereka menjual layanan yang sah. 

Pada tahun 1998, diberklakukan perubahan pada undang undang 

0pengendalian dan pengembangan bisnis pelesiran. Amandemen tersebut 

memungkinkan kontrol terhadap bisnis hiburan semcam tipe bisnis hiburan tipe 

porno dan berbentuk bukan toko (Pengiriman tukang pijat, penjualan video 

porno lewat pos). bisnis hiburan khusus penayangan gambar porno 

(menampilkan gambar-gambar porno kepada pelanggan yang membayar lewat 

internet) serta bisnis hiburan dengan komisi (secara lepas menghibur klien pada 

tempat bisnis yang telah disepakati dengan pelaksana bisnis). 

 

Pemberian Boryokudan dari Bisnis Hiburan  

Boryokudan (kelompok kejahatan terorganisir) tetap terkai erat dalam bisnis 

seperti tempat Pachinko, dan menyebabkan gangguan terhadap keabsahan 

operasi mereka; namun demikan inisiatif para pelku bisnis untuk menghilangkan 
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boryoku dan telah mencapai puncak setelah diberlakukannya  UU anti 

boryokudan. Diantaranya adalan rapat umum anti boryokudan, seminar-seminar 

tentang perlawanan boryokudan dan kampanye menentang tindak pemerasan. 

Polisi mendukung penuh inisiatif semacam ini. 

 

 

 

 

3. pencegahan terhadapo kenakalan remaja serta pertumbuhan anak 

muda 

a. status kenakalan remaja saat ini 

(1) remaja pelanggar hukum pidana 

Pada tahun 1999,  meskipun jumlah remaja pelanggar hukum 

pidana (usia 14 hingga 19 tahun) menurun tahun sebelumnya, 

remaja yang ditahan karena kasus penjambretan, yang mungkin 

menjurus kekejahatab sadis, meningkat dengan pesatnya. Jumlah  

remaja pelaku tindakan kejahatan sadis masih tinggi, situasi 

kejahatan remaja juga masih memburuk pada generasi ke empat 

semenjak Perang Dunia ke II. 

Jumlah remaja pelanggar hukum pidana yang ditahan oleh polisi 

pada tahun 1999 adalah 141.721 orang (turun 10% dari tahun 

sebelumnya) dan telah menurun pertama kali sejak tahun 1995. 

Rasio remaja pelanggar hukum terhadap populasinya adalah 15,6 

poin dibanding tahun – tahun sebelumnya. Rasio terhadap 

pelanggar hukum Pidana adalah 44,9%, turun 0,2% dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. Rasio terhadap pelanggar Hukum 

Pidana adalah 44,9%turun 0,2%dibanding tahun sebelumnya. 

 

(2) Keasusialaan Oleh Remaja Perempuan 

Pada tahun 1999 jumlah remaja perempuan dalam bimbingan atau 

yang ditahan dalam perlindungan karena keasusilaan adalah 
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4.475 orang. Dalam kelompok ini terdapat remaja SMP dan SMA 

sebanyak 67,8%. 

Hampir sekitar sepertiganya termotivasi oleh uang, ini mencapai 

hampir dua kali sejak 10 tahun terakhir. (catatan) Istilah “ Remaja 

perempuan dalam bimbingan atau yang di tahan dalam 

perlindungan karena keasusilaan “ mengacu pada: 

a. Gadis remaja yang melakukan pelacuran yang melanggar 

Undang – undang Anti Pelacuran; 

Gadis remaja yang dipaksa untuk melakukan hubungan 

seksual yang melanggar Undang – undang Kesejahteraan 

anak; 

b. Gadis remaja yang dipaksa untuk melakukan atau terpikat 

untuk melakukan kegiatan tak senonoh yang melangar 

Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan remaja; 

c. Gadis remaja yang terpikat untuk melakukan hubungan 

seksual yang melanggar Hukum Pidana; 

d. Gadis remaja yang cenderung terlibat kejahatan, yang 

melakukan kegiatan seksual tidak bermoral; 

e. Gadis remaja lainnya yang berulang kali melakukan kegiatan 

seksual tidak bermoral. 

 

b.  Status Remaja Korban Saat Ini 

(1) Remaja korban pelanggaran hukum pidana  

Pada tahun 1999 polisi menemukan 313.985 remaja korban 

dari pelanggaran hukum pidan turun 2,0% dibanding tahun 

sebelumnya. Berdasarkan kategori, pelaku tindak kejahatan 

berkisar pada 1.600 orang dan pelaku tindak kekerasan pada 

17.274 orang, meningkat 5,7% dibanding tahun – tahun 

sebelumnya. 

 

(2) Pelanggar Membahayakan Bagi Kesejahteraan Remaja 
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Polisi menemukan pelanggar ketertiban yang memiliki 

pengaruh berbahaya terhadap remaja dan mengundang remaja 

untuk melakukan kenakalan. Pada saat yang sama, polisi 

berusaha mengenali serta melindungi remaja – remaja tersebut. 

Pada tahun 1999, total terdapat 10.727 remaja korban 

pelanggaran ketertiban, meningkat 6,2% dibanding tahun 

sebelumnya. Dalam pengkategorian usia sekolah dan kerja, 

pelajar SMU mendu0duki peringkat tertinggi dalam daftar korban, 

diikuti oleh remaja pengangguran. 

 

(3) Pelacuran Anak dan Pornografi Anak 

Pelacuran anak dan pornografi anak merupakan perhatian 

internasional dan masalah genting berkaitan dengan perlindungan 

anak dan perkembangan remaja.  

Undang – undang hukuman bagi pelacuran anak dan 

pornografi Anak untuk Perlindungan Anak – anak diberlakukan 

pada bulan Mei tahun 1999 dan menjadi efektif pada bulan 

Nopember 1999. Polisi berjuang untuk menegakkan hukum ini 

secara efektif. 

 

(4) Penganiayaan Anak  

Penganiayaan anak seperti kekerasan pada anak oleh 

orang tua mereka telah menjadi problema sosial terbesar pada 

tahun – tahun terakhir ini. 

Polisi melakukan segala hal demi mencegah dan 

mendeteksi kasus semacam ini lewat berbagai cara. Pada saat 

yang bersamaan, ketika kasus tersebut dinilai sebagai tindak 

kejahatan, polisi segera mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk mencegahnya serta menjalankan layanan konseling bagi 

anak – anak yang menjadi korban, juga penyuluhan dan 

bimbingan bagi orang tua mereka, bekerjasama dengan pusat 
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konseling Anak dan lembaga terkait lainnya dengan Pusat 

Dukungan Remaja Seluruh Jepang sebagai contoh pusat. 

 

c. Pencegahan Kenakalan Remaja dan Meningkatkan Pertumbuhan 

remaja 

(1) Pencegahan Pemusatan Kenakalan remaja di pusat Dukungan 

Remaja 

Polisi bekerjasama dengan polisi sukarelawan di 

kawasannya, melakukan segala upaya untuk mengenali kenakalan 

rem aja sedini mungkin sserta menyediakan bimbingan berkala 

lewat penjagaan di tempat serta  bimbingan di daerah rawan 

kejahatan seperti, tempat pertunjukkan dan taman hiburan, yang 

dilaksanakan oleh polisi urusan remaja dan bimbingan remaja. 

Selanjutnya, untuk memperkaya sistematik dan dukungan 

ahli dalam hal kenakalan remaja dan keluarganya serta untuk 

memperkuat pertolongan terhadap anak di bawah usia terhadap 

tindak kejahatan, Pusat dukungan didirikan di setiap kantor 

kepolisian prefektur sebagai spesialis perlindungan dan 

mengembangkan berbagai rancangan secara proporsional 

terhadap terhadap kondisi dan situasi lingkungan seperti formasi 

jaringan polisi remaja dan petugas berwenang sekolah. 

 
 

(2) Tindakan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada 

Remaja 

Melihat meratanya penyalahgunaan narkoba pada remaja, 

polisi bertindak secara luas berdasarkan empat hal pokok : 

 Memperketat kendali terhadap sumber – sumber penyedia obat 

– obat terlarang (jenis Kakuseizai);. 

 Memperkuat upaya dalam menemukan remaja penyalah guna 

nadkoba dan membimbing mereka; 
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 Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan dan sekolah – 

sekolah; dan, 

 Melaksanakan dengan lebih giat aktivitas humas bagi keluarga 

– keluarga serta masyarakat. 

Karena pentingnya bagi remaja untuk mengerti dengan benar 

bahaya dan sifat candu dari narkoba, polisi memberikan perhatian 

khusus dengan mengadakan kelas – kelas pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di sekolah – sekolah, sebagai tambahan, 

polisi juga mengoptimalkan juga penggunaan kendaraan 

kampanye mereka guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap penyalah gunaan narkoba pada setiap lingkungan. 

 

(3) Membersihkan Lingkungan Sekitar Remaja 

Lingkungan sekitar remaja yang senantiasa memburuk 

terbukti menjadi penyebab utama meningkatnya kenakalan remaja 

.pada konteks ini, polisi memperkokoh titiklemah kendali tas 

aktivitas yang membahayakan remaja. 

Polisi bekerjasama dengan lingkungan sekitar, organisasi 

terkait dan tokoh masyarakat dan mencoba menerapkan langkah- 

langkah untuk mengkontrol arus informasi mengenai seks yang 

membanjir dikarenakan pembangunan brenuansa seks, klub- klub 

telepon serta pengaruh boryokudan, dalam rangka pembersihan 

lingkungan sosial sebagai perlindungan bagi remaja.  

 

(4) Perlindungan Bagi Remaja Korban 

Petugas pembimbing remaja serta ahli konseling remaja 

menyediakan layanan terus menerus bagi remaja korban dari 

tindak kejahatan, seperti penjahilan dan penganiayaan anak, untuk 

menolong mengurangi efek psikologis. 

 

 

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 52 

(5) Kegiatan Konseling Bagi Remaja 

Polisi mendirikan layanan konseling bagi remaja yang 

disebut Young Telphone Corner Pojok Telepon Remaja). Fasilitas 

ini dilengkapi dengan petugas pembimbing berpengalaman serta 

spesialis konseling yang mana memberikan nasihat dan bimbingan 

yang diperlukan untuk remaja bermasalah. Pada tahun 1999, polisi 

membukukan 98, 962 kasus konsultasi remaja. 

 

(6) Partisipasi remaja dalam Kegiatan Sosial dan Olah Raga 

Polisi bekerjasama dengan instansi – instansi terkait dan 

penduduk setempat, mengulurkan tangan untuk mendorong 

remaja agar turut serta dalam kegiatan sosial mempercantik 

lingkungan dan kegiatan sukarela bagi kesejahteraan sosial. 

Sebagai tambahan, polisi membuka fasilitas latihan bela diri 

mereka di seluruh negeri dan mengajar kelas – kelas judo dan 

kendo bagi remaja. 

 

 

PENYELIDIKAN KRIMINALITAS 

 

1.       Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Pidana 

 

Pada tahun 1999, terdapat 2.165626 kasus pelanggaran hukum pidana 

yang tercatat pertambahan sebanyak 132.080 kasus (6,5%) dibanding tahun 

1998. Jumlah ini termasuk kasus pencurian sepeda motor dan sepeda 

sebanyak 694.375 tetapi tidak termasuk kematian ataupun luka akibat 

kecelakaan lalu lintas. 

Pada tahun 1999, 721.284 kasus pelanggaran hukum pidana yang 

terselesaikan, penurunan sebanyak 40.998 kasus atau 5,3%, dan 315.355 

orang hjyang ditahan, penurunan sehanyak8.908 orang atau 2,4% dibanding 

tahun sebelumnya. 
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2.      Karakteristik Kejahatan Belakangan Ini 

a. Kondisi Sekarang dari Pengenalan dan Penahanan Pelanggar 

Hukum Pidana 

Pada tahun 1999, dilaporkan kira – kira 2,16 juta pelanggaran 

hukum pidana yang tidak termasuk kematian dan luka akibat 

kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan rekor semenjak Perang Dunia II, 

sedangkan pelanggar hukum pidana yang ditangkap adalah sekitar 

730.000 orang, penurun sekitar sebanyak 40.000 atau 5,3% 

dibanding tahun sebelumnya. 

 

b. Karakteristik Tindak Kejahatan 

Pencurian adalah yang paling sering dilaporkan di Jepang. Namun 

demikian, pada tahun 1999, tindak kejahatan yang ditakutii warga, 

seperti, perampokan, maling, pencurian kendaraan bermotor, 

penjambretan dan penyerangan seksual, semakin meningkat. 

Terlebih pada kejahatan jalan, seperti perampokan di jalan dan 

penjambretan meningkat pesat.Tindak kejahatan oleh orang asing 

juga meningkat dan angka penangkapan pelanggar hukum pidana 

orang asing telah menembus rekor. Lebih jauh lagi, terdapat juga 

pencurian/perampokan terorganisir yang dilakukan oleh orang asing 

Atau anggota kelompok kriminal . terorganisir dan keadaan 

kriminalitas terorganisir telah bertambah serius. Sebagai tambahan, 

satu kasus pembajakan pesawat dalam negeri telah terjadi pada 

tahun 1999. 

 

 

 

c. Kesulitan Menghadapi Kondisi Kejahatan 

Sebagai tambahan pada situasi ini, kriminalitas berteknologi tinggi 

dan kejahatan terorganisir asing yang melintasi perbatasan prefektur 

juga memberikan tantangan baru dalam penyelidikan. 
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3. Langkah – Langkah Untuk Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan  

Sebagai tambahan mengenai sifat tindak kejahatan saat ini, kerja sama 

saksi dan pemeriksaan foirensik atas barang bukti yang di kumpuklkan di 

tempat kejadian perkara. (TKP) menjadi semakin sulit. Dengan tumbuhnya 

produksi dan distribusi massal atas barang-barang perdagangan, pelacakan 

tersangka berdasarkan keunikan geografis atau ketidak laziman produk atau 

barang yang ditemukan di TKP menjadi semakin sulit. Polisi juga menghadapi 

kengganan penduduk kota-kota besar utnuk maju sebagai saksi serta 

kurangnya kerja sama dalam memberikan informasi.  

Dihadapkan halangan baru dalam berinvestigasi, polisi mencari cara 

pendekatan yang lain dalam penyelidikan antar prefektur, mengembangkan 

metoda baru dalam perkembangan dan pertukaran teknik forensik moderen di 

dunia internasional. Polisi juga meneliti secara aktif cara-cara meningkatkan 

kesadaran dan kerja sama penduduk untuk mencegah tindakan mencegah 

tindak kejahatan. 

 

4. Kelompok Kejahatan Terorganisir (Boryokudan) 

Keanggotaan aktif Boryokudan mencapai puncaknya pada tahun 1963, 

dengan anggoat sekitar 184.100 orang. Sejak itu keanggotaan aktif menurun 

secara tetap, namun pada tahun 1987 pertumbuhannya mulai tampak lagi. 

Dengan diberlakukannya UU Tentang Pencegahan terhadap Aksi Pelanggaran 

oleh Boryokudan (UU Anti Boryokudan) pada tahun 1992, laju pertumbuhan ini 

terhenti. Meskipun telah menurun selama bertahun-tahun. Boryokudan mulai 

tumbuh lagi pada tahun-tahun terakhir. Hingga akhir tahun1999, kenggotaan 

Boryokudan mencapai sekitar 83.100 orang, dengan 43.900 anggota tetap dan 

39.200 sebagai pendamping. 

(Catatan : Boryokudan adalah kelompok anti sosial di Jepang, yang lebih 

dikenal dengan nama “Yakusa” Difinisi dalam hukum adalah “organisasi apapun 

yang memberikan fasilitas pada anggotanya secara kolektif ataupun secara rutin 

melakukan kekerasan ilegal.”) 

 

a. Kelompok Utama 
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Tiga kelompok utama Boryokudan adalah : Yamaghuci-gumi, 

Inagawa-kai dan Sumiyoshi-kai. Hingga tahun 1999, jumlah anggota 

dari ketiga kelompok tersebut berjumlah sekitar 30.300 orang, dan 

melebihi 69%dari seluruh anggota tetap Boryokudan. 

 

b. Gangguan pada Kegiatan Sipil dan Transaksi Perusahaan 

Boryokudan adalah ancaman serius bagi kegiatan sipil dan transaksi 

perusahaan. Mereka campur tangan dalam kegiatan lembaga 

keuangan dengan cara penarikan bayaran pinjaman berbungan tinggi, 

serta ditambah pula dengan kegiatan pemerasan untuk membuat 

perusahaan-perusahaan bangkrut. 

 

5. Langkah-langkah Menyeluruh Melawan Boryokudan 

Untuk menghalangi dan melawan kegiatan Boryokudan, polisi telah 

melancarkan tiga serangan menyeluruh jangka panjang : memberantas kegiatan 

ilegal ; menegakkan UU Anti Boryokudan secara efektif ; dan, kampanye untuk 

mengasingkan mereka dari masyarakat. 

 

a. Memberantas kegiatan ilegal 

1) Menahan anggota Boryokudan 

Pada tahun 1999 polisi menahan 32.511 anggota Boryokudan 

dalam 61.935 kasus diantaranya tercatat polisi 56,7% ditahan atas 

penyerangan, pencirian, pemerasan dan narkoba. 

 

2) Penangkapan Berulang Terhadap Anggota Boryokudan 

Polisi melanjutkan taktik mereka mengisolasi jangka panjang 

anggota, dari masyarakat dengan penangkapan berulangdan 

penahanan massal, termasuk kepala anggota eksekutif mereka. 

 

3) Memotong Sumber Pendapatan 

Untuk menghilangkan sumber pendapatan Boryokudan, polisi 

memperketat pengawasan terhadap pemerasan perusahaan dan 
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bisnis penghasil uang mereka sejak dahulu, seperti perjudian dan 

pengedaran narkoba. 

 

4) Penyitaan Senjata Api 

Pada tahun 1999, polisi menyita 580 senjata api ringan dari 

Boryokudan. Namun demikian setelah puncak penyitaan pada 

tahun 1985, mereka mengembangkan cara untuk 

menyembunyikan senjata api, sehingga jumlah penyitaan senjata 

api menjadi menurun di tahun-tahun terakhir. 

 

b. Penegakkan UU Anti Boryokudan secara efektif 

Sekarang, aktivits Boryokudan bukan hanya masalah pengerukan 

uang semacam penjualan narkoba, pemerasan dan perjudian, namun juga 

gangguan kekerasan pada kegiatan umum sipil. Mereka menggunakan 

kekuatan organisasi mereka untuk mengeruk keuntungan melalui campur 

tangan dalam transaksi bisnis swasta legal. 

Untuk memerangi kegiatan ini, UU Anti Boryokudan diberlakukan pada 

bulan Mei tahun 1991 dan menjadi efektif pada bulan Maret 1992. Undang-

undang ini juga telah direvisi beberapa kali untuk meningkatkan 

keefektifannya.Revisi pada tahun 1993 telah melebarkan kekuatan 

hukumnya, sementara revisi pada tahun 1997 bahkan melarang anggota 

cabangmelanggar hukum dengan menggunakan pengaruh Boryokudan. 

 

1) Pendataan Kelompok Boryokudan 

Kelompok kekerasan kriminal apapun yang kegiatannya 

melanggar UU Anti Boryokudan akan dikategorikan sebagai 

“kelompok Boryokudan yang ditunjuk”. Dan anggotanya dilarang 

melakukan kegiatan kegiatan yang ditegaskan di dalam undang-

undang. Pada akhir tahun 1999, 24 kelompok, termasuk kelompok 

terbesar Yamaguchi-gumi dicatat sebagai kelompok Boryokudan 

yang ditunjuk. 
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2)  Pengeluaran Penertiban Administratif 

Anggota yang disinyalir sebagai Boryokudan dilarang oleh hukum 

untuk melakukan pemerasan dan menarik remaja untuk menjadi 

anggota. Pada tahun 1999 dikeluarkan 2.275 perintah pencabutan 

dan 23 perintah pencegahan tindakan ulangan. 

Ketika korban mengajukan tuntutan ganti rugi setelah perintah 

pencabutan, Komisi Keamanan Umum Prefektur menyediakan bantuan 

bagi korban dalam menuntut konpensasi dari pelanggar. Bantuan juga 

mencakup nasihat dalam menyiapkan negosiasi dengan Boryokudan, 

penyiapan meja runding dan bertugas sebagai titik kontak dengan 

pelanggar anggota Boryokudan. 

Untuk menghindari pemaksaan, polisi dan “ Pusat Promosi 

Pemberantasan Kekerasan Prefektur. “ (Pusat Prefektur) mengadakan 

seminar – seminar bagi pihak perusahaan yang lemah dan bismisnya 

cemerlang mudah menjadi sasaran pemerasan kelompok Boryokudan. 

 

c. Kampanye Anti Boryokudan 

1) Kunjungan Rutin ke Bisnis – bisnis Sasaran Empuk  

Polisii secara aktif mendukung mssyarakat dan pengusaha dalam 

gerakan anti Boryokudan mereka. Tujuannya adalah mendorong 

perusahaan untuk menolak permintaan tak masuk akal dari 

Boryokudan serta mencari tahu apakah mereka adalah sasaran 

pemerasan atau sedang diancam oleh sebuah Boryokudan. 

2) Kegiatan Pusat Prefektur 

Setiap pusat prefektur secara aktif mendukung dan membantu 

orang – orang yang terlibat dalam masalah dengan Boryokudan 

sebagai inti dari pergerakan melawan Boryokudan. Di samping itu 

pusat ini melindungi remaja dari kegiatan Boryokudan dan 

membantu dalam upaya mengusir mereka dari lingkungan. 

Sebagai tambahan, pusat ini menyediakan kompoensasi 

keuangan bagi korban dan membantu mengajukan tuntutan 
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hukum. Hal ini dilakukan melalui kerjasama erat dengan kepolisian 

lokal dan organisasi serta lembaga terkait lainnya. 

 

6. Perubahan Arus di Boryokudan 

a. Peningkatan Pelanggaran Berkaitan dengan Masalah Keuangan 

dan Kredit Macet. 

Sejak pecahnya gelombang ekonomi di Jepang, Boryokudan telah 

secara aktif mencampuri lembaga keuangan dalam mengatasi kredit 

macet. Sejak tahun 1996, polisi telah mengadakan penyelidikan 

terhadap masalah kredit macet dan sebagai hasilnya telah terjadi 

peningkatann penahanan anggota Boryokudan karena kegiatan 

tersebut 

 

 

 

 

b. Senjata Api yang dimiliki dan digunakan oleh Boryokudan 

Kepemilikan dalam jumlah besar senjata-senjata oleh Boryokudan 

serta peningkatan penyerangan bersenjata oleh anggota mereka telah 

meningkatkan kekhawatiran penduduk kota. 

 

c. Internasionalisasi Boryokudan 

Boryokudan telah melebarkan sayap operasi mereka ke berbagai 

negara lain. Mereka menyelundupkan senjata api dan narkoba serta 

menanamkan dana mereka pada bisnis rel-estat. Lebih jauh lagi 

mereka bertindak sebagai calo imigran gelap ke Jepang. Polisi telah 

menguatkan kerjasama dan pertukaran informasi dengan Kepolisian 

Nasional di luar negeri untuk mencari tahu bagaimana Boryokudan 

melakukan pelebaran operasi mereka serta jenis pelebaran itu dan 

juga dengan organisasi kejahatan asing apa mereka bekerjasama di 

Jepang. 
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1. Peraturan-peraturan 

Di Jepang, kepemilikan senjata api dan pedang dikontrol ketat oleh UU 

Pengendalian 

 

Senjata Api dan Pedang. 

Untuk memiliki senapan ataupun senapan berlaras untuk berburu, 

seseorang harus memiliki izin dari Komisi Keamanan Umum Prefektur. Izin tidak 

diberikan bagi : orang di bawah umur 20 tahun; penderita kelainan mental; 

pecandu narkoba; orang berpenghuni tidak tetap; orang yang memiliki catatan 

kriminal (khususnya pelanggar UU Senjata Api dan Pedang); dan, orang, seperti 

anggota Boryokudan, yang diduga bisa membahayakan kehidupan ataupun 

harta orang lain. 

Izinnyapun harus diperbaharui tiap tiga tahun. Sejak tahun 1999, sekitar 

410.000 senapan berburu, senapan berlaras dan senapan angin dipunyai oleh 

pemilik izin. 

Peraturan senjata api ringan merupakan yang paling ketat. 

Kepemilikannya hampir dilarang penuh, kecuali polisi berizin sah dan anggota 

Satuan Bela Diri ketika sedang bertugas serta beberapa petembak olah raga 

pistol yang diizinkan oleh Komisi Keamanan Umum Prefektur. Kepemilikan 

senjata api mainan juga dikontrol. 

 

2. Situasi Kejahatan Bersenjata Api 

Ketatnya peraturan telah memberikan kontribusi rendahnya kejahatan 

bersenjata api di Jepang. Sepanjang tahun 1999, terdapat 42 kasus 

pembunuhan dan percobaan pembunuhan  yang berkaitan dengan senjata api. 

Epat puluh (40) diantaranya berkaitan dengan senjata api ringan. Insiden ini 

mengakibatkan 28 orang tewas (bertambah 9 orang dibandingkan tahun 

sebelumnya) dan 24 orang luka-luka (berkurang 11 orang dibanding tahun 

sebelumnya). Jumlah keseluruhan insiden penembakan senjata yang diketahui 

polisi naik menjadi 162 dari 154 tahun sebelumnya. 

Senjata api sering digunakan dalam kasus perampokan. Pada tahun 

1999, polisi menyita 1.001 senjata api ringan. Lima puluh delapan persen 
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diantaranya disita dari anggota atau anggota cabang Boryokudan. Kebanyakan 

senjata sitaan ini berasal dari penyelundupan dari luar negeri. 

 

3. Upaya Internasional 

Polisi Jepang berupaya menggugah kesadaran Internasional terhadap 

timbulnya masalah akibat senjata api ilegah, juga mewujudkan pengertian 

bersama untuk meningkatkan langkah-langkah peralawanan secara 

internasional. Hal ini dicapai; dengan mendukung upaya Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), khususnya dalam menjabarkan naskah protokol menentang 

perakitan gelap dan pengedaran senjata api, menerpkan konvensi PBB dalam 

melawan kejahatan lintas nasional terorganisir; menyelenggarakan konfrensi 

Internasional, seperti Seminar Internasional Mengenai Pengendalian Senjata 

Api, mengundang para pejabat terkait dari berbagai negara; dan, dengan 

menerapkan program kesadaran masyarakat seperti Simposium Nasional 

tahunan mengenai Perang melawan Kejahatan Bersenjata Api, mengundang 

Organisasi Non- Pemerintahan dari negara luar. 

 

a. Situasi Pelanggaran Narkoba di Jepang Saat Ini: “Inti 

penyalahgunaan narkoba adalah obat-obat terlarang (jenis 

kakuseizai)” 

1)    Pelanggaran Kakuseizai – “Puncak ketiga dari 

penyalahgunaan kakuseizai” 

Di Jepang, penggunaan obat-obat terlarang yang terbanyak 

adalah kakuseizai dan masalah seriusnya, puncak ketiga 

penyalahgunaan kakuseizai,masih berlanjut. Pada tahun 1999, 

jumlah kakuseizai yang disita mencapai puncaknya dan 

penggunanya  semakin meningkat pula. 

Berikut adalah arus karakteristik pada pelanggaran kakuseizai. 

a) Rekor penyitaan kakuseizai. 

b) Perluasan penyalahgunaan kakuseizai di kalangan remaja. 

c) Keterlibatan erat Boryokudan dalam pengedaran narkoba. 
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d) Jumlah kasus pengedaran narkoba oleh kelompok orang 

Iran yang cukup banyak. 

 

2) Pengendalian Kasus Penyelundupan – “Cina dan Korea 

Utara adalah dua pemasok utama” 

Pada tahun 1999, sekitar 1.512 kg kakuseizai disita dalam kasus 

penyelundupan. Dari angka itu, 55,8% berasal dari Cina dan 

44,0% dari Korea Utara. 

Karakteristik dalam kasus penyelundupan adalah sebagai 

berikut. 

 

a) Kuantitas dalam tiap Kasus Semakin Besar 

Selain kasus penyelundupan 565,5 kg Kokuseizai,tertinggi 

sepanjang masa, di Prefektur Kagoshima pada bulan oktober 

tahun 1999, terdapat 6 kejadian yang melibatkan 100 kg atau 

lebih Kokuseizai. 

 

b) Metoda penyelundupan semakin dikembangkan dan 

semakin rumit  

Pada bulan Mei tahun 1999, polisi menyita 146,9 kg 

Kokuseizai yang tersembunyi dalam balok – balok marmer di 

Prefektur Saitama. Selain itu, alat pemadam api dan tas lipat 

juga digunakan untuk menyelundupkan Kokuseizai. 

Agar dapat memblokir penyelundupan obat gelap, polisi 

melakukan segala upaya untuk bekerjasama dengan 

lembaga terkait di Jepang, seperti Bea Cukai dan Badan 

Keselamatan Maritim dan Lembaga Penegak Hukum negara 

lainnya. 

 

3) Langkah – langkah Pemberantasan Kelompok Pengedar 

Narkoba – “ Kelompok Pengedar Boyokudan dan orang Iran 

adalah Pemain utama.” 
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Boryokudan terlibat secara dalam pada pelanggaran kasus 

Kokuseizai, 43,4% dari total penahanan kasus Kokuseizai adalah 

anggota tetap dan anggota pembantu mereka. Pada kasus orang 

asing, warga Iran menduduki peringkat pertama orang asing yang 

ditahan atas kasus Kokuseizai. Metoda pengedaran mereka telah 

menjadi semakin rumit. 

Polisi menerapkan penegakan sistematis dan konsentratif terfokus 

pada kelompok pengedar Boryokudan dan orang Iran. 

 

b. Langkah – langkah Anti Narkoba 

1) Strategi Lima Tahunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Menganggapi seriusnya masalah narkoba, Pemerintah Jepang 

memformulasikan “ Strategi Lima Tahunan Pencegahan 

Penjyalahgunaan Obat “ pada bulan Mei tahun 1998 dan telah 

menangani masalah ini bekerjasama dengan lembaga dan 

kementrian terkait. 

Polisi benar – benar meningkatkan beragam publisitas dan 

kampanye-kampanye, yang mengarah pada pengembangan 

lingkungan sosial yang menolak penyalahgunaan obat terlarang, 

bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait agar dapat 

mengatakan tidak atas kendali penyelundupan, pengedaran dan 

penyalahgunaan. 

 

2) Peningkatan Kerjasama Internasional 

Narkoba adalah masalah bersama dunia, tidak hanya di Jepang, dan 

berbagai upaya pemecahannya sedang dikerjakan. Masalah ini juga 

sedang ditangani oleh kerangka internasional seperti perserikatan 

Bangsa – bangsa (PBB) dan Pertemuan Tingkat Tinggi, sebagai 

masalah berdimensi global serius untuk mencari jalan keluarnya. 

Kepolisian Jepang sedang berusaha untuk menyalurkan teknik 

penindakan narkoba da n untuk saling bertukar informasi dengan 
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negara lain dengan menyelenggarakan berbagai konferensi dan 

seminar internasional, atau mengirim tim ahli narkoba. 

a) Konferensi Operasional Penindakan Narkoba Asia – Pasifik 

Badan Kepolisian Nasional (NPA) sedang meningkatkan 

pertukaran informasi mengenai narkoba dan penyaluran teknik 

penindakan narkoba dari negara – negara regional Asia dan 

Pasifik ke Tokyo, pada tahun 1999, NPA menyelenggarakan 

konferensi Operasional Penindakan Narkoba Asia – Pasifik Kelima 

dengan 80 partisipan dari 30 negara. 

b) Seminar Penindakan Narkoba 

Sejak tahun 1962, NPA telah mengundang petugas penindak 

narkoba senior dari seluruh negara di dunia, dengan tujuan 

pengolahan dan pendidikan inti penyelidikan masa depan 

mengenai pengontrolan narkoba dan gembong – gembongnya 

yang menyalurkan teknik penindakan narkoba dari Jepang ke 

negara mereka. 

Pada tahun 1999, NPA mengadakan Seminar Penindakan 

Narkoba ke-38, dimana penyidik narkoba kelas menengah dari 17 

nehara turut ambil bagian. 

c) Pengiriman Para Ahli 

Terutama untuk memecahkan masalah narkoba di daerah “ 

Segitiga Emas “ NPA telah mengirimkan polisi ahli anti-narkoba 

dan teknologi analisis ke Thailand dan Myanmar, dimana mereka 

meningkatkan penyaluran teknik tersebut melalui seminar dan 

pelatihan penelitian narkoba. 

 

5. Pengawasan Pelanggaran Moral Publik  

a. Pelacuran 

Menempelkan iklan dibilik telepon umum, menggunakan pelayanan 

fail-forwarding serta telepon genggam merupakan metoda umum 

yang digunakan oleh calo pelacuran untuk mengontak klien mereka. 
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Beberapa pengusaha bar dan restoran juga mengeksploitasi 

perempuan asing dengan memaksa mereka melakukan pelacuran. 

 

 

b. Penjualan Ilegal Gambar – gambar Porno 

Penjualan kaset video porno tercatat sebagai perusak moral publik 

nomor satu. Sementara itu penjualan CD-ROm berisi gambar – 

gambar porno dan pengedaran gambar – gambar porno melalui 

jaringan komputer semakin menjamur. 

 

c. Perjudian Ilegal 

Peningkatan perjudian ilegal dilakukan di tempat yang disebut “bar 

kasino” domana kartu dan rolet dimainkan. Judi balap kuda dan balap 

sepeda ilegal dilakukan oleh bandar judi dengan metoda yang 

berkembang semakin rumit. Pada berbagai kasus, layanan call-

Forwarding juga digunakan oleh bandar judi. 

 

d. Bisnis Hiburan yang Melibatkan Orang Asing Pendatang  

Jumlah pengunjung singkat wanita asing ke Jepang atau pemegang 

visa hiburan yang memasuki dunia pelacuran atau malpraktek seksual 

lainnya tetap tinggi. Hal ini terjadi baik di kota besar maupun kecil.  

Wanita – wanita ini bekerja sebagai penjamu di bar – bar dan klub 

malam sambil menawarkan kepada tamu ntuk melakukan kegiatan 

asusila. 

Sebagian dari wanita – wanita ini terpaksa melakukan pelacuran 

untuk membayar hutang yang mencekik atau  karena upah pekerjaan 

lain sangat rendah. 

Sejak sekitar tahun 1990, pelacur asing sering terlihat di wilayah 

Shinjuku dan IkebukuroTokyo serta di Prefektur Nagano dan Osaka. 

Sebagian dari mereka bersama induk semang mereka telah ditahan  

karena melanggar Undang – undang Anti Pelacuran. 
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Untuk menekan jumlah pelacuran wanita asing dan kegiatan seks 

ilegal polisi memfokuskan penahanan pada calo penghibur di Jepang 

yang bekerjasama dengan calo penghibur asing dan anggota 

Boryokudan. 

Pada tahun 1998, sejumlah 1.522 wanit asing diperlakukan sebagai 

tersangka atau digunakan oleh polisi sebagai informan kasus 

pe,acuran. Mereka kebanyakan berasal dari negara – negara Asia 

tenggara dan Korea. Dan penangkapan wanita pelacur asal korea 

menduduki peringkat paliing tinggi. 

 

e. Pengawasan Pelanggaran Berkaitan dengan Pemakaian Buruh 

Asing 

Meskipun Jepang sedang menghadapi resesi ekonomi, minat 

pengunjung asing untuk menjadi tenaga kerja di Jepang tetap tinggi. 

Calo yang berlaku sebagai alat perekrut tenaga asing serta pengguna 

tenaga asing memberikan kontribusi pada masalah ini. 

Langkah-langkah baru untuk melindungi buruh asing ini diperlukan 

karena praktek calo dan pengguna mengeksploitasi buruh asing 

dengan memaksa mereka bekerja dengan upah rendah. Sewajarnya 

polisi memperketat kontrol terhadap calo kriminal dan pengguna jasa 

ini melalui perlakuan keras Undang-undang Jaminan Pekerjaan, 

Undang-undang Pengiriman Tenaga Kerja Undang-undang standar 

Buruh serta Undang-undang Pengawasan Imigrasi dan Penerimaan 

Pengungsi. 

 

6. Pengawasan Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Ekonomi 

a.   Pengawasan pada Pengawasan Perusakan Lingkungan 

 

Sasaran dari aksi ini adalah mereka yang secara ilegal membuang 

limbah industri melewati perbatasan prefektur, mereka yang 

membuang substansi beracun dan mereka yang membakar limbah 

mereka di daerah terlarangan. Polisi khususnya sangat 
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memperhatikan pembuangan ilegal secara sistematik ini, dimana 

kasus-kasus ini melibatkan anggota Boryokudan dan anggota 

Boryokudan ini tidak menghiraukan peraturan administratif. Jika 

sebuah perusahaan, yang biasanya memiliki limbah untuk dibuang, 

terkena tuduhan pembuangan ilegal, polisi akan melakukan 

penyelidikan secara menyeluruh sebelum menyerahkan kasusnya ke 

kejaksaan.  

Agar dapat menangani kasus pembuangan berskala besar secara 

efektif dimana pelanggarannya memerlukan penyelidikan silang antar 

jurisdiksi, diperlukan proses kerja sama penyelidikan agar prefektur 

yang terkait dapat bekerjasama. Badan Kepolisian Nasional sedang 

mempromosikan keberadaan suatu sistem yang akan menjadi 

kerangka bagi pelayanan dan pengawasan untuk penyelidikan antar 

prefektur. Polisi juga mempromosikan keberadaan sambungan 

khusus (hot-line) dimana petugas di kantor ini dapat menerima 

telepon dari masyarakat yang peduli akan tindakan-tindakan 

pembuangan ilegal, yang kemudian akan diteruskan ke organisasi 

penyelidik yang bersangkutan. Petugas di kantor sambungan khusus 

(hot-line) ini akan bekerjasama dengan direktorat-direktorat serta 

Subdit-subdit dari instansi-instansi dari pemerintah pusat yang 

berkaitan dengan perlindungan lingkungan, juga mempertahankan 

pengawasan ketat atas urusan pembuangan ilegal.  

 

b. Kendali Atas Praktek Penipuan Komersial  

Dengan semakin bertambahnya konsumen serta penanam modal 

yang menjadi korban penipuan, polisi membuat perlawanan atas 

praktek semacam ini menjadi salah satu prioritas mereka. 

Konsumen ditipu dengan berbagai cara, beberapa contohnya adalah 

seperti perusahaan yang mengumpulkan uang dalam jumlah besar 

dengan janji keuntungan berlipat serta berbagai jaminan yang 

melanggar Undang-undang Penanaman Modal, penipuan pemesanan 

lewat surat dan penipuan pemasaran lewat komputer, penipuan ujian 
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perizinan, praktek penipuan penjualan pintu ke pintu serta skema 

piramida. 

Kejahatan pada kasus yang melibatkan penipuan cek dan penjeratan 

atas orang-orang yang mencari pinjaman sah mengalami 

peningkatan. Penyelidikan mengenai pelanggaran atas Undang-

undang Jual-Beli Tanah Hunian dan Gedung serta Undang-undang 

Standarisasi Gedung, juga Undang-undang Pertukaran Mata Uang 

Asing dan Kendali Perdagangan Asing serta Undang-undang Bea 

Cukai sudah menjadi hal yang biasa. 

Polisi telah menyelesaikan lebih dari 1.000 kasus penipuan setiap 

tahunnya, dengan jumlah penahanan yang sedikitnya juga sejumlah 

itu.  

Sebagai upaya mempertinggi kesadaran konsumen dan menjaga 

mereka dari praktek penipuan komersial, polisi terus menerus 

meningkatkan kegiatan humas pada setiap kesempatan termasuk 

dalam temu warga kota, iklan layanan masyarakat, pamflet dan 

melalui internet. Sebagai tambahan, keluhan dan permintaan 

konsultasi ditampung melalui layanan “Telepon 110 Untuk Praktek 

Penipuan Komersial” yang dioperasikan oleh kepolisian di setiap 

prefektur. Hasil dari informasi melalui sambungan telepon 110 

tersebut tercermin dalam investigasi aktif dan penyelesaiannya setiap 

tahun.  

c.    Meningkatkan Perlindungan Hak Cipta  

Aktivitas penyelidikan atas produk-produk palsu selalu tinggi dan 

seperti hal lainnya dalam masyarakat, kasus ini mencerminkan 

perilaku sosial saat itu. Dahulu, piringan hitam dibajak, sekarang 

menjadi pembajakan CD. Polisi mendapati kasus-kasus yang 

melibatkan pabrik yang memproduksi video bajakan untuk dijual ke 

orang asing dan kasus software komputer yang di copy secara dan 

dijual ilegal melalui internet. Namun kasus terbanyak adalah 

pemalsuan merek dagang pakaian dan aksesoris. Kebanyakan 

barang-barang ini diselundupkan dari luar negeri, tetapi barang 
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lainnya, terutama berkaitan dengan aksesori ternama, banyak 

diproduksi secara domestik dan dipasarkan kepada kaum muda lewat 

majalah dan internet. 

Polisi banyak melakukan kegiatan kampanye untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai hak cipta, dengan jalan 

mengeluarkan informasi berkala mengenai kasus-kasus pelanggaran 

dan memamerkan produk palsu pada masyarakat. Polisi menjalankan 

upaya ini dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan 

organisasi swasta seperti pameran produk dan festival pendidikan. 

 

ILMU DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN 

 
1. Identifikasi kriminalitas  

a. Identifikasi tempat kejadian perkara (TKP)  

Pada tahun-tahun belakangan ini, kekurangan materi di TKP 

membuat ruang penyelidikan menjadi suram. Oleh karena itu, 

pemeriksaan secara cermat dan seksama di TKP dengan 

mengguankan teknik dan peralatan investivigasi mutakhir, 

penyelidikan ilmiah dan penyelidikan langsung terhadap barang bukti 

dan jejak yang ditinggalkan tersangka di TKP sangat di butuhkan. 

Dengan sendirinya, markas besar kepolisian perefektur (PPH) 

dilengkapi dengan peralatan mutakhir serta kendaraan khusus TKP 

untuk kegiatan penyelidikan. Setiap PPH juga dilengkapi dengan 

petugas khusus dengan keahlian melihat sidik jari, jejak kaki, fotografi, 

obat-obatan dan fisiko-kimia forensik. Hal ini memungkinkan polisi 

melakukan pemeriksaan menyeluruh atas TKP dan secara cepat 

menaggapi terjadinya insiden ataupun kecelakaan. 

Satgas ataupun kelompokpengidentifikasi juga diadakan di setiap 

PPH agar bisa memberikan dengan cepat dan efisien layanan 

pemeriksaqan dan analisa setiap saat. 
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b. Identifikasi Sidik Jari 

Setiap orang memiliki pola sidik jari yang unuk dan tidak akan 

berubah seumur hidupnya. Sidik jari ini memegang peranan yang 

sangat penting bagi penyelidikan kasus kriminal.  

Badan kepolisian nasional mengembangkan Automated fingerprint 

identification system yaitu suatu sistem pengidentifikasian secara 

otomatis berdasarkan kepada teknologi komputer pengenalan pola 

yang sangat canggih. Alat ini sangat berguan dalam 

mengidentifikasikan tetangga melalui sidik jari yang didapat di TKP. 

Sistem ini memproses sebagian besar dari sidik jari. 

Bahkan sidikjari yang kabur maupun tidak lengkap, yang dimasa lalu 

tidak dapat teridentifikasi, dapat di proses dengan cepat. Pada tahun 

1999, jumlah tersangka yang teridentifikasi oleh sistem ini tercatat 

secara dramatis meningkatkan  23 kali lipat dibandingkan dengan 

tahun sebelum sistem ini digunakan. 

Untuk menunjang proses pencatatan sidik jari dewasa ini, serta 

pendataan sidik jari yang tidak tercatat atau terlewatkan , pada tahun 

1997 polisi melunccurkan progran yang melengkapi setiap kantor 

polisi seluruh jepang pembaca optik yang mampu sacera cepat 

membaca sidik jari dan memeriksanya pada data yang telah 

tersimpan di pusat data. Program ini telah selesai pada bualn Maret 

tahun 2000. 

 

c. Identifikasi Jejak Kaki  

Jejak kaki maupun jejeak tapak ban, sebagai sepaerangkat jejak 

yang dikumpulkam dari TKP ditujukan untuk dibandingkan dengan materi 

lain yang terkumpul sebagai klarifikasi atas kasus kasus maupun 

kecelakaan-kecelakaan. 

Pada tahun 1997, polisi mempekenalkan foot print image injury system 

(sistem pengambilan gambar jejak kaki terkomputerisasi). Sistem ini akan 
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menjadi wadah penampungan data-data jejak kaki, tapak ban kendaraan 

nomor seri serta bagian-bagian kendaraan lainnya. 

Ini akan menjadi acuan dala, mengidentifikasi kendaraan yang terlibat 

dalam kasus tabrak lari melalui pembanding gambar terkomputerisasi. 

 

d. Identifikasi Fotografi  

Fotogarfi untuk keperluan identifikasi dan penyelidikan kriminalitas 

terdiri atas foto-foto TKP, tersangka pada saat pengkapan, foto terdangka 

serta foto untuk pengujian dan pemriksaan.  

Polisi juga membuat gambar rerkaan dari tersangka berdasarkan 

keterangan saksi mata ataupun para korban. Lkebih jauh lagi, sedang 

dikembangkan teknologi baru penganalisis dan penajam gambar untuk 

gambar yang tidak jelas yang didapat dari kamera security. 

 

e. Identifikasi Objek-objek Kecil  

Dengan semakin licik dan rumitnya kejahatan dewasa ini, polisi 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti fisik nyata di TKP. Untuk 

itu sangat penting bagi polisi untuk mengumpulkan data sebanyak 

mungkin objek-objek kecil yang tertinggal di TKP dan melaksanakan 

penyelidikan ilmiah maupun sitematik untuk memengidentifikasi 

kasusnya.  

Untuk membantu masalah ini, maka pada tahun 1986, badan 

identifikasi nasional membangun pusat identifikasi materi (material 

identification center). Mereka membantu menganalisa bukti kecilk yang 

didapat dari TKP dengan : 

 mengumpulkan spesimen mutakhir dari serat, kelupasan cat, 

senyawa kimia agricultural obat-obatan dan materi lainnya; 

 membuat pusat data atas spesimen-spesimen dengan menggunakan 

analisa yang tepat dan informasi pabrik pembuat; dan 
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 menggolongkan objek serta pabrik pembutat mater-materi kecil 

tersebut dan membandingkan data yang dikirim oleh kepolisian 

prefektur dan pusat data diatas. 

 

f. Identifikasi Forensik dan Fisikokimia 

Sudah menjadi hal umum jika hasil analisa dan pemeriksaan 

materi TKP ditunjukkan sebagai barang bukti di pengadilan. Pada tahun-

tahun belakangan ini, analisa dan pemeriksaan forensik dan fisikokimia  

terhadap noda darah, rambut maupun obat0obatan semakin penting. 

Karenanya, Institut nasinal riset ilmiah kepolisian yang tergabung 

dalam badan kepolisian nasional beserta laboratorium penyelidikan 

kriminal (Criminal investationlaboratory) yang diorganisir oleh setiap TKP 

dengan menggunakan teknologi dan perlengkapan mutakhir. Metoda 

pengidentifikasian DNA yang dikembangkan oleh institut ini, yang 

memungkinkan pengidentifikasian perorangan dengan keakuratan tingkat 

tingtgi dengan menggunakan sampel yang hanya sedikit, dipakai oileh 

PPH di seluruh negeri sebagai teknologi penyelidikan ilmiah mutakhir. 

Institusi ini juga membangun Institut pelatihan ilmu forensik 

sebagai unit bagian untuk menyediakan pelatih teknik bagi ilmuwan 

laboratorium kepolisian prefektur di seluruh negeri dibidan kedokteran 

forensik, kimia, teknik, dokumen, psikolog, sidik jari, jejak kaki dan foto 

grafi guna memajukan dan menstandrkan teknik analisis serta 

pemeriksaan. 

 

g. Anjing kepolisian  

Sekarang terdapat 1427 anjing kepolisian, termasuk y ang di sewa 

dari kantor swasta. Pada tahun 1999, mereka dipakai dalam kira-kira 

4.200 perkara untuk melacak tersangka dan barang-barang yang 

tertinggal,untuk menditeksi anak yang hilang. 

 

2.  Institu Nasional Riset Ilmiah Kepolisian  
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Institut Nasional Riset Ilmiah kepolisian adalah sebuah institusi riset 

menyeluruh untuk menintgkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

menunjang kegiatan kepolisian. Institut ini terdiri dari bagian umum, ilmu 

forensik tingkat I, ilmu forensik tingkat II, ilmu forensik tingkat III, pencegahan 

kejahatan dan kenakalan serta lalu lintas. Pusat pengidentifikasian dan 

institut pelatihan ilmu forensik adalah unit bagian dari struktur ini. 

Institut ini mempunyai tiga misi utama : riset dan pengembangan, 

pemeriksaan analisis serta bimbaingan teknis. Meilhat pentingnya hal 

tersebut bagi kepolisian prefektur, dilaksanakan banyak banyak proyek riset 

dan penmgembangan di berbagai bidang. Cara kerja pemeriksaan dan 

analisa institut ini memakai pengetahuan dan keahlian yang mutakhir, dimana 

sebuah laboraorium kepolisian prefektur saja tidak akan mampu 

menanganinya. Bimbingan teknis dibaerikan dalam bentuk seminar pelatihan 

bagi ilmuwan laboratorium kepolisian prefektur guna meningkatkan keahlian 

mereka. 

Berikut adalah proyek-proyek riset sekarang : 

1. Identifikasi sisa sisa kerangka yang tak dikenal 

cranio-facial superimpotition digunakan di berbagai negara untuk 

mengidentifikasi sisa-sisa kerangka jika fotografi wajah dapat diperoleh 

dari keluarga korban. Untuk memejukan teknologi ini, institut 

mengembangkan sistem superimposition video dengan bantuan 

komputer yang meningkatkan efisiensi, akurasi dan kehandalan atas 

identifikasi tengkorak. Sistem ini telah diuji dan terbukti handal dalam 

kasus nyata kriminal. Sistem ini memiliki beberapa keuntungan penting 

dibanding dengan metoda penelitian fotografi super imposition 

konvensional yang tidak memungkinkan pemeriksaan secara 

antropomentri atas ketebalan lapisan lunak pada layar monitor. 

 

2. Riset untuk menggambarkan karakter pembicara melalui kalimat-

kalimat pendek 

Untuk mengidentifikasi dan menyamakan seorang pembicara melalui 

karakteristik vokal perorangan, seseorang harus menjalankan tugas sulit 
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membandingkan kosa kata yang sama yang diucapkan oleh si 

pembicara. Institut ini mempelajari metoda-metoda ini berdasarkan 

kepada pemilihan bunyi dan konsonan yang sama pada kalimat-kalimat 

pendek. 

 

 

3. Identifikasi untuk objek-objek kecil 

Sekarang ini  hanya sedikit saja kasus yang diaman polisi menemukan 

barang bukti yang lelas di TKP, seperti sidik jari dan barang-barang yang 

tertinggal di TKP. Oleh karena itu polisi memeriksa dan meriset metoda 

mutakhir untuk menganalisis bukti jejak kecil di TKP. 

Contonya dari jejak serat, pecahan kaca dan kelupasan cat, tersangka 

tabarak lari akan dapt dihubungkan dengan TKP dan selanjutnya pada 

korban. 

 

4. Riset pengarsipan penjahat pelaku kejahatan sadis 

Untuk mendukung pembuatan keputusan pada penyelidikan kejahatan 

sadis, institusi ini telah memulai riset untuk membangun sistem 

pendataan profil penjahat. 

Institusi ini telah mengambangakan pusat data analisis pembunuhan 

(Murder Analysis database) yang melibatkan kasus-kasus pembunuhan 

penting untuk memeriksa mata rantai antara penjahat serta 

kejahatannya. 

Pada kasus pembakaran dan penganiayaan anak, institut ini 

mengadakan riset yang terfokus pada mata rantai antara TKP dengan 

tempat tinggal pelaku. 

 

5. Sinyal lalu lintas “bebas dilema” 

 Pada saat lampu lalu lintas berganti kuning, pengemudi 

menemukan kesulitan dalam memutuskan untuk berhenti ataukah terus. 

Dilema semacam ini dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Untuk 

memecahkan masalah ini institut telah mengembangkan sebuah model 
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kointrol lampu lalulintas bebas dilema (dillema free trafic signal ). Model 

ini telah diterapkan pada lampu lalu lintas diseluruh negeri. 

Pengungkapan selam 24 tahun di 64 persimpangan menunjukkan 

penurunan kecelakaan lalulintas sebanyak 36 % dan penurunan jumlah 

kematian dar 12 orang menjadi 2 orang setelah pelaksanaan kontrol 

tersebut. Lampu lalu lintas dengan model kontrol bebas dilema ini 

memberikan konstribusi yang besar dalam mencegah kecelakaan 

lalulintas yang serius. 

 

POLISI LALU LINTAS 

 

1. keadaan lalu lintas jalan saat ini 

Pada akhir tahun 1999, kepemilikan mobil di jepang mencapai 89 juta 

buah, termasuk moped dan kendaraan khussu ukuran kecil. Angka ini 

menunjukkan kenaikan 17 % dibandingkan dekade lalu, dengan rasio satu 

mobil untuk 1,4 juta orang di Jepang. 

Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1970 

adalah 16,765 orang. Kemudian pada tahun 1979 turun menjdai 8.446 

orang, setengah dari jumlajh tahun 1970. Ini adalah hasil perbaikan dari 

fasilitas keamanan lalu lintas dan tindakan pemecahan yang lainnya. Dari 

tahun 1988 sampai tahun 1995, angka kematian mencapai lebih dari 10.000 

pertahun. Kecendrungan berbalik angka kematian turun yatiu 9.006 orang 

pada tahun 1999. Empat tahun berturut-turut dibawh 10.000 orang. 

Tetapi angka kecelakaan lalulintas naik menjadi 850. 363 kasus. 

Angka ini memperbaharui rektor terburuk untuk tujuh tahun berturut-turut; 

luka akibat kecelakaan mencapai mencapai 1.050.397 kasus, sedangkan 

pada tahun pertama di bawah 1.000.000 kasus.Aspek yang paling jelas pada 

kecelakaan lalu lintas pada tahun 1999 adalah : 

 Angka kematian diantara pemakai kendaraan bermotor menurun, tetapi 

tetap menduduki jumlah terbesar diantara semua angka kematian; 

 Angka kematian pada kelompok umur 16 – 24 tahun turun (terutama 

pada saat mengendarai); 
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 Angka kematian pada kelompok umur 65 tahun keatas menurun, tetapi 

menduduki jumlah terbesar diantara semua kasus; 

 Kecelakaan fatal akibat melebihi batas kecepatan maksimum sangat 

menurun; dan, 

 Angka kecelakaan fatal di atau dekat persimpangan menurun. 

 

2. Promosi pendidikan danb kampanye keselamatan lalu lintas 

A. Keselamatan Lalu Lintas 

Polisi secara aktif menetapkan pendidikan keselamatan lalu lintas 

pada pejalan kaki, pengendara sepeda. Pengemudi kendaraan bermotor, 

anak – anak serta manusia lanjut usia, guna meningkatkan kewaspadaan 

terhadap keselamatan lalu lintas. Pada tahun 1998, kepolisian 

mempublikasikan “ Panduan Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas “ se 

bagai buku pegangan ideal bagi orang yang bertugas dalam pendidikan 

keselamatan lalu lintas. Buku ini memungkinkan mereka memberikan 

pendidikan keselamatan lalu lintas yang sama dan sistematis. 

Perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor lebih dari 

jumlah tertentu, diwajibkan untuk menunjuk “ pembimbing berkendaraan 

aman “. Kepada pembimbing – pembimbing ini disediakan kursus dan 

pelatihan praktis di Pusat Pelatihan Berkendaraan A man yang didirikan 

di prefektur Ibaraki pada bulan Mei tahun 1991. 

Sejak tahun 1948, kampanye keselamatan lalu lintas nasional, 

yang disponsori oleh pemerintah, diadakan pada musim semi dan gugur 

gjuna meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada keselamatan lalu 

lintas. Sebagai kekuatan pusat kampanye, kepolisian 

menyelenggarakannya dengan berkerja sama dengan organisasi swasta. 

 

B. Infrastruktur Keselamatan Lalu Lintas  

Rencana tujuh Tahun Untuk Perbaikan Fasilitas Keselamata Lalu 

Lintas dimulai pada tahun fiskal 1996 dan menekankan empat proyek 

baru, UTMS (Sistem Manajemen Lalu Lintas Universal); Lingkungan yang 
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aman dan nyaman; kontrol lalu lintas bencana; dan pengelolaan 

permintaan transportasi. 

Proyek baru ini memperkuat sarana yang sudah ada, seperti 

memastikan keselamaan lalu lintas, menjaga lingkungan hidup yang 

aman dan nyaman; serta pengawasan perparkiran. Polisi akan 

membantu menciptakanlingkungan lalu lintas yang aman dan lancar 

lewat sistem pengendalian lalu lintas yang ketat, rambu lalu lintas yang 

lebih baik dan memuaskan, serta sistem informasi lalu lintas canggih  

Dalam penerapan bimbingan dan penindakan lalu lintas, kepolisian 

menekankan pada pelanggaran buruk dan berbahaya. Termasuk di 

dalamnya mengemudi tanpa SIM, mengebut, tidak mematuhi rambu lalu 

lintas, dan kelebihan muatan. Penindakan juga difokuskan pada 

pelanggaran yang sangat mengganggu seperti kebut – kebutan yang 

membisingkan oleh kelompok pengebut remaja dan pelanggaran parkir. 

Polisi juga melaksanakan bimbingan di jalan pada pejalan kaki d an 

pengendara sepeda. 

Pada tahun 1999, Jumlah pelanggaran Undang – undang lalu 

lintas jalan adalah 12.747.150 kkasus, termasuk kasus tidak memakai 

sabuk pengaman. Untuk membatasi penyebab pelanggaran dan 

kecelakaan lalu lintas, polisi tidak hanya memfokuskan pada tanggung 

jawab pengemudi sendiri, tetapi juga berusaha memperluas pemberian 

hukuman kepada perusahaan dan pemilik kendaraan si pengemudi yang 

melakukan pelanggaran serius. Revisi Undang – undang pada tahun 

1997 memperluas kontrol peraturan baru pada pemilik kendaraan. Bila 

pemilik kendaraan gagal mengawai si pengemudi secara efektif, Komisi 

Keamanan Umum Nasional mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan 

langsung pada pemilik kendaraan dengan membatasi jumlah kendaraan 

yang boleh dipakai. 

 

3. Pembimbingan dan penindakan lalu lintas 

A. Tindakan Terhadap Kelompok Pengebut Remaja 
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Kelompok Pengebut Remaja melakukan kebut – kebutan 

sembrono dalam kelompok besar. Peraturan dan langkah ketat pada 

pengebut ini telah membawa hasil pengurangan dalam skala besar 

kecelakaan mengebut. 

Kelompok pengebut yang berjumlah sedikit tapi membisingkan 

mengebut di daerah pemukiman pada malam hari. Untuk mengatasi 

kelompok ini, polisi mengadakan penindakan dengan melepas. Knalpot 

dari sepeda motor dan mobil yang di re-modeling secara ilegal. 

Di akhir tahun1999, ada 1.132 kelompok pengebut yang dikenali 

polisi, dengan anggota sekitar 23.700 orang. Tujuh puluh persen (78%) 

anggotanya adalah remaja di bawah usia 20 tahun. Pada tahun 1999, 

ada 6.542 kelompok pengebut, dengan total jumlah 139.000 pengebut 

dan 76.500 buah kendaraan. Polisi menerima keluhan dari masyarakat, 

sebanyak 143.000 laporan untuk masalah kebut-kebutan yang 

membisingkan ini. 

Belakangan ini, ada pengebut dan maniak yang dikenal dengan 

nama “zero four tribe” dan “rolling tribe”. Kelompok ini mengadakan 

kelompk balapan ilegal dan sangat mengganggu masyarakat. Pada bulan 

Desember tahun 1999, diperkirakan ada 4.900 pengebut dan maniak.  

Untuk menekan pelanggaran lalu lintas jenis ini, polisi mempromosikan 

kampanye berbasis pada masyarakat dan menjalin hubungan erat 

dengan penduduk setempat, sekolah dan tempat kerja. 

 

B. Investigasi Pelanggaran Lalu Lintas 

Pada tahun 1999, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian mencapai 850.363 kasus. Kemudian tercatat 

3.110.000 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan benda. 

Untuk merespon secara efisien dalam penyelidikan kecelakaan 

lalu lintas. Sebagai contoh, pada kecelakaan minor, polisi membatasi 

penyelidikan di tempat kejadian dengan persetujuan pihak-pihak yang 

terlibat. Polisi juga menggunakan sistem penyelidikan semi otomatik yang 
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terdiri dari telemeter gelombang cahaya dan alat gambar diagram yang 

dihubungkan dengan komputer. 

Guna mengambil tindakan efektif terhadap kecelakaan tumpahnya 

muatan materil berbahaya (bensin, dsb), “Konferensi Pencegahan 

Kecelakaan Truk Pengangkut Material Berbahaya” didirikan pada tiap 

perfektur pada tahun 1999. 

 

C. Pengontrolaan Lalu Lintas di Jalan Tol 

Sampai akhir tahun 1999, diseluruh Jepang terdapat 1.984 

kilometer jalan tol pada 92 rute. Pada tahun 1999, ada 12.986 

kecelakaan di jalan tol; 232 orang tewas dan 21.079 luka-luka. Untuk 

menanggulangi hal ini, tiap PPH memiliki Unit Polisi Jalan Tol yang 

dilengkapi dengan peralatan khusus, pengetahuan dan keahlian 

mengenai pengontrolan jalan tol. Unit ini tergabung dalam penindakan 

pengendalian lalu lintas dan kampanye keselamatan. 

Guna menekan angka kecelakaan lebih jauh, UU lalu lintas Jalan 

tahun 1997 yang diperbaiki menetapkan bahwa truk traktor-trailer hanya 

boleh meluncur di jalur paling kiri di jalan bebas hambatan dan jalan tol 

utama. 

 

D. Tindakan mengatasi Pelanggaran Parkir  

Berdasarkan UU Lalu Lintas dan UU Tempat Parkir, kepolisian 

memfokuskan penindakan pada pemarkiran yang buruk, berbahaya 

(menghalangi kendaraan gawat darurat) dan pemarkiran yang 

mengganggu di daerah pemukiman. Tindakan untuk mengatasi 

pelanggaran parkir adlah penderekan kendaraan dan pemasangan 

sepatu pengunci ban(tire boot). 

Selanjutnya, tindakan administratif lebih diperketat baik terhadap 

pengemudi maupun pemilik kendaraan yang bertanggung jawab atas 

pengawasan cara mengemudi pegawai mereka. UU Lalu Lintas Jalan 

memberikan kekuasaan pada Komisi Keamanan Umum Prefektur untuk 
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membatasi jumlah kendaraan yang digunakan bila pemilik kendaraan 

tidak melakukan tindakan pencegahan seperti yang diperintahkan. 

Sebagai tambahan, kepolisian memperbaiki sistem untuk mengatsi 

pelanggaran parkir, seperti menyediakan informasi tentang struktur parkir 

yang tersedia, sistem pelarangan pelanggaran parkir, monitoring parkir 

meter yang disentralisasikan dan sistem pemanduan. 

Kepolisian juga mengkoordinasikan aksinya dengan penduduk 

setempat, sebagai contoh, mengusahakan agar mereka membuat 

peraturan pelanggaran parkir lokal atau membangun tempat parkir 

umum. 

 

4. UTMS21 

Poisi sebagai administrator lalu lintas menekankan penggunaan 

UTMS21 (the Next Universal Traffic Management  system. Sistem 

Manajemen Lalu Lintas Universal Abad 21) di bawah proyek ITS (Intelligent 

Transport System). Peranan inti UTMS21 dipegang oleh ITCS (Integrated 

Traffic Control System; Sistem Kontrol Lalu Lintas Terpadu), sementara 

fungsi lainnya diatur oleh 8 subsistem di bawah ini : 

AMIS (advanced mobile information systems; sistem informasi maobilitas 

canggih) 

PTPS( public transportation priority systems; sistem prioritas transpormasi 

umum) 

MOCS (mobile operation contraol systems; sistyem kontrol operasi 

mobilitas) 

DRGS (dynamic route guidance systems;  sistem poemandu rute dinamis) 

HELP ( help systems foir emergency live saving and public safety; sistem 

bantuan penyelamatan darurat dan keamanan umum) 

EPMS (enviroinment protection management systems;  sistem pengelolaan 

perlindungan lingkungan hidup) 

DSSS ( driving safety suppoirt systems; sistem keamanan mengemudi) 

IIIS ( intelegent integrated ITV systems; sistem ITV terpadu intelejen) 

UTMS 21 dirancang untuk 6 tindakan dibawah ini : 
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(1) Tindakan mengatasi kecelakaan laulintas 

UTMS21 menganalisa kecelakaan untuk menemukan penyebab yang 

sebenarnya memperluas pencegahan yang relevan kepada 

pengemudi lainnya, dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi 

info komunikasi. Selain itu, sistem ini akan membantu pengiriman unit 

penolong secepatnya ke tempat kejadian, sehingga akan 

mengurangai angka kematian akibat kecelakaan. Kekhususan 

UTMS21 adalah dapat menunjukkan tempat kecelakaan berdasarkan 

informasi lalu lintas dan memberikan peringatan kepada pengemudi 

lainnya. Dibawah UTMS21 informasi kecelakaan secara otomatis 

dapat di transmisikan oleh kendaraan pihak pertama. UTMS 21 

menyediakan : 

 Dukungan keselamatan mengemudi untuk mengurangi kecelakaan 

lalu lintas (DSSS)  

 Respon cepat tepat waktu kecelakaan lau lintas untuk 

meminimalkan korban ( HELP)  

 

(2) Tindakan mengatasi kemacetan lalulintas 

UTMS 21 mampu memindahkan elemen yang menyebabkan 

kemacetan lalu lintas, menjaga arus dan menyediakan infornmasi 

lainnya mengenai keadaan lau lintas. Yang paling utama adalah 

UTMS 21 mampu mengatur lampu lalulintas berdasarkan  situasi lalu 

lintas, menyediakan informasi lalu lintas kepada penmgemudi yang 

dapat menggunakannya untuk mengatur rute perjalanannya, menjaga 

jalur priorita kendaraan umum pada lampu lalu lintas, membantu 

operator kargo melakukan pendistribusian produknya dengan efisien, 

mendeteksi kendaraan yang melakukan kesalahan parkir dan 

memberikan peringatannya.  

 pengontrolan volume lalu lintas yang sesuai (ITCS) 

 pelayanan informasi lalu lintas (AMIS)  

 pengontrolan permintaan lalu lintas (PTPS, MOCS) 
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 penaganan faktor penyebab kemacetan (IIIS) 

 

(3) Tindakan mengatasi polusi lalu lintas 

UTMS21 mempunyai sistem monitoring lingkungan hidup yang 

membantu pengurangan poolusi lalu lintas. 

 pengurangan polusi lingkungan hidup 

 

 

(4) Tindakan untuk manula dan penyandang cacat 

Keamanan lalu lintas bagi manusia lanjut usia menjadi 

pertimbangan pertama di abad baru. UTMS 21 menciptakan 

lingkungan hidup mobilitas universal, dimana para manula dan 

penyandang cacat dapat bergerak bebas di lalu lintas jalan dengan 

mudah dan nyaman. 

 peraturan lalu lintas yang membantu manula 

 penyediaan informasi lalu lintas bagi pejalan kaki manula 

 dukungan bagi pengemudi manula (DSSS) 

 

(5) Tindakan untuk kenyamanan berkendaraan 

UTMS 21 menyediakan informasi yang luas mengenai lalu lintas jalan 

untuk membantu kenyamanan berkendaraan di abad 21.  

Sampai saat ini, UTMS21 membangun jaringan kerja yang luwes dan 

terbuka, untuk memenuhi akses permintaan yang bertamabah di 

amsa depan dan menerima pengenalan aplikasi baru dalam 

menanggapi situasi yang cepat berubah. 

 penyediaan informasi mobilitas 

 

(6) Tindakan mengatasi bencana 

Bila terjadi bencana alam seperti gempa bumi, hujan deras atau salju 

dan badai topan, pengamanan lalu lintas jalan menjadi hal yang 

penting untuk keberhasilan operasi bantuan, penyelamatan dan 
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pebaikan. Fungsi UTMS 21 sebagai pusat informasi bencana, 

menjaga arus lalu lintas jalan sebagai urat nadi kehidupan dan 

menyediakan jalur lancar bagi kendaraan. 

 dukungan untuk operasi bantuan, penyelamatan dan perbaikan 

 pusat informasi untuk kendaraan dan penduduk sewaktu ada 

bencana 

 

VICS (vehicle information and comunications system; sistem informasi dan 

komunikasi kendaraan) adalah suatu sistem amis yang memuaskan. Sistem 

ini dibangun untuk menjawab kebutuhan informasi lalu lintas yang 

berstandar tinggi dan beraneka ragam dal;am kemacetan lalu lintas yang 

semakin parah. Sistem ini menyediakan informasi lalu lintas secara 

langsung dan pada saat itu juga (real time) untuk kendaraan bermotor yang 

dilengkapi dengan navigator dan membantu pengemudi memilih rute yang 

tepat. 

Pada bulan Juli 1995, pusat VICS didirikan untuk operasi VICS langsung, 

yang dimulai di Tokyo pada bulan April tahun 1996 dan di Osaka pada bulan 

Desember tahun 1996. Sistem ini tersedia di seluruh jepang pada bulan Mei 

tahun 2001. 

VICS menyediakan informasi untuk mendukung penggunaan efektif lalu 

lintas dan memperbaiki meningkatkan navigasi. 

 

5. Surat Ijin Mengemudi 

Di Jepang kepolisian bertanggung jawab untuk pengelolaan SIM. 

Sampai akhir tahun 1999, 73.792.756 orang memiliki SIM. Ini berarti satu 

dari 1,4 orang  yang bisa memiliki sim adalah pemegang SIM. 

Pengkonsekueenan, penyederhanaan, perasionalisaian, dan 

pengotomatisan prosedur administrasi merupakan hal yang sangat penting. 

Sebagai contoh untuk memenuhi permintaasn masyarakat, kepolisian telah 

mulai mengeluarkan SIM yang prosesnya selesai pada hari yang sama dan 

mengalokasikan lebih banyak petugas pelayanan untuk bagian peranjangan 

SIM. 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 83 

Selanjutnya kemanan laulintas ditunjang oleh keterampilan 

pengemudi, terutama dengan bertambahnya pengemudi berusia lanjut. 

Utnuk mengatasi hal ini undang-undang lalu lintas diperbaiki pada tahun 

1997guna memberikan kuasa kepada kepolisian untuk memperketat 

pengelolaan administrasi berdasarkan tingkat kebahayaan yang ditunjukkan 

pengemudi. Sebagai tambahan orang yang berusia 75 tahun ke atas harus 

mengikuti kuliah tambahan saat memperpanjag SIM mereka.  

Untuk menjaga kemanan lalu lintas, polisi bisa menghentikan dan 

mencabut SIM secepatnya, dan memgerikan baeragam pendidikan kepada 

pengemudi. Sebagai contoh pemerintah memberikan kuliah khisus untuk 

pengemudi yang meneriam hukuman administrasi untuk tindakan ugal-

ugalan dan kecelakaan. 

Di Jepang terdapat sistem penunjukkan sakolah pengemudi. Mereka 

yang lulus dari sekolah pengemudi yang terdaftar dibebaskan dari ujian 

paktek mengemudi. Sampai bulan desember tahun 1999, ada 1.512 sekolah 

mengemudi di selur7uh Jepang. Sembilan puluh tiga persen (93%) dari 

mereka yang lulus ujian SIM  adalah lulusan sekolah mengemudi. Panduan 

dan pengawasan polisi pada sekolah mengemudi ini menunjang pendidikan 

serta ujian yang sesuai dasn efektif bagi pengemudi. 

 

POLISI KEAMANAN 

 

1. Situasi Internasional 

A. Terorisme Internasional dan Tindakan Polisi  

Beberapa tahun belakangan ini telah terjadi peristiwa terorisme 

skala besar yang mengakibatkan kematian dan kecelakaan orang-orang 

yang tek bersalah. Pada bulan Agustus tahun 1998, terjadi ijnsiden 

pengeboman terhadap kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania. 

Masyarakat umum menjadi korban tindakan teroris yang bnyak muncul 

dan tidak terkendali. Teroris menggunakan bom, gas dan senjata kecil, 

dan juga metode lainnya dalam penyerangan mereka. Insiden 

penyanderaan di kediaman duta besar Jepang di Peru pada tahun 1996 
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menjadi bukti saat ini Jepang mulai menghadapi ancaman dan terorisme 

internasional. Guna menghadapi kemungkinan adanya tindakan teroris, 

kepolisian Jepang melakukan berbagai usaha untuk menunjang tindakan 

di bawah ini : 

 mengirim petugas ke luar negeri untuk bertukar informasi dengan 

peihak terkait agar lebih memahami aktivitas teroris internasional, 

termasuk tentera merah jepang. 

 Pada bulan April tahun 1996, lima kekuatan polisi prefektur 

mendirikan 5 SAT (special assault teams; tim penyerangan khusus), 

bergabung dengan tim yang telah ada di markas besar kepolisian 

tokyo dan markas besar kepolisian prefektur Osaka. Tim Sat 

melakukan pelatihan ekstensif dan langdsung untuk pembajakan, 

penyanderaan dan berbagai insiden besar mendadak lainnya; 

 Pada bulan April tahun 1998, TRT (Terorism respons teams; tim 

respon terorisme) di bentuk di NPA. Saat ada kegentingan maka tim 

ini akan dikirim secepatnyake tempat kejadian, mengadakan 

pengumpul;an informasi dan memberikan bantuan penyelidaikan dari 

pihak pengusa setempat; 

 Mendukung kerja sama internasional untuk melawan terorisme, 

seperti peartisipasi jepang belakangan ini pada ko9nferensi yang di 

sponsori oleh organisasi internasional, termasuk Amerika dan G8. 

Konferensi teroriusme wilayah asia/Amerika latin bulan Oktober tahun 

1998 dan konferensi terorisme wilayah Asia / timur tengah bulan 

Oktopber 1999 keduanya dilaksanakan di Tokyo. Polisi mengembangkan 

tindakan preventif terhadap terorisme seperti memperkuat ikatan kerja 

sama dalam hal pengumpulan informasi dan penyelidikan. 

 

B. Tentara merah Jepang dan kelompok “Yo do go”  

Di akhir tahun 1993, JRA (Japanese Red Army; tentra merah 

jepang ) menutup markas besar di bukit Bekka, Libanon, sehubungan 

dengan perubahan situasi di timur tengah. Beberapa anggotanya keluar 
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dari timur tengah dan mencari tempat aman yang baru, sedangkan yang 

lainnya tyetap berada dalam teritori Lebanon.  

Pada tahun 1995, sembilan anggota JRA ditangkap di berbagai 

negara. 

Pada bulan pebruari tahun 1997, pihak penguasa Lebanon 

memasukkan lima anggota JRA ketempat penahanan karena pemalsuan 

paspor dan kejahatan lainnya. Lalu pada bulan maret tahun 2000 ketika 

masa tahanan mereka selesai, NPA menagkap 4 orang dari mereka 

setelah dideportasi dari lebanon, kecuali Kozo Okamoto, tersangka 

indsiden besar-besaran di bandar udara tel aviv tahun 1972, yang 

memperoleh perlindunganpolitik ke libanon.  

Kelompok teroris Jepang “Yodo-go” yang membajak pesawat 

japan air lines pada bulan maret tahun 1970, yang merupakan kasus 

pembajakan pertama dio jepang, berdiam dikoprea utara. Mereka 

menjalin hubungan erat denga pemerintah kore utara, mendirikan 

perusahaan perdagangan dan menulis artikel untuk tujuan propaganda 

politik. Prioritas mereka adalah meyakinkan pemerintah jepang agar 

membiarkan anak-anak mereka berinigrasi ke Jepang. Pada bulan maret 

1996, salah seorang anggotanya, Yoshimi tanaka, menyelundupkan mata 

uang Amerika palsu. Pada bulan Juni tahun 1999, dia menyataka tidak 

bersalah, belakangan ini, pengadilan Thailand sedang 

mempertimbangkan permintaan pemerintah Jepang untuk 

mengekstaradisinya. 

 

2. Situasi dalam negeri 

A. Aum shinrikyo 

Aum shinrikyo tetap bersikap low profile, saat permintaannya 

unmtik pembubaran kelompok mereka sedang dipertimbangkan dibawah 

undang undang Aktivitas anti subversif. Setelah permintaan pembubaran 

ini ditolak oleh  komisi penguji keamanan umum bulan janurai tahun 

1997, mereka mngaktivkan kembali kagiatan pencarian dana dalam 

bidang usaha komputer guan membangun kembali orgainsasi mereka.  
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Pada bulan April 1999, mereka mengadakan pertunjukkan di pusat 

tokyo dan memberikan kesan kepada masyarakat akan kebangkitannya 

kembali. Meskipun Aum shirkiyo memberikan permintaan maaf dan 

menawarkan gati rugi untuk sejumlah kejahatan mereka yang 

mengundang kritik dan kewaspadaan terhadap bahaya merebak ke 

seluruh pelosok Jepang, sikap anti sosial mereka tidak pernah berubah. 

Sampai akhir tahun 1999, diperkirakan kelompaok ini memiliki 2.100 

pengikut, 34 cabang dan sekitar 100 fasilitas perumahan di seluruh 

Jepang.  

Guna mencegah masalah dan mengurangi ketidaknyamanan 

penduduk setempat, kepolisian membuat pos polisi didekat fasilitas 

keolmpok tersebut. Serta memperkuat patroli. Pada tahun 1999, 

kepolisian melakukan 18 kasus penyelidikan paksa dan menangkap 20 

orang, 144 tempat di geledah dan sekitar 13000 artikel termasuk 

komputer dan dokumen diamankan. 

Kepolisian mengupayakan semua kakuatan untuk mengkap tiga 

tersangka yang paling di cari. Mereka diduga terlkibat erat dengan 

pelaksanaan kejahatan terorganisir, seperti penyerangan dengan gas sari 

di stasiun kereta bawah tanah Jepang. 

 

B. kelompok sayap kanan 

Pada tahun 1999, kelompok sayap kanan menjadi anti otoritas dan 

anti pembentukan. Mereka menunjukkan sikap oiposisi keras melawan 

pemerintah  berkenaan dengan isu  sensitif tentang “situasi” atau isu 

teritorial. Insiden yang mereka lakukan terjadi pada tahun 1999, termasuk 

insiden gerilya, seperti menerobos masuk ke gedung departemen 

kehakiman dengan bus kampanye mereka pada bulan juni 1999 di tokyo 

dan melakukan upaya pembunuhan terhadap kepala sekolah menengah 

pertama di osaka pada bulan juni. 

Kepolisian bekerja keras untuk menekan terorisme, termasuk 

mematahkan upaya pengumpulan dana ilegal guna menutup sumber 

dana pendapatan mereka. Sebagai hasilnya pada tahun 1999 kepolisian 
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menagkap 1348 anggota sayap kanan dalam 1.012 kasus termasuk 10 

teroris dalam 9 kasus. 79 senjata api berhasil dikumpulkan dari anggota 

dan rekan mereka. 

 

C. Kelompok Kiri Aliran Radikal 

Kelompok kiri aliran radikal adalah organisasi yang sangat sosial, 

yang percaya bahwa revolusi komunis atau sosialis dapat dicapai melalui 

kekerasan terhadap masyarakat demokratis. Mereka terbagi dalm 

beberapa aliran berdasarkan kepercayaan dan situasi mereka. Kekuatan 

mereka saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 24.000 orang. 

Sejak terbentuknya kelompok ini pada tahun1957, mereka telah 

melakukan kejahatan kekerasan, termasuk bentrokan bersenjata di jalan 

memakai bom molotov, serangkaian pengeboman perusahaan dan 

pembunuhan yang brutal antar aliran. Pada tahun 1990, mereka 

melakukan insiden sebanyak 143 kasus teror dan insiden tipe gerilya, 

yang melibatkan 3 orang tewas dan 17 luka-luka. 

Sejak berakhirnya perang dingin Timur dan Barat, aksi radikal 

mereka menurun. Tetapi Chukaku-ha (Aliran Inti Tengah) dan Hazama-

ha dari Kakurokyo (Komisi Nasional Untuk Revolusioner Liga Komunis), 

aliran utama kelompok radikal ini, beranggapan bahwa bentrokan 

bersenjata adalah hal yang penting dan masih sering melakukan aksi 

teroris dan gerilya. Kakumaru-ha (Aliran Marxist Revolusioner) 

memandang pentingnya pembentukan organisasi mereka dan tengah 

membangun kegiatan intelejen ilegal terhadap kelompok saingan 

mereka. Tindakan ini dilakukan oleh anggota rahasia mereka. 

Pada tahun 1999, Chukaku-ha dan Hazama-ha dari Kakurokyo 

melakukan 9 kasus teror dan kasus gerilya. Senjata mereka adalah bom 

waktu (tipe setel dan meledak) serta detonator waktu. Belakangan ini, 

rumah penduduk milik pribadi menjadi sasaran mereka. 

Hazama-ha dari Kakurokyo terjadi menjadi dua aliran pada bulan 

Mei tahun 1999. Sampai bulan Mei tahun 2000, terjadi 8 kali bentrokan 

antar aliran dan 5 korban meninggal. 
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Guna memperluas pengaruh mereka di berbagai bidang, 

Kakumaru-ha berusaha menyelip di organisasi perburuhan industri besar 

Jepang, seperti Japan Railways, lewat anggotanya yang 

menyembunyikan identitas alirannya. Selain itu, mereka melakukan 

aktivitas intelejen ilegal terhadap anggoata Parlemen, pejabat keamanan 

yang bertentangan dengan mereka dengan jalan penyadapan, 

penerobosan masuk dan pencurian.Pada tahun 1998, kepolisian 

menemukan bahwa mereka telah mendengarkan komunikasi radio polisi 

sejak bertahun-tahun lalu. 

Untuk menangani aksi teror kelompok ini, kepolisian telah 

meningkatkan upaya menemukan persembunyian merekan dan 

menangkapnya.   

 

D. Partai Komunis Jepang 

JCP (Japan Communist Party; Partai Komunis Jepang) adalah 

kekuatan revolusioner terbesar di Jepang, yang bertujuan mengadakan 

revolusi komunis berdasarkan ilmu sosialis, Marzisme-Leninisme. JCP 

dengan 370.000 anggota partai dan 49 kursi di Parlemen sampai akhir 

tahun 1999 tetap memiliki pengaruh terbesar diantara partai komunis di 

negara-negara kapitalis. Buletin JCP mempunyai sirkulasi sekitar 2,3 juta. 

JCP terlibat dalam aktivitas subversif di masa lalu dan masih 

memegang kebijakan bahwa mereka tidak memungkiri kemungkinan 

akan adanya tindakan kekerasan pada saat revolusi, tergantung aksi 

yang diambil oleh kepolisian dan kuasa lain yang terkait. 

  

3. Pengawalan, Pejagaan Pejabat, Operasi Penyelamatan dari Bencana 

dan Polisi Penyelamatan 

A. Pengawalan Keluarga Kekaisaran 

Pihak pengawal mengambil semua tindakan keamanan untuk 

menjaga keselamatan pribadi Kaisar dan anggota keluarga kekaisaran. 

Markas besar pengawal Kekaisaran digabungkan dalam NPA untuk tujuan 

khususnya ini dan menjalankan tugas pengawalannya di seluruh Jepang. 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 89 

Pengawal Kekaisaran bekerjasama dengan kepolisian prefektur, yang 

tugasnya lebih dititikberatkan pada menjaga keamanan dibanding 

pengawalan. 

Pada tahun 1999, Pengawal Kekaisaran mengawal Kaisar dan 

keluarga kekaisaran, baik pada kunjungan mereka ke luar negeri maupun 

kunjungan mereka ke dalam berbagai acara di dalam negeri. 

 

B. Penjagaan Pejabat 

Seksi penjagaan Pejabat Markas Besar Kepolisian Metropolitan 

Tokyo adalah divisi khusus yang menyediakan pengamanan bagi pejabat 

Jepang dan pejabat asing. Anggotanya disebut “SP” (Polisi Keamanan). 

Kekuatan kepolisian prefektur juga mempunyai sub seksi khusus untuk 

penjagaan pejabat di bagian keamanan kantor pusat mereka. NPA 

menjalankan pengawasan dan koordinasi kekuatan kepolisian prefektur 

untuk menyediakan pelayanan keamanan yang lebih baik kepada pejabat 

penting Jepang dan asing.  

Pejabat penting Jepang meliputi Perdana Menteri, Ketua Majelis 

Tinggi, Ketua Majelis Rendah, Hakim Agung dari Mahkamah Agung dan 

Para Kabinet Menteri. 

Pada tahun 1999, kepolisian menyediakan pelayanan keamanan 

bagi Bangsawan Paduka Luxembourg, Presiden Klestil dari Republik 

Austria dan Raja Abdullah dari Kerajaan Yordania. 

 

C. Operasi Penyelamatan dari Bencana 

Jepang sering menghadapi bencana alam. Kepulauan Jepang 

terletak di jalur gempa pasifik dan zona volkanik, serta zona angin 

monsun panas yang membawa hujan deras, topan dan salju banyak. 

Ketika gempa atau erupsi, bencana bisa membesar karena 

meningkatnya jumlah bangunan tinggi, komplek bawah tanah dan 

pengilangan minyak. 

Pada tahun 1999, tercatat 106 korban tewas, empat orang hilang 

dan 1.043 orang luka-luka karena berbagai bencana alam. Dikuatirkan 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 90 

juga akan munculnya bencana kecelakaan pada skala besar sehubungan 

pembangunan, kekompleksan serta keragaman sosial dan industri. 

NPA meningkatkan berbagai tindakan untuk menghadapi bencana 

alam maupun bencana kecelakaan. Saat terjadi bencana, NPA akan 

memberikan industri pada PPH dan mengkoordinasi upaya untuk 

menyelamatkan korban, mencari orang yang hilang, pengontrolan lalu 

lintas serta tindakan pertolongan lainnya. 

 

D. Polisi Anti Huru-Hara 

Aktivitas keamanan kepolisian Jepang yang utama adalah unit 

polisi anti huru-hara. Tiap PPH memiliki unit polisi anti huru-hara dengan 

kekuatan total sebanyak 15.000 petugas polisi anti huru-hara di seluruh 

Jepang. 

Meskipun tugas utama mereka adalah penjagaan, polisi anti huru-

hara memiliki peranan penting sewaktu ada bencana, seperti gempa 

bumi dan topan. Bila dibutuhkan, mereka juga digabungkan dalam 

pengendalian massa, patroli jalan dan pengaturan lalu lintas. 

Pada tanggal 1 Juni tahun 1996, dibentuk IERU (the Inter-

Prefectural Emergency Rescue; Unit Penyelamat Darurat Antar 

Prefektur). Unit ini dibentuk karena pengalaman yang didapat dari 

terjadinya Gempa Bumi Hanshin-Awaji pada tanggal 17 Januari tahun 

1995. Unit ini beranggoatakn sekitar 4.000 petugas polisi penyelamatan 

dan petugas unit gerak lalu lintas. 

IERU dipersiapkan untuk pengiriman secepatnya ke daerah 

manapun dalam negeri bila terjadi atau kemungkinan akan timbul 

bencana skala besar. Unit ini mengumpulkan informasi bencana dan 

bergabung dalam operasi penyelamatan dan mengambil tindakan untuk 

mengamankan rute transportasi. 

 

INFOKOMUNIKASI POLISI 

 

1. Sistem Komunikasi Polisi Eksklusif 
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Sasaran utama untuk keberhasilan operasi kepolisian adalah jalur 

komunikasi yang dapat diandalkan dan pengelolaan efektif sumber 

informasi. Untuk respon keadaan darurat, termasuk saat terjadi bencana, 

kepolisian Jepang telah mengembangkan sendiri infrastruktur komunikasi 

eksklusif – nya. 

 

A. Tindakan Teknis Menghadapi Kejahatan Teknologi Tinggi  

Kejahatan teknologi tinggi meningkat dengan cepat sejalan 

Jepang yang menghadapi masyarakat yang berorientasi pada informasi. 

Computer hacking (pembobolan komputer) tumbuh secepat 

perkembangan teknologi baru komputer. Begitu pengamannya ditemukan 

untuk melindungi sistem data, penjahat langsung menemukan cara untuk 

memecahkan pelindung tersebut. Meskipun metode yang digunakan oleh 

hacker (pembonol) biasanya merupakan teknologi tercanggih, 

karakteristik kejahatan ini cukup umum. Penjahatnya biasanya anonim 

dan sering kali pelacakkan gangguan ini sulit diditeksi. Tidak hanya data 

saja yang dicuri, tetapi pembobolan ini juga merusak banyak sistim yang 

dapat dilakukan melalui suatu penggangu yaitu “virus”, yang biasanya 

menyebar dari satu komputer ke yang lain tanpa pilih bulu. Selain itu, 

dengan adanya pemakaian internet secara internasional dan web – 

based network lainnya, maka gangguan lintas pembatasan bisa muncul 

dengan frekuensi tetap. 

Kejahatan yang membuat kepolisian membutuhkan keahlian 

dalam bidang komputer dan sistem data base bukan hanya terbatas pada 

gangguan komputer saja. Analisis penyimpanan data pada hard drives 

komputer, komponen peranti, dan disket penyimpanan data 

elektromagnetik (flopi) dan disket optikal – magnetik (CD) merupakan 

aspek kritikal dalam proses penyelidikan. 

Perbaikan data biasanya sulit dilakukan, terutama bila penjahat 

telah berusaha mengacak, menghapus atau merusaknya. NPA 

mendirikan Divisi Pencegahan Kejahatan Teknologi Tingkat Tinggi untuk 

memberikan bantuan teknik kepada PPH yang terlibat dalam 
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penyelidikan kejahatan ini serta membangun Pusat Bantuan Pencegahan 

Kejahatan Teknologi Tingkat Tinggi (High – Tech Crime Technological 

Support Center) yang merupakan poros dari bantuan teknik ini. NPA 

bersama PPH melakukan berbagai usaha untuk merekrut dan melatih 

petugas dengan pengetahuan dan keahlian dalam teknologi informasi 

serta ilmu komputerisasi guna memperkuat “the Cyber Police”. Selain itu, 

menyediakan, memelihara dan meng – update secara berkala 

perlengkapan serta software yang diperlukan agar penyelidik terlatih 

bidang komputer tetap berada di prioritas terdepan. 

 

 

 

 

2. Infrastruktur Infokomunikasi 

A. Infrastruktur Infokomunikasi 

Infrastruktur Sistem Komunikasi Kepolisian (Infokomunikasi) terdiri 

dari sirkuit radio multiplek, sambungan jalur khusus dari sambungan 

biasa dan hubungan satelit. 

Infokomunikasi kepolisian menyediakan berbagai pelayanan, 

seperti telepon, faksimili dan informasi Kepolisian. Semua sistem 

pengelolaan dadasarkan pada infrastruktur ini. 

Sistem Komunikasi Kepolisian harus efektif dan tangguh, 

meskipun dalam keadaan bencana. Untuk memenuhi hal ini, maka sirkuit 

antara NPA dengan kantor polisi lokal di – digitasikan dan di – double 

track. 

 

B. Komunikasi Satelit 

Komunikasi satelit dikarakterisasikan dengan pencakupan area 

yang luas, meliput secara bersamaan dan bisa membangun jaringan 

komunikasi dalam kondisi geografis dan tepografis bagaimanapun. Satelit 

komunikasi ini sangat sesuai untuk menyambungkan komunikasi 
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bervolume banyak pada saat yang bersamaan, termasuk informasi 

gambar. 

Kepolisian menggunakan komunikasi satelit pada kecelakaan dan 

bencana berskala besar. Dari sistem televisi helikopter, gambar akurat 

dari tempat kejadian dikirimkan guna membantu pusat kepolisian 

memberikan perintah dan mengontrol operasi. Semua PPH dilengkapi 

dengan stasiun satelit tetap dan RPB dilengkapi dengan kendaraan 

komunikasi satelit supaya polisi dapat berkomunikasi satelit supaya polisi 

dapat berkomunikasi dari manapun di Jepang. 

 

 

 

C. Sistem Network Area Luas Kepolisian (P – WAN) 

P – WAN (The Police Wide Area Network System) adalah sistem 

network nasional yang terdiri dari network area lokal NPA dan PPH untuk 

berbagi informasi. Sistem ini mendukung berbagai aktivitas polisi melalui 

e – mail, sistem papan buletin (bulletin board system; BBS), database 

dan fungsi pencarian teks penuh. 

 

D. Radio Mobil Polisi 

Di Jepang, jalur komunikasi radio mobil polisi dibangun tiap PPH 

(unit operasional dasar kepolisian Jepang). Saluran radio kendaraan 

digunakan untuk komunikasi antara PPH, kantor polisi, mobil patroli, 

sepeda motor polisi, perahu boat polisi dan helikopter polisi. Saluran 

radio kantor polisi menyediakan komunikasi untuk petugas polisi yang 

berpatroli. Telepon radio portable tidak memerlukan stasiun relay, dan 

biasanya digunakan untuk komunikasi unit polisi anti huru – hara dan 

tempat lokal lainnya. 

Sistem komunikasi digital telah dikembangkan dan diperkenalkan 

oleh kepolisian untuk pemakaian mobilitas. Sistem ini efektif untuk 

menangani komunikasi verbal maupun transmisi data yang 
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dikomputerisasikan dengan daya penangkal terhadap kepadatan 

(kesibukan) jalur dan gangguan. 

 

E. Sistem Komunikasi WIDE 

Guna kelancaran komunikasi saat ada bencana dan membantu 

penyelidikan kejahatan diarea luas, kepolisian telah mengembangkan 

dan mengoperasikan sistem komunikasi digitasi, dengan nama Sistem 

komunikasi WIDE (Wireless Intergrated Digital Equipment; Perlengkapan 

Digital Terpadu Tanpa Kabel). Sistem ini mempunyai daya tangkal tinggi 

terhadap kepadatan dan gangguan. 

Inti dari sistem ini adalah telepon digital portable atau telepon 

mobil untuk penggunaan eksklusif petugas polisi. Guna memfleksibelkan 

respon terhadap penyelidikkan kejahatan antar prefektur, sistem ini dapat 

membanggun network antar prefektur, meskipun pelayanan telepon 

umum sedang berhenti. 

 

3.  Bantuan Operasional 

A. Communications Command System for Public Safety (Sistem 

Perintah komunikasi untuk Keamanan Umum) 

Tiap PPH menpunyai pusat perintah komunikasi (communications 

command center). Untuk menjawab telepon “Nomor 110” dari 

masyarakat, pusat akan mengirim secepatnya mobil patroli dan petugas 

polisi di Koban serta kantor polisi melalui radio mobil, telepon polisi dan 

faksimili. 

Sistem ini terdiri dari penerimaan telepon Nomor 110, pengiriman 

radio dan meja pengiriman. Guna meningkatkan fungsinya, sedang 

dilakukan usaha untuk memperkuat sistemnya dengan menggunakan 

komputer. Sistem ini juga termasuk sistem peta otomatis untuk menunjuk 

langsung tempat kejadian. 

 

B. Investigation Support System (Sistem Bantuan Investigasi) 

(1)  Sistem Pengelolaan Informasi Kejahatan 
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Sistem ini adalah sistem komputer on line 24 jam dan real 

time yang terdiri dari komputer kerangka utama di NPA dan terminal 

di tiap PPH. Dengan menggunakan sistem ini, petugas di barisan 

terdepan dapat memperoleh informasi melalui telepon, radio dan 

terminal yang dipasang di kantor polisi serta mobil patroli. 

 

 

 

(2) Sistem Pembacaan Nomor Resulusi Tinggi 

Polisi kadang-kadang menghentikan mobil pada tempat 

pemeriksaan dalam usaha pencarian mobil yang terlibat kejahatan 

dan mobil curian. Tetapi, persiapan tempat pemeriksaan dan 

pelaksanaannya memakan waktu, dan menyebabkan kemacetan lalu 

lintas. Oleh sebab itu, kepolisian telah mengembangkan sistem 

pembacaan nomor plat mobil secara otomatis yang dapat membaca 

nomor plat izin kendaraan dan mengecek apakah kendaraan itu hasil 

curian atau data kendaraan yang diinginkan. 

 

d. Sistem Perbaikan Gambar Resolusi Tinggi 

Sistem ini memungkinkan pencarian dan pengidentifikasian 

cepat dari tersangka pelaku dengan membandingkan data gambar 

mereka dengan database keterangan mengenai diri tersangka, 

seperti karakteristik wajah dan pisiknya. Informasi visual yang 

disimpan oleh kepolisian prefektur didaftarkan pada disket optikal di 

NPA. 

 

e. Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis 

NPA memperkenalkan Authomatic Fingerprint Identification 

System (Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis; AFIS) pada 

tahun1982 dan pada saat yang sama memulai pendaftaran sidik jari 

dalam sistem tersebut. Pada tahun1983, kepolisian mulai 

mencocokkan sidik jari tersangka di tempat kejadian dengan yang 
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sidik yang terdaftar pada database mereka. Pada tahun 1984, 

kepolisian memulai pelayanan untuk memastikan indentifikasi 

tersangka dan keterlibatannya dalam kejahatan lain. Guna 

mempersingkat waktu dan sistem komputer. Hal ini mampu 

mempercepat pembacaan sidik jari dan mengecek data yang telah 

tersimpan di database komputer. Terminal PPH akan berhubungan 

on line dengan Pusat Identifikasi sidik jari NPA lewat komunikasi 

satelit. 

 

C. Administrative support System 

(1) Administrsi Sistem Pengelolaan Informasi 

Sistem ini dikembangkan untuk tujuan penyimpanan dan 

mengelola informasi administratif serta membantu berbagai pekerjaan 

polisi, seperti keperluan dalam informasi administrasi dan laporan 

statistik. 

 

(2) Sistem Administrasi Pengemudi 

Sistem ini mengatur data Surat Izin Mengemudi yang 

dikeluarkan oleh tiap Komisi Keamanan Umum Prefertur guna 

merespon dengan cepat kebutuhan dari PPH setiap saat. 

Sistem ini juga memungkinkan pengontrolan dan penyuplaian 

semua data pada pelanggaran lalu lintas, guna pemberian hukuman 

administratif, termasuk penghentian sementara atau pencabutan SIM. 

 

D. Mobile Police Communikation Squads (Pemasukkan Komunikasi 

Polisi Bergerak) 

Bila terjadi bencana besar, kejadian penting atau kecelakaan, 

mobile Police Comunication Squads akan dilibatkan dalam aktivitas 

seperti pemasangan dan pemeliharaan jalur komunikasi darurat guna 

menjaga kepentingan komunikasi di antara area yang terkena, pusat 

komunikasi dan PPH. 
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E. International Assistance (Bantuan Internasional) 

(1) Network Komunikasi Interpol-ICPO 

Sejak didirikan, Interpol-ICPO (International Criminal Police 

Organitation) selalu memberikan perhatian besar untuk pengembangan 

network komunikasinya sendiri, yang selalu memainkan peranan penting 

dalam aktivitas ICPO. 

Saat ini, Network Komunikasi Interpol-ICPO tersedia dan bisa di-

akses oleh badan kepolisian nasional di negara-negara anggotanya 

untuk membantu komunikasi matual mereka. “Stasiun Regional Tokyo 

Interpol ICPO” di NPA melayani Jepang dan berfungsi sebagai stasiun 

regional yang memancarkan pesan ke negara-negara Asia. 

Mode Network komunikasi Interpol-ICPO yang utama adalah E-

mail. “Stasiun Regional Tokyo Interpol-ICPO” menangani pesan dalam 

jumlah banyak tiap harinya dan mengoperasikan Fasilitas Pencari 

Otomatis (Automated Seach Fasility; ASF) guna memungkinkan 

pengidentifikasian cepat orang yang dicari di seluruh dunia secara 

efisien. 

 

(2) bantuan teknis luar negeri   

NPA mengirimkan insinyur komunikasi yang sangat ahli ke sekerjtariat 

jenderal Interpol ICPO. Selain itu, NPA juga menyediakan bantuan 

teknis agresif ke luar negeri. Sebagai contoh NPA sudah menugaskan 

utnuk jangka panjang tenaga ahli komunikasi ke Thailand untuk 

memberikan operasional pada polisi tentang sistem infokomunikasi 

tingkat tinggi. NPA juga telah menugaskan ahli bimbingan teknis  dan 

oipoersionmal mengenai network telekomunikasi Interpol-ICPO. 

 

KERJASAMA INTERNASIONAL  

 

1. Kerjasama Investigasi  

A. Pengaruh globalisasi pada keamanan masyarakat  
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Teknologi masa kini telah meningkatakan perdagangan dan transportasi 

antar bangsa. Seabgai akibatnya, kegiatan kehjahatan seperti terorisme, 

kejahatan transnasional yang teroirganisir dasn pencurian uang yang 

juga terpengaruh oleh era globalisasi ini. Perkembangan pesat teknologi 

informasi talah menciptakan ruang cyber tanpa batas. Penjahat bisa 

menerobos dan menyerang sistem komputer, melakukan panipuan 

internet dan mengirim isi yang ilegal melalui internet lkewat bats negara.  

Dalam perjuangan mewalwan kejahatan transnasional ini, tidak boleh ada 

tempat yang aman atau lubang untuk meloloskan diri baik untuk 

kejahatan maupun tindak ilegal mereka. Untuk inilah maka kerjasama 

internasional diantara badan kekuatan hukum tidak baisa dihapuskan. 

NPA secara aktif ikut serta di dalam forum internasional, seperti kegiatan 

G-8 dan kekuatan aksi keuangan (financial action task force; FATF) yang 

bergelut dengan isu yang sama di seluruh dunia. 

 

B. Pertemuan tingkat tinggi G-8 

G-8 membuat kemajuan pesat dalam menagani kejahatan transnasional 

terorganisir. Kejahatan internasional terorganisir menjadi tema pokok 

dalam agenda pertemuan birmingham pada bulan mei tahun 1998. 

Dalam pernyataan resminya poertemuan ini sangat menghargai usaha 

grup Lion (grup ahli senior dalam bidang kejahatan transnasional 

terorganisir) dan menyarankan tindakan melawan obat obatan terlarang 

serta kejahatan internasional. 

Mentri dalam negeri dan mentri kehakiman jepang pada saat iut juga 

telah bekerjasama untuk menekan kejahatan teansnasional terorganisir. 

Pada tahun 1997, Amerika Serikan menjadi tuan rumah konferensi 

tingkat meteri pertama di Washington D.C., yang diikuti oleh konferensi 

video kementrian pada tahun 1998. Selanjutnya pada bulan Oktober 

tahun 1999, konferensi serupa dialksanakan di Moskow, dan komisi 

keamanan umum nasional maupun mentri kehakiman jepang iktu serta 

dalam konferensi tersebut.  
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Pertemuan G-8 pada tahun 2000, diketuai oelh Jepang, sehingga 

pertemuan grup Lyon diadaka di Jepang. 

 

2. Kerjasama teknis 

C. tindakan terhadap pencucian uang 

Sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan internasional terorganisir, 

penyitaan uang ilegal tidak dapat terhapuskan. Guna merespon hal 

tersebut, beberapa kerangka kerja internasioan telah diciptakan untuk 

mendeteksi dan menghalangi pencucian uang (money laundering), dan 

juga penangkapan tindak ilegal. 

FATF telah memperbanyak pengikutnya untuk berjuang melawan 

penccucian melalui sistem evaluasi mutual guna mengingatkan 

kepatuhan negara-negara anggotanya pada 40 rekomendasi. APG 

(asia/pasifik group on money laundering; kelompok asia pasifik untuk 

pencucian uang) yang dibentuk pada tahun 1997 untuk mengembangkan 

tindakan anti pencucian uang  FATF dalam wilayahnya. Tindakan pada 

bulan maret 1999 dituan rumahi NPA di Tokyo. 

 

D. Perserikatan bangsa-bangsa 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mempercepat kerja intensifnya 

guna menyelesaikan negosiasi mengenai konvensi menghadapi 

kejahatan ternsnasional terorganisir dan tiga perjanjian mengenai senjata 

api, penyelundupoan orang asing dan perdagangan  manusia pada akhir 

tahun 2000. NPA, sebagai wakil pemerintah Jepang,merupakan kekuatan 

pangatur utama negoisasi, terutama untuk perjanjian senjata api.  

 

E. Tindakan menghadapi kejahatan teknologi tinggi 

Guna mengatasi tindakan kejahatan teknologi tingkat itnggi yang 

meningkat, forum internasional seperti sub kelompok teknologi tingi G-8 

dan dewan Eropa telah mengangkat isu ini. NPA menduduki prioritas 

tinggi dalam diskusi ini. 
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Pada konferenri Paris G-8 bulan Mei tahun 2000, dialog tentang 

kamanan dan keperdcayaan tentang cyberspace diselenggarakan 

dengan diketuai oleh Jepang dan Perancis. 

 

F. Kerja sama dengan Interpol-ICPO 

NPA bekerja sama dengan badan kekuatan hukum luar negeri untuk 

mencegah dan menyelidiki kejahatan transnasional, serta mengkap 

pelarian yang mencari perlindungan lewat diplomatik, ineterpol-ICPO dan 

jalur lain. 

Fungsi NPA adalah sebagai biro pusat ansional jepang (natioinal center 

bireau; NCB) untk interpol-ICPO. Divisi interpol sun direktorat hubungan 

internasional bertugas utnuk menjalin hubungan dnegan interpol-ICPO. 

Sejak penggabungan ICPC ( badan sebelum terbentuknya interpol-ICPO) 

pada tahun 1952, kepolisian Jepang telah memberikan konstribusi besar 

dengan aktivitasnya. Pada bulan Oktober tahun 1996, Toshinori 

Kenemoto, direktur umum dari sub-direktoarat hubungan niternasional 

NPA dipilih sebagai presiden interpol-ICPO. 

 

G. Situasi kejahatan yang dilkukan orang asing pendatang 

Pada tahun 1999, jumlah kasus yang terselesaikan adalah 34.398 kasus 

(kenaikan sebanyak 2.169 kasus atau 8,2% dari tahun sebelumnya) dan 

jumlah orang asing yang ditangkap seluruhnya berjumlah 13.436 

(kenaikan sebanyak 18 atau 0,1% dari tahun sebelumnya). Kejahatan 

yang dilakukan oleh orang asing pandatang menjadi lebih canggih, 

terorganisir dan internasional. Untuk menanggulangi hal ini, kepolisian  

telah  menciptakan pencegahan terhadap kejahatan kriminal orang asing. 

Tindakan tersebut mencakup : 

 memperoleh informsi latar belakang kejahatan individu yang dilakukan 

sebelumnya; 

 bekerjasama dan bertukar informasi dengan badan kekuatan hukum 

dalam dan luar negeri; dan, 
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 mengumpulkan informasi intelejensia mengenai organisasi kejahatan 

 

H. Kerjasama teknis dengan kepolisian luar negeri 

Jepang memiliki reputasi sebagai nergara yang aman di seluruh dunia, 

dan banyak negara berkj3embang menunjukkan minatnya pada sistem 

kepolisian jepang dan pengetahuan teknisnya. 

Untuk merespon permintaan mereka, NPA memberikan bantuan teknis  

dengan mengadakan seminar internasional dan mengirim ahli polisi ke 

luar negeri. Bantuan NPA meliputi berbagai bidang, seperti manajemen 

kepolisian, sistem koban, investigasi kejahatan, dan pengawasan obat-

obat terlarang. NPA setiap tahunnya mengundang 200 petugas hukum 

dari 50 negara ke seminar mereka, baik secara perorangan maupun 

bekerja sama dengan badan kerjasama internasional Jepang (Japan 

Internatiional Coorperation agency; JICA). Kepolisian juga mengirim ahli 

identifikasi kejahatan dan yang lainnya ke negara berkembang dengan 

bekerjasama denga JICA. 

Jepang mengirim tim penyelamat Jepang (Japan Disaster Relief; JDR) ke 

daerah bencana besar di luar negeri. Sabagai penopang utama tim, 

kepolisian selalui berada dalam keadaan siap siaga untuk pengiriman 

cepat dan operasi efektif. Pada peristiwa gempa bumi besar yang terjadi 

di Taiwan  pada tanggal 21 Bulan September, para petugas polisi telah 

dikirim untuk operasi penyelamatan. 

  

 

 

 

 

 

 

GAMBAR ORGANISASI KEPOLISIAN  
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GAMBAR  6 :  STRUKTUR NPA 
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Jumlah Anggota Kepolisian Tahun 2001 

 

Total  :Sekitar 270.000 

Petugas Polisi Pengawal Kaisar Sipil 

235.000 (87%) 900  (0,3 %) 34.300 (13 %) 

Badan Kepolisian Nasional Kepolisian Prefektur 

Total 7.600 (3%) Total 262.000 (97%) 

PO 1.500 (20%) PO 233.000 (89%) 

IG 900 (12%) IG  

C 5.200(68%) C 29.000(11%) 

551 orang banding satu petugas Polisi. 
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Gambar 7:  Struktur Penugasan Anggota Polisi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

Gambar  8 :  Koban dan Chuzaicho 
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SUPERINTENDENT GENERAL (KEPALA MPD) 

Superintendent 
Supervisor 

Ka.dir NPA , Ka.PPH yang besar 

Chief Superintendent Ka Div NPA ,  Ka PPH 

Senior Superintendent Ka Bag PPH, Ka Kantor Polisi Besar 

Superintendent Kepala seksi PPH, Ka kantor Polisi 

Police Inspektor Kepala Seksi Kantor Polisi 

Assistant Police 
Inspektor 

Kanit Kantor Polisi, Ka Police Box yang besar 

Police sergeant Kepala Kepolisian Wilayah  (Police Box) 

Policeman   

 
 
 
Kritik belakangan  ini pada kepolisian dan pembaharuan Kepolisian Jepang : 
 
 Tidak memberikan respon selayaknya pada keluhan masyarakat 
 Menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan  

- membuat sistem pengajuan klaim ke PPSC 
- membentuk dewan pertemuan masyarakat dengan kantor polisi 

 Inspeksi Tidak Cukup 
- Melimpahkan kekuasaan pada NPSC dan PPSC untuk memberi 

pengarahan kongkrit dan individual dalam bidang inspeksi 
 
 Pengaruh buruk dari kelompok berkualifikasi (elite ) dalam organisasi 

kepolisian 
- Menunda promosi kelompok berkualifikasi 
- Menunjuk lebih banyak petugas eksekutif dari kelompok non – 

kualifikasi 
 

 Keberadaan  nominal komisi keamanan umum 
- Membangun staff pendukung 
- Memperkuat kekuasaan dalam bidang inspeksi 

 
 
 
 
 
 
 

VI.        KEPOLISIAN PREFECTUR AICHI 
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Gambar  9 :  Prefectur Aichi dari udara 

 

Perfektur Aichi terletak ditengah-tengah kepulauan Jepang dengan 

wilayah hukum 5.153 km persegi dan populasinya 7. 040.000 jiwa. Cuaca di 

Aichi dapat berubah sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 16 derajat celcius, 

rata-rata hujan pertahun 1,629 milimeter . 

Memiliki pelabuhan Nagoya dan Kinuura, dikawasan ini adalah merupakan 

kawasan industri. Aichi adalah penghasil mobil, peralatan mesin industri, tekstil 

dan keramik . 

 Sistem Kepolisian pada Perfectur Aichi adalah sebagai berikut: 

Pelaksaan tugas Kepolisian pada Perfectur Aichi diawasi dan dikontrol oleh 

Komisi Keamanan Umum tingkat Perfectur. 

Pada Kepolisian tersebut dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Perfectur 

yang membawahi beberapa departemen : 

1. Departemen urusan umum (General Affairs Department), pada departemen 

ini dibagi menjadi beberapa Divisi sbb : 

 Divisi Urusan Umum 

Membawahi Komisi Keselamatan Umum. 

 Divisi Hubungan Masyarakat (public relation). 

 Divisi Keuangan (Accounting Division). 

 Divisi Fasilitas (Facilities Division). 

 Divisi Perlengkapan. 
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 Divisi Management Detention (Detention Management Division). 

 Divisi Penerimaan Pendapat Masyarakat (Public Hearing Division). 

2. Departemen Administrasi Kepolisian, yang dibagi menjadi beberapa Divisi 

sbb : 

 Divisi Administrasi Kepolisian. 

 Divisi Pelayanan Warga masyarakat. 

 Divisi Pendidikan dan Pelatihan. 

 Divisi Kesejahteraan 

 Divisi Ispeksi 

3. Departemen Keamanan Umum, yang dibagi menjadi beberapa Divisi : 

 Divisi Administrasi Keselamatan Masyarakat. 

 Divisi  Anak Muda (remaja). 

 Divisi Keselamatan. 

 Divisi Pengawasan Senjata Api. 

 Divisi Pengawasan Obat-obatan (Narkoba). 

 Divisi urusan Kehidupan dan Ekonomi ( Living and Economic affair 

Division). 

 Unit investigasi khusus yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. 

4. Departemen community Police. 

 Divisi Urusan Administrasi Community Police. 

 Divisi Komunikasi dan Perintah (PusdalOps). 

 Unit Patroli Mobil. 

 Unit Polisi Kereta Api. 

 

 

5. Departemen investigasi Kriminal, yang dibagi menjadi beberapa divisi sbb : 

 Divisi Administrasi Investigasi Kriminal. 

 Divisi Investigasi Kesatu 

 Divisi Investigasi Kedua. 

 Divisi Investigasi Ketiga. 

 Divisi Investigasi Keempat. 
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 Divisi Pengawasan Organized Crime. 

 Divisi Penghubung Investigasi. 

 Divisi Investigasi International. 

 Divisi Identifikasi. 

 Unit Investigasi Mobile 

 Laboratorium scientific Investigation. 

6. Departemen Lalu Lintas, yang dibagi menjadi beberapa Divisi sbb : 

 Divisi Administrasi Lalu Lintas. 

 Divisi Penegakkan Hukum Lalu Lintas. 

 Divisi Pengawasan Perparkiran. 

 Divisi Peraturan Lalu Lintas. 

 Difisi Pengawasan Lalu lintas. 

 Divisi Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

 Divisi Pusat SIM (Driver,s License Division). 

 Divisi Pusat SIM Higashi-Mikawa. 

 Unit Mobil Lalu Lintas Pertama. 

 Unit Mobil Lalu Lintas Kedua. 

 Unit Polisi Lalu Lintas Jalan Cepat (jalan tol)  

7. Departemen Keamanan yang dibagi menjadi beberapa divisi sebagai berikut: 

 Divisi Keamanan masyarakat pertama. 

 Divisi Keamanan masyarakat kedua. 

 Divisi Keamanan masyarakat ketiga. 

 Divisi Keamanan. 

 Divisi Urusan Orang Asing. 

 Polisi Huru-hara (Brimob). 

8. Departemen Kepolisian Kota Nagoya Membawahi bagian Divisi Penyusunan 

Perencanan 

9. Akademi Kepolisian. 

Yang membawahi bagian institut peneltian dan pelatihan untuk Investigasi. 
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Dari beberapa Departement yang merupakan bagian dari Kepolisian 

Prefectur Aichi yang diikuti oleh peserta studi banding (pelatihan/trainer) dari 

Indonesia adalah : 

 

Departemen community Police 

Pengorganisasian pada Community Police adalah sbb : 

 Divisi urusan Administrasi Community Police 

Yang membawahi Divisi  

 Ruang Koordinasi urusan Community Police. 

 Unit Helikopter Kepolisian. 

 Divisi Komunikasi dan Perintah  

Membawahi bidang PusdalOps. 

 Unit Patroli Mobil. 

 Unit Polisi Kereta Api. 

Jumlah Personel yang bekerja dibawah Departemen Community Police 

sbb: 

Yang berada di Markas Kepolisian Prefectur Aichi sebanyak 300 personel 

yang merupakan 7 % dari keseluruhan yang bertugas dibawah departemen ini. 

Adapun yang bertugas pada Kantor-kantor Polisi (Police Stations/Polres-Polres) 

sebanyak  3.500 orang (97%) dari petugas yang berada di bawah departemen 

Community Police. Dan Anggota Polisi wanita yang bertugas pada Departemen 

ini adalah 80 orang (2%). 

 

Fasilitas yang ada pada Departemen Community Police : 

 Yang berada di bawah Kantor Polisi (Police station)  

 Koban sebanyak = 378 dibawah 46 kantor polisi 

 Chuzaicho = 221  

 Mobil patroli = 159 mobil (di bawah 46 kantor Polisi). 

 Mobil patroli Mini = 205 (di bawah 45 kantor Polisi) 

 Mobile Koban (mobil yang dimodifikasi) = 9 buah. 

 Kapal Polisi (Police Boat) = 9 buah. 
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Tugas pokok Communitry Police 

   Karakteristik  

 Penjagaan yang senantiasa siap siaga 

 Membangun jatidiri sebagai landasan tugas-tugas Kepolisian. 

   Aktifitas 

 Menanggapi terhadap setiap kejadian yang berkaitan dengan tugas 

Kepolisian dan tuntutan masyarakat. 

 Tugas hubungan kerja sama dengan masyarakat. 

 Hubungan dengan masyarakat 

 Memahami tuntutan dan harapan dari masyarakat. 

 Mempelajari kebutuhan masyarakat di bidang kamtibmas. 

 Menyelesaikan dengan cepat pesan-pesan atau harapan masyarakat. 

 Memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

 Penjagaan 

 Pengawasan 

 Pelayanan masyarakat (penerimaan keluhan atau laporan masyarakat 

dan tugas –tugas administrasi). 

 Patroli. 

 Kunjungan rutin kepada rumah-rumah dan tempat bekerja. 
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Gambar   10 :  Kegiatan bidang humas dengan alat-alat simulasi dan 
peragaan 

 
Pada bidang pelayanan kepada masyarakat pada Departemen 

Community Police (Perfectur Aichi) melalui telp 110 dan tombol-tombol 

emergency pada tempat-tempat tertentu (seperti bank dsb), yang merupakan 

pusat kontrol dan pengendalian petugas yang berada di lapangan dan untuk 

kecepatan penangan TKP, yang diawasi dan dikontrol pada Bidang Pusdal Ops. 

Kepolisian Perfektur Aichi memberikan layanan kepada masyarakat 

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. 

System terdebut dikontrol dan di kendalikan melalui layar kontrol display 200 

inchi yang sudah dimulai sejak 1994 disamping itu juga system emergency call 

yang berada di Koban-koban atau bank. Mulai operasi th.1994 di perfektur Aichi 

dan merupakan ciptaan anggota  Police Prefectur Head quarter Aichi (PPH). 

Emergency call yang ada di koban – Koban  dan Bank bank sekitar PPH Aichi  

ada (2700 tempat) yang dipakai tanggal 1-Mei -2001 . 

Sistem pelayanan melalui panggilan 110 sudah digunakan semenjak 

1956,rata – rata menerima laporan 1616 kasus sehari . Anggota bertugas 42 

orang dengan  4 orang diantaranya polwan dengan  system shieft. Menerima 

laporan terdiri dari 3 macam cara : 

 1) Langsung menghubungi kantor polisi / koban via 110 

 2) Melapor kepada kantor polisi 

 3) Melalui 110 

Disayap kiri ruang Puskodal Ops ,ada petugas  penerima laporan dengan kode 

lampu : 

1) LAMPU HIJAU :dapat menerima laporan kapan saja /stand by 

2) LAMPU KUNING :sedang menerima laporan 

3) LAMPU MERAH :sedang menerima kasus besar /menonjol 
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GAMBAR   11 :  Ruangan Kontrol Pusdal Ops yang siap menerima laporan masyarakat melalui 
Jalur 110  

 

Ditengah ruangan Puskodal Ops, ada  petugas – petugas pemberi perintah, 

sbb:    

1) Barisan  komputer  1 adalah pemberi perintah petugas  di lapangan  

2) Barisan komputer 2 dan 3 adalah pemberi perintah secara 

keseluruhan (untuk kasus  pembunuhan dan perampokan) 

3) Phone 123 adalah khusus untuk komandan dan wakil  yang dapat 

menggunakan saluran ini 

Persentase pelaporan melalui hand Phone  adalah 52 % , dan target petugas 

polisi sampai di TKP adalah 5 menit 28 detik. 

Untuk biaya operasional Puskodal Ops adalah :   

1) Dari NPA 

2) Dari pemda tingkat  1 Prefectur 

Dalam menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga 

profesionalisme serta motivasi anggotanya pada Community Police tesebut 

mempunyai Moto  : Cepat,  Tepat, Ramah 

 

Polisi Kereta Api (Rail way Police Station) 
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Polisi Kereta api didirikan pada tanggal 1 April 1987 dan Kepolisian Kereta Api 

ini berada di bawah Prefectur Aichi, yang memiliki anggota 57 orang yang dibagi 

menjadi beberapa bagian penugasan : 

 Sekretariat. 

 Bagian administrasi. 

 Pendanaan. 

 Urusan khusus yang menangani preman untuk tangkap pencuri (pencopet) 

dan cegah terjadinya pencurian serta pelecehan sexual  di kereta api atau 

sekitar stasiun kereta api.Anggotanya 9 orang tiga diantaranya polisi 

wanita. 

 

Wilayahnya mencakup pada station kereta api Nagoya dan Toyohoshi. 

Dalam pelaksanaan tugasnya sering keluar dari wilayah Prefectur Aichi karena 

harus menaiki Kereta api dari Nagoya Ke Tokyo dan Ke Osaka. Dalam Prefectur 

Aichi terdapat 11 perusahaan kereta apai yang mencakup 42 jalur Kereta Api 

dengan jarak 1058 Km dan 501 stasiun kereta api (kereta api milik swasta dan 

pemerintah). 

Adapun tugas pokoknya adalah : 

 Menolong dan memberi petunjuk orang yang tersesat.  

 menyelamatkan jiwa, harta benda bila terjadi kecelakaan kereta api. 

 Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan 

pencegahan kejahatan. 

 Menangkap dan mencegah terjadinya tindak pidana pada stasiun  kereta api 

dan diatas Kereta Api. 

 

Tugas tersebut dilakukan dengan Penjagaan, pengawasan, patroli yang 

dilakukan pagi, siang, sore dan malam hari, dengan system shift (3 shift masing-

masing shift 11 orang) untuk meningkatkan crime clereance dan menurunkan 

crime total, guna menangani kasus pelecehan sexual polisi kereta api 

menyediakan tempat khusus yang ditangani oleh polwan.Pada stasiun Nagoya 

aktifitas kereta api dari jam 05.00 samapi 01.00. Pada pukul 01.00 – 05.00 
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stasiun Kereta api Nagoya ditutup dan petugas Kepolisian Kereta api dalam 

melakukan penjagaan berpindah pada kantor sekertariat. 

Dalam tempat Penjagaan dan pengawasan Stasiun dilengkapi dengan 

kamera monitor yang dapat mengontrol setiap sudut dari stasiun dan juga 

dilengkapi dengan monitor posisi dari kereta api cepat (shinkansen). Yang juga 

dilengkapi berbagai alat komunikasi ( HT dan telephon). Untuk menerima 

laporan kasus pelecehan sexual ada ruang kusus untuk conselling. 

Setiap hari dua orang petugas polisi kereta api naik kereta api cepat 

(shinkansen) dua orang ke Tokyo dan dua orang ke Osaka serta kereta api 

bawah tanah.  

Tindak pidana yang sering terjadi : 

 Pencurian barang milik penumpang 

 Pencopetan 

 Pelecehan sexual. 

 Mabuk-mabukan 

 

Kelengkapan perorangan setiap anggota polisi kereta api untuk 

melaksanakan tugas penjagaan dan patroli adalah : 

 Tongkat polisi. 

 Body protector (anti senjata tajam/peluru). 

 Sarung tangan anti senjata tajam. 

 HT, Reciever,. 

 Senjata. 

 Borgol 

 Buku saku (Identitas diri dan petunjuk pelaksanaan tugas). 

 

Dalam  pelaksanaan tugasnya  polisi kereta api didukung 6 (enam) 

dewan Komunikasi sesuai dengan tujuannnya sbb : 

1. Dewan Komunikasi antar perusahaan kereta api sekitar stasiun 

Nagoya. 
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2. dewan Komunikasi untuk pencegahan pelecehan sexual yang terdiri 

dari 4 perusahaan kereta api dengan pemilik toko serba ada dan 

sekolah putri. 

3. Dewan Komunikasi Stasiun Toyohashi dengan Japan rail way (JR) 

4. Dewan Komunikasi petugas security (perusahaan kereta api, pemilik 

toko dan pengelola stasiun Kereta api). 

5. Dewan Komunikasi jalur Shinkansen (kereta api cepat) dengan 

National Police agency (NPA) Tokyo s/d Osaka dengan perusahaan 

JR Tokai. 

6. Dewan komunikasi Meithetshu (kereta api swasta). 

 

Kendala dalam pelaksanaan tugas : 

 Wilayah yang luas dan kekurangan anggota. 

 Korban pelecehan sexual tidak semuanya mau   melaporkan kepada polisi. 

 Para pelaku pencopetan yang professional sehingga semakin sulit untuk 

ditangkap. 

 Gelandangan (home less) 

 

 

Pembinaan Personil  

Dalam meningkatkan Motivasi dan kreatifitas para petugas Polisi kereta 

api mereka didukung dengan system penghargaan (reward) bagi yang 

berprestasi atau yang telah melakukan tindakan terpuji seperti menangkap 

pelaku kejahatan dan melakukan kampanye pencegahan terjadinya tindak 

pidana dsb, baik untuk perorangan ataupun kesatuan. Disamping itu mereka 

membuat kreatifitas lain untuk membantu masyarakat khususnya para 

pengguna jasa angkutan Kereta api (yang berupa leaflet, brosur, peta dan 

petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan kereta api).   

 

Unit Patroli Mobil 
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Unit ini berada di bawah Departemen Community Police Prefectur Aichi 

yang memiliki anggota 90 orang, dengan 17 kendaraan patroli. Wilayah 

patrolinya difokuskan pada Kodya Nagoya yang meliputi 17 Kantor Polisi. 

Tugas dari pada Unit Patroli mobil adalah untuk menunjukan kegiatan 

Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan (menghilangkan 

bertemunya niat dan kesempatan). 

Tindakan yang dilakukan pada saat patroli adalah melakukan pengecekan 

terhadap segala sesuatu yang dicurigai (contoh plat nomor palsu, kendaraan 

yang terlalu gelap kaca filmnya, parkir pada tempat yang salah dsb). Disamping 

itu juga melakukan interview dengan masyarakat atau dengan orang yang 

dicurigai melakukan tindak pidana. Apabila menemukan pelanggaran hukum 

lalu lintas juga melakukan penegakan hukum dengan Tilang. Unit patroli mobil 

pada tahun 2001 menangani 1900 kasus besar dan kecil dan menindak 6500 

pelanggaran lalu lintas dengan tilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12  : Alat pemantau kecepatan pada mobil patroli 

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 117 

Sistem pelaksanaan tugasnya dilakukan 1 X 24 jam dengan system shift. 

Penugasannya disesuaikan dengan kadar atau tingkat kerawanan gangguan 

kamtibmas yang terjadi. Dahulu mempunyai pos-pos polisi pada daerah-daerah 

tertentu namun sekarang dibagikan pada tiap-tiap kantor polisi (rata-rata 

mempunyai 4 mobil patroli). Dan apabila ada kasus besar dapat keluar dari 

wilayah kodya Nagoya untuk memberi bantuan dalam menyelesaikannya. 

Dalam system operasionalnya menerima perintah dari Pusdal Ops (terima 

laporan masyarakat melalui 110). Disamping melakukan patroli juga melakukan 

tugas Pengawalan (VIP dan bank) untuk pengawalan VIP tidak secara langsung 

(sebagai pembuka dan penutup saja),  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12 :  Pola Pengawalan VIP dan pengawalan Bank, unit patroli mobil 

 

 

 

Keterangan : 

A = kendaraan  Unit patroli Mobil; B = kendaraan lain (preman),  

 

 

 

Keterangan : 

A = kendaraan  Unit patroli Mobil 

 

Sistem Pembinaan personel pada Unit patroli Mobil 

B  

 

B 

 
B A A VIP B 

A BANK A 
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Pada Unit ini system perekrutannya adalah melalui penyeleksian yang 

ketat  khususnya bidang ketrampilan mengemudi, motivasi kerja yang tinggi 

juga kepemimpinan yang tinggi. Dalam proses penyelesian dilakukan oleh team 

yang terdiri delapan orang (2 kepala kantor polisi, 6 kepala community police). 

Dan calon anggotanya diseleksi dari tiap-tiap  kantor polisi apabila dinyatakan 

memenuhi persyaratan maka team tersebut dapat memberikan rekomendasi ke 

personel untuk ditempatkan pada Unit patroli mobil dan pelaksanaan 

pelatihannya dilakukan selama 2 minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  14  : Simulasi patroli sepeda motor lantas 

 

Dalam menumbukan semangat dan motivasi serta profesionalisme kerja 

melalui pemberian penghargaan baik untuk kesatuan ataupun perorangan dari 

Kepala Prefectur Aichi. Disamping itu ditanamkan rasa kebanggaan dan 

tanggung jawab atas tugas yang diembannya sebagai pembina community 

police dan pemberian lencana sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya 

(lencana sebagai pelatih dsb). Untuk mendukung profesionalisme tugas 

didukung dengan adanya system filling and recording yang baik dan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. 

 

Pengamatan Pelaksanaan tugas patroli 

Hasil pengamatan pada tugas Unit patroli mobil. Dalam melaksanaan 

tugas operasionalnya  mengedepankan fungsi polisi sebagai pelindung , 

pengayom dan pelayan masyarakat . Hal tersebut ditunjukkan pada saat 

melakukan interview terhadap orang yang dicurigai tetap dengan sikap yang 
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sopan dan menghormati hak azasi manusia. Selain itu saat mengejar orang 

yang dicurigai sebagai pelaku pelanggaran hukum, tidak dengan emosi bahkan 

membiarkan pergi dengan pertimbangan untuk menghindarinya terjadinya 

kecelakaan atau kerugian yang lebih besar.  

Tindakan diskresi dengan menerapkan batas-batas kewenangan yang 

dimilikinya antara lain memberikan peringatan sebelum melakukan penegakkan 

hukum terhadap orang yang salah parkir dsb. 

 Dalam penegakan hukum dilakukan dengan tegas tanpa mengurangi 

rasa hormat terhadap pelanggar sebagai contoh pelanggar lampu lalu lintas 

dihentikan dengan sopan dan ditilang dengan denda 9000 Yen. 

 Dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara professional dengan 

didukung sistem filing and recording yang dengan mudah polisi dapat 

memahami ciri-ciri, tanda-tanda serta gejala-gejala yang terlihat dari para pelaku 

pelanggaran atau pelaku tindak kejahatan (antara lain dengan melihat standar 

plat nomor, pengemudi orang asing dengan mobil mewah, tampang 

preman/boryokudan, kaca film terlalu gelap dsb). 

 

Unit Poilisi Udara 

 

Polisi Udara Prefectur Aichi didirikan tahun 1961, saat ini mempunyai 4 

helikopter : 

 Heli jenis Bell 206 kecepatan 176 Km/jam daya angkut 5 orang daya 

angkut 1.455 Kg. 

 Kawasaki BK 117 kecepatan 204 Km/jam kapasitas angkut 10 orang 

dan 3.350 Kg. 

 Bell 117 kecepatan 204 Km/jam daya angkut 10 orang dan 3.560 Kg 

 G Bell 412 kecepatan 204 Km/jam daya angkut 15 orang dan 5.398 Kg 

 

Pilot yang bertugas pada Unit Polisi Udara Prefectur Aichi sebanyak 7 

orang , asisten 3 orang dan teknisi 10 orang (bukan polisi). Penugasan polisi 

udara Perfectur Aichi tidak ada hari libur sabtu dan Minggu tetap ada heli yang 
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siap untuk operasional.Pelaksanaan penerbangan heli tersebut melihat situasi 

dan kondisi dalam satu tahun jam terbang untuk 4 Heli tersebut 1200 jam 

setahun dan tiap heli masing-masing 300 jam setahun. Tahun 2001 jam 

terbangnya 1080 jam dengan pelaksanaan operasi 821 x operasi. 

Perincian penggunaan heli tersebut adalah sbb : 

Patroli dan training : 344X, TPTKP, Pertolongan korban 258 X dan bantuan 

tugas polisi 219X.                         

 

Pelaksanaan tugas patroli dilaksanakan pagi hari 1X dan siang hari 1X. 

Perekrutan pilot adalah dari para alumni sekolah penerbangan swasta yang 

menjadi polisi. 

 

 

 

 

 Gambar  15 :  Penjelasan ttg peralatan Pol Udara 
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Polisi Satwa 

Dalam tugas pencarian dan pengejaran terhadap tersangka polisi Jepang 

juga menggunakan ajing. Bagian polisi satwa berada di bawah Prefectur dan 

diseluruh Jepang memiliki 1400 ekor anjing polisi. 

Di samping anjing polisi untuk pengungkapan kasus juga kadang 

menggunakan anjing milik swasta yang diperbantukan pada polisi satwa. Jenis 

anjing polisi yang digunakan di Jepang jenisnya adalah herder, dobermen, 

boxer. 

 

Polisi Perairan 

Polisi Perairan Prefectur Aichi sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu, 

pada bagian Kepolisian perairan ini dibagi menjadi tujuh Seksi : 

 Seksi administrasi 

 Seksi Copmmunity police. 

 Seksi lalu lintas. 

 Seksi Keselamatan masyarakat. 

 Seksi Investigasi. 

 Seksi police Boat. 

 Seksi External affair. 

 

Jumlah anggotanya polisi perairan Prefectur Aichi sebanyak 83 orang 

dan memiliki 5 buah kapal (boat ). Anggota dari Polisi Perairan ini tidak 

semuanya polisi tetapi juga terdiri dari teknnisi dan nahkoda. 

Tugas nya adalah Menangani dan mencegah perkara kriminal yang 

terjadi disekitar pelabuhan  atau perairan Nagoya dan melaksanakan patroli 

setiap hari. Disamping itu juga melaksanakan Search And Resque di laut. 

 
 
BIDANG LALU  LINTAS 

Bidang lalu lintas yang dibawah langsung oleh Prefectur Aichi di bagi menjadi 

tiga bagian : 
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 Unit lalu lintas pengawasan jalan tol. 

 Dua Unit lalu lintas bagian pengawasan dan pencegahan lalu lintas. 

 

Unit lalu lintas bagian Pengawasan mempunyai 131 anggota yang tugas 

pokoknya membimbing dan membina masyarakat untuk tertib dalam berlalu 

lintas, mengawasi dan menindak para pelanggar aturan /hukum lalu lintas.  

Unit ini tidak menangani kecelakaan lalu lintas (ditangani oleh seksi lalu 

lintas Polres). 

 Kegiatan pada Unit ini dibidang patroli  dibagi menjadi dua yaitu bagian 

patroli sepeda motor 1500 cc dan 750 cc (hanya untuk siang hari saja) dan 

patroli mobil.  

Masing-masing kendaraan patroli pada Unit ini dilengkapi dengan alat 

komunikasi dan speaker, lampu rotator, kamera Obis yang bias merekam dan 

mencatat pelanggaran batas kecepatan.  

Dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas, 

penindakannya dengan tilang ataupun teguran. Adapun jenis pelanggaran yang 

seering dilakukan oleh para pemakai kendaraan bermotor antara lain  

pelanggaran kecepatan, tidak memakai safety belt, salah parkir atau melanggar 

rambu-rambu lalu lintas. 

Polisi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar  harus disertai 

bukti yang kuat. Untuk itu polisi dalam melakukan penindakan sangat berhati-

hati agar tidak menyimpang dari kewenangannya. Hal tersebut dilakukan antara 

lai melapirkan buktinya pada blanko tilang (berupa hasil cetak/print yang 

menunjukan kecepatan kendaraan yang melanggara dan foto dari kendaraan 

tersebut). 

 Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran 

aturan lalu lintas dilaksanakan setiap hari dan lokasinya berpindah-pindah. 

Pelaksanaannya dipimpin oleh petugas polisi yang senior dan dibantu tiga belas 

/ empat belas anggota lainnya . 

 Pengawasan lalu lintas yang dilakukan secara stationer antara lain untuk 

mengawasi para pengemudi yang tidak menggunakan safety belt atau pantauan 

kecepatan. Dalam pelaksanaannya Unit ini juga melakukan pendidikan terhadap 
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masyarakat tentang lalu lintas(dikmas lantas) salah satunya dengan membuat 

berbagai kreasi, antara lain membuat brosur atau leaflet, stiker dan tada yang 

dilapisi kertas atau plastik reflector (untuk sepeda atau pejalan kaki pada malam 

hari) membuat lencana yang diberikan kepada para sukarelawan yang 

membantu tugas polisi khususnya dibidang lalu lintas. 

Penegakan hukum dengan Tilang digunakan untuk menindak para 

pelanggar hukum dan aturan yang berkaitan dengan lalu lintas. 

Jenis tilang di bagi dua : 

 Tilang warna merah muda digunakan untuk menindak pelanggaran 

lalu lintas yang sifatnya berat (mengemudi kendaraan bermotor 

dengan mabuk, tidak mempunyai SIM, mengemudi melebihi batas 

kecepatan (kelebihannya di atas  30 KM/jam sebagai contoh maximal 

60 Km pelanggar mengemudi 95 Km/jam). Pelanggar yang kena tilang 

merah muda harus mengikuti sidang di pengadilan dan Hakim yang 

menentukan dendanya.  

 Tilang warna merah muda, tilang ini digunakan untuk pelanggaran lalu 

lintas yang sifatnya ringan seperti salah parkir, melanggar rambu lalu 

lintas, melanggar batas kecepatan yang tidak lebih dari 20 Km/jam. 

Dendanya sudah ditentukan oleh Pemerintah daerah 

 

Lembar tilang tersebut terdiri dari 6 rangkap dengan perincian sebagai 

berikut ; 1 lembar untuk pelanggar, 1 lembar untuk polisi, 1 lembar untuk 

cadangan, 1 lembar untu mengambil sim, dua lembar untuk lain-lain). 

Pembayaran denda tilang paling lama 1 minggu dan bila tidak membayar akan 

diberi peringatan sampai tiga kali dan bila tetap tidak membayar akan 

ditaangkap oleh polisi. Dalam pelaksanaan tugas ini polisi dilarang keras untuk 

menerima uang dari pelanggar. Dan hasil denta tilang ini untuk kas negara. 
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GAMBAR 16 :  Kegiatan penegakan hukum secara stationer 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR  17 :  Alat pemantau kecepatan ,di sepeda motor patroli lantas 

 

Gambar 18 :  Pola pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas 

 

 

 

 

 

                   = Petugas pemantau pelanggaran   
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                   = Petugas pemeriksa kendaraan yang melanggar 

                   = Mobil patroli lalu lintas  

                   = Mobil para pengguna jalan 

                   = Arah arus lalu lintas               

 

      Proses perekrutan anggota bagian ini dilihat dari minat dan bakat 

(mengemudi mobil atau motor), dan bagi anggota baru wajib melakukan latihan 

selaama enam bulan sebelum melaksanakan tugas di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gambar  19 : Latihan bagi petugas baru pada Unit   patroli motor       

 
 
 

Data Kecelakaan Lalu Lintas Th. 2001 

 

Sumber: 

 

Jumlah laka Korban meninggal dunia Korban luka-luka 

56.865 403 70532 
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Departemen Investigasi 

Sistem investigasi di jepang dilakukan dari  penanganan Tempat 

Kejadian Perkara sampai pelaksanaan sidang di Pengadilan. Dalam proses 

penyidikan tersebut didukung atau dibantu dengan bukti-bukti pembanding dari 

seksi Identifikasi. 

Tugasnya melakukan investigasi terhadap perkara –perkara yang 

berkaitan dengan tindak pidana (untuk kasus di luar hukum pidana ditangani 

oleh seksi keslamatan masyarakat). 

Tugas investigasi adalah untuk mengungkap suatu kejadian/ tindak 

pidana, dalam proses penyidikannya penyidik senantiasa memperhatikan aturan 

atau perudang – undangan yang berlaku dan menghormati hak asasi 

manusia.Sebagai contoh dalam melakukan penyidikan harus disertai bukti-bukti 

yang otentik yang dapat dijadikan bukti nyata serta dalam penaganannya tetap 

menjunjung tinggi Hak Asasi manusia (HAM) antara lain dengan dukungan dari 

bagian Identifikasi. 

Pengidentifikasian terhadap bukti-bukti yang ada di TKP biarpun 

dilakukan proses identifikasi  yang teliti belum tentu bisa digunakan sebagai  

bukti bagi  suatu kejahat. Jadi dalam proses penyidikan ini tidak hanya 

mengandalkan proses identifikasi  saja, tetapi  diperlukan adanya kerja sama 

yang baik antara identifikasi dengan para penyidik dan fungsi lainnya untuk 

melakukan penyelidikan . 

 

Sistem identifikasi 

Sistem identifikasi di Jepang dikembangkan melalui berbagai bentuk 

antara lain = sidik jari, telapak kaki (foot print), barang-barang yang tersisa di 

TKP baik yang terihat/yang tidak terlihat, khusus masalah sidik jari dipusatkan di 

NPA  (National Police Agency) sebagai pusat pendataan sidik jari  dan informasi 

sedang pusat informasi melakukan pemberian informasi  tentang data catatan 

(pembuat lokasi diambil, arah utara, dll),mendata fotografi.Semua data 

identifikasi yang tersimpan di NPA adalah hasil dari  pengidentifikasian di TKP 

Pada tahun 1948 Undang-undang Kepolisian Jepang dikeluarkan dan 

direformasi secara besar-besaran  agar  proses investigasi  dapat dilakukan 
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secara baik, dan mengingat perkembangan jenis kejahatan sangat beragam  

sehingga perlu dilakukan / ditangani dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut 

seksi identifikasi mengembangkan sistem identifikasi sidik jari sebagai salah 

satu barang bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian suatu kasus atau 

perkara yang ditangani oleh polisi.  

Dalam proses identifikasi juga dilakukan inteview terhadap  tersangka 

dan pencarian barang bukti baik yang makro hingga yang mikro dengan 

memeriksa TKP secara cermat. Selain itu juga dilakukan pengambilan foto TKP, 

untuk pengambilan foto barang bukti harus disertai saksi yang menujukan 

bahwa foto tersebut benar-benar dari TKP. 

Pembuktian dengan sidik  jari untuk pembanding minimal harus ada 

persamaan dua belas titik yang sama.  

Identifikasi sidik jari (Fingerprint) dilakukan dengan  

1) Prinsip dasar pengambilan sidik jari latent dan pengembangannya 

dilakukan secara teratur dan tertib. 

2) Pengembangan sidik jari dan sistem arsip/file telah dilakukan secara 

komputer. 

- Perumusan 

- Pengembangan  

- Cara membandingkan, dsb. 

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   20 : Pengambilan jejak kaki dan bukti-bukti lain yang tidak terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   21 :  Pengambilan foto terhadap barang atau hasil temuan sidik jari/ 
telapak kaki di TKP 

 

Langkah-langkah Penanganan TKP 

 Pengamanan TKP. 

 Pengambilan foto bagian luar  TKP. 

 Pencarian barang bukti jejak kaki ( foot print ) dan sidik jari (finger print). 

 Pengambilan jejak kaki dengan mencetak (dengan gips). Dalam proses 

pencetakannya juga  harus dilabel atau diberi keterangan mengenai 
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lokasi, kasus yang ditangani, tanggal pengambilan, naman petugas yang 

mengambil, arah kompas (Utara) dsb. 

 Mengambil  jejak telapak kaki yang tidak nampak jelas kemudian baru 

diambil menggunakan kertas agar-agar 

 Pengambilan foto barang bukti dengan saksi. 

 Penanganan TKP bagian dalam dan penangan dengan prosedur yang 

dilaksanakan di luar TKP. 

 Setelah selesai penangan TKP merapikan atau mengembalikan situasi 

deperti semula dan meminta pihak keluarga, korban atau orang yang 

sering berada di TKP(untuk kantor/toko) untuk diambil sidik jarinya oleh 

polisi guna mencocokan sidik jari yang telah diambil  antara tersangka 

atau yang bukan. 

 Laporan hasil penanganan TKP dilengkapi dengan sket TKP. 

 Hasil laporan tersebut dianalisa dengan pengecekan komputer dan 

pengamatan sidik jari. 

 

Akademi Kepolisian  

 Akademi Kepolisian merupakan tempat pendididkan calon Polisi yang 

akan ditugaskan di wilayah prefektur Aichi. Masing- masing prefektur memiliki 

Akademi Kepolisian. 

 

a. Sejarah 

 

 Akademi Kepolisian Prefektur Aichi didirikan tanggal 5 Januari 1886, 

dengan nama Pusat latihan untuk  Kepolisian Prefektur Aichi (polisi laki – 

laki). 

 Tanggal 2  Januari 1927 menjadi  Pusat Latihan Kepolisian Prefektur 

Aichi ( menerima wanita). 

 Tanggal 2 Juni 1948 namanya menjadi Sekolah Kepolisian Prefektur Achi 

 Tanggal 6 September 1967 pindah ke Kasugai city . 

 Tanggal 4 Januari 1969 dilengkapi dengan sekolah mengemudi. 
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 Tanggal 4 Januari 1989 disekolah tersebut didirikan institut penelitian dan 

latihan untuk penyidikan. 

 

b. Sistem Pendidikan dan latihan 

Pada Akademi Kepolisisan Prefektur Aichi menerima dua sumber untuk  calon 

kepolisisan 

1. Dari Universitas yang akan dididk selama  enam bulan di Akademi 

Kepolsian selanjutnya melakukan job trainning  pada kantor Polisi  atau 

polres dan mengikuti kursus  latihan sebelum melaksanakan  tugas di 

lapangan ; mengikuti kursus dan latihan di Akademi Kepolisian selama  

dua bulan. 

2. Lulusan dari sekolah lanjutan atas yang akan didik selama sepuluh bulan 

di akademi Kepolisian dan pelaksanaan job training pada kantor polisi  

atau polres  dan selanjutnsa  mengikuti kursus latihan sebelum 

melaksanakan tugas di akademi Kepolisian selama  tiga bulan . 

 

c. Staf  Personil 

Jumlah Polisi 48 orang dengan komposisi sebagai berikut: 

-  pangkat Senior Superintendent  1 orang 

-  pangkat Superintendent  3 orang  

-  pangkat  Inspektur  15 orang   

- pangkat Asisten Inspektur  26 orang 

- pangkat Sersan 3 orang 

- PNS  33 orang   orang 

Akademi Kepolisian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Kepolisisan 

dan dibantiu oleh seorang Wakil Kepala, dibantu oleh tiga kepala seksi  

 

Gambar 22: Struktur Organisasi Akademi Kepolisian Prefectur 

 

Kepala       

     

 

Wakil kepala 
Seksi tata 

usaha 

Sub.sie.adm 

Sub.sie 

keuangan 

Seksi 

pelatihan Sub.sie. lat.tk 

pertama 

Sub.sie lat.tk 

kedua 

Seksi lat.mengemudi 
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Mata pelajaran di Akademi Kepolisian 

1. Pendidikan Moral 

2. Bahasa 

3. Pendidikan Umum 

4. Perundang – Undangan / Undang –Undang Kepolisian 

5. Pengadilan  

6. Prosedur Hukum Kriminal 

7. Undang –Undang Sipil 

8. Aturan Diluar Hukum 

9. Polisi Patroli 

10.  Tugas Patroli 

11.  Latihan Patroli Polisi 

12.  Pelatihan 

13.  Menembak 

14.  Pertolongan Pertama  

15.  Seni Bela Diri Polisi 

16.  Judo / Kendo 

17.  Latihan Pisik 
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18.  Latihan Mengemudi 

19.  Studi Kasus(Latihan) 

20.  Ujian 

21.  dan lain-lain. 

 

 

Gambar 23 :  Pengecekan kelengkapan perorangan 

 

Kegiatan sehari-hari para Siswa (Taruna) di Akademi Kepolisian  

1. Bangun pagi   6:30 

2. Apel pagi    6:40 – 7:00 

3. Korvey         7:10 – 7:40 

4. Makan pagi   7:40 – 8:10 

5. Kuliah petama   9:00 – 10:20 

6. Kuliah kedua   10:30 – 11:50 

7. Makan siang    13:00 – 14:20 

8. Kuliah ketiga    13:00 – 14:20 

9. Kuliah keempat   14:30 – 15:50 

10. Kuliah kelima   16:00 – 17:10 

11. Korve    17:10 – 17:30 

12. Makan malam   17:30 – 18:00 
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13. Apel malam   21:50 – 22:10 

14. Padamkan  Lampu  23:00. 

 

Data Kejadian Kriminal dan penyelesaiannya th 2001 

 

Sumber Kepolisian Prefektur Aichi 

 

Penjagaan Rumah Tahanan Kepolisian 

Sistem Penangan tahanan di Jepang  adalah sbb : 

setelah tersangka ditangkap oleh polisi, polisi boleh menahan selama 2X 24 jam 

dan bila ada bukti tersangka bersalah mka menyerahkan tersangka kepada 

jaksa dan apabila tidak cukup bukti maka polisi harus segera melepaskan. 

Setelah jaksa menerima penyerahan tersangka melakukan penahanan 

selama 24 Jam yang dapat diperpanjang selama 10 hari penahanan (ijin dari 

Hakim) dan hal tersebut dapat ditolak oleh hakim.  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pem

bunu

han 

    Pemba

karan  

Perko 

saan  

culik Pelece

han 

sexual 

Jum 
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  Bunuh penyusu
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   Gambar 24 :  Pintu sel tahanan      Gambar 25:  Tempat tidur tahanan 

 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gambar 26 :    Ruang konsultasi tahanan dengan penasehat hukum 

 

     Kewenangan Jaksa adalah sbb: 

 Dapat  menahan tersangka secara langsung . 

 Melakukan proses penuntutan (tersangka masih dalam proses 

penuntutan). 

 Menahanan  tersangka dalam tahanan rumah. 

 Mengirim tersangka ke rumah tahanan. 

 

Jika tidak cukup bukti jaksa dapat melepas tersangka, apabila proses 

penuntutannya sudah selesai jaksa dapat mengajukan ke Pengadilan untuk 

mendapatkan keputusan hukuman dari hakim.  

 

Dalam melaksanakan penuntutan tersebut tersangka dapat dalam 

kondisi: 

 Tersangka dalam penahanan pada rumah tahanan. 

 Tersangka dalam tahanan rumah. 

 Tersangka dalam kondisi tidak ditahan  

Setelah Penuntutan selesai jaksa mengajukan tersangka ke Sidang pengadilan 

untuk mendapatkan keputusan dari hakim. 
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Gambar  27 : Ruang untuk bertemu dengan keluarga atau yang menengok 

   

 

 

 

Jumlah tahanan di Rutan Polisi di Jepang  

Tahun 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Jml 

tahanan 

7270 6856 6777 6324 5794 5386 5451 5762 6351 6716 7012 

Tahanan 

orang 

asing 

- - 230 222 234 250 295 432 586 762 813 

Buku Police administration detention. 

 

Tugas penjagaan  dan pengawasan tahanan  

Tugas penjagaan dan pengawasan  tahanan di rumah tahanan pada 

(Police Station) kantor polisi terpisah dari seksi atau fungsi lainnya dan berdiri 

sendiri (selain dari seksi ini tidak boleh masuk ke dalam sel tahanan). Tugasnya 

adalah untuk menjaga atau mengawsi tersangka yang ditahan, dalam sel 
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tahanan polisi.  Dalam melakukan penjagaan dan pengawasasan tugas penting 

untuk dilakukan yaitu agar tersangka tidak lari /bunuh diri  dan tersangka harus 

mendapatkan pelayanan yang layak. 

 
Proses penahanan tersangka setelah ditangkap segera diserahkan 

kepada bagian penjagaan dan pengawasan tahanan dan setelah itu 

diberitahukan kepada penyidik (bagian investigasi) dan setelah ada koordinasi 

penyidik bisa melakukan pemeriksaan atau bon tahanan. 

 
Bagian penjagaan dan pengawasan tahanan  mempunyai kewenangan 

penuh atas keamanan dan keslamatan tahanan, dan selain dari petugas pada 

bagian ini tidak boleh masuk sel, walaupun sesama polisi  pada seksi atau 

fungsi yang lain (investigasi/penyidik)  tidak bisa masuk kedalam sel tahanan 

polisi  karena masing – masing mempunyai tugas yang  independen sehingga 

tidak bisa saling intervensi tugas. 

 
Di Aichi sel tahanan polisi ada yg berisi  :1 org , 2 org ,5 orang ada 

kemudian ada 10 kamar untuk 2 orang . 

 

Prosedur sebelum tahanan dimasukkan kedalam sel : 

a. apabila tersangka baru ditangkap maka kamar harus di cek, 

kelengkapan + kebersihannya. 

b. Pemeriksaan dan penggeledahan fisik. 

c.  mengamankan/menyimpan barang milik tersangka yang tidak 

seharusnya dibawa ke dalam sel 

d. apabila  ada tahanan pecandu narkoba harus dilakukan pengawasan 

satu petugas satu tersangka. 

e. melakukan pencatatan dengan mengisi formulir yang tersedia tentang    

kondisi tubuh tersngka, 

f. mencatat barang-barang  milik tersangka  dan memasukkan ke 

dalam savety box. 

g. memisahkan dan mengamankan barang yang berbahaya. 
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h. mengawasi/mengecek agar tersangka tidak melakukan percobaan 

bunuh diri. 

Apabila ada tersangka mencoba bunuh diri  didalam melakukan 

tindakan pengamanan harus dilakukan  oleh lebih dari 1 orang 

karena ada kemungkinan tersangka mengambil kesempatan untuk 

lari, biasanya tersangka juga mengawasi tindakan 2 petugas jaga 

untuk melihat kelemahan 2 petugas jaga dan mengambil kesempatan 

untuk mengambil barang  untuk dibawa ke dalam sel. 

j. keluar masuk sel harus di cek, pengecekan tahanan dilakukan 4 kali 

dalam satu jam oleng seorang jaga tahanan. 

 
Apabila tersangka dibawa keluar maka harus dikawal oleh dua orang 

atau lebih, sebelum keluar diperintahkan ke toilet dulu agar tidak ada alasan 

untuk minta ke toilet apabila di TKP, jangan penuhi permintan tersangka apabila 

meminta ini dan  itu. 

 

Unit Brigade Mobil 

Tugas utama dari unit  Brigade Mobil (Brimob) adalah menangani 

kegiatan unjuk rasa skala besar, melaksanakan SAR dan pengawasan teroris 

yaitu mengawasi bandara dari masuknya  ancaman terhadap Jepang. Kekuatan 

personil Brigade Mobil Prefectur Aichi  sebanyak 210 orang dengan satu orang 

Polwan. 
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Gambar  28 :  Pasukan Brimob 

 
Lokasi Brimob  berada diluar kota  dengan maksud agar saat latihan tidak 

menggangu masyarakat. Brigade Mobil berada di bawah Polisi prefektur Aichi 

dan masalah penggajian Brigade Mobil di Prefektur Aichi ditanggung  oleh 

Pemda Aichi  .  

Perbedaan brigade mobil dengan pasukan Beladiri Jepang adalah : 

Tugas Brimob untuk menjaga keamanan dalam negri dan menjaga keselamatan 

masyarakat   Jepang, pasukan beladiri melakukan pengaman negara (nasional) 

dari ganguan luar.  Sebagai contoh dengan adanya kejadian WTC New york , 

masalah pengamanan  fasilitas Amerika Serikat di Jepang dilakukan oleh 

Brimob. Untuk saat ini dengan adanya pertandingan sepak bola Piala Dunia 

2002 di Jepang dan Korea maka Brimob juga mempersiapkan kekuatan 

pengamanan.  

Dalam mengantisipasi masalah kemanan di Prefektur Aichi   berdasarkan 

kalender kamtibmas, dan kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas. 

sebagai contoh saat ini (dimusim semi) di Jepang diadakan mutasi kerja bagi 

personil polisi   dan  pegawai negeri sipil lainnya. Di samping diadakan ujian 

kenaikan pangkat juga menerima pegawai baru dan melaksanakan training / 

latihan . 

Dalam pelaksanaan tugasnya Brimob dibagi dalam beberapa unit 

diantaranya : 

 Pasukan Ranger. 

 Unit Pasukan Selam  

 Unit Penjianak Bom    

 Pasukan  Bio Kimia (Antrax) 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar  29 :   Pelaksanaan latihan pasukan ranger Brimob 

 

 

Gambar   30:   Peralatan dan kelengkapan untuk SAR 
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Untuk melaksanakan tugasnya  Brimob memerlukan tenaga muda yang 

mempunyai semangat dan motivasi tinggi dan standar dinasnya pada kesatuan 

ini adalah  3 tahun. Setelah itu diadakan  regenerasi kembali dan untuk level 

kepala sub seksi ke atas biasanya pernah bertugas di Brimob. 

Dalam kondisi yang aman Brimob selalu waspada dan siap sedia 

menghadapi bahaya atau tantangan dan dalam pelaksanaan  tugasnya. Bukan 

hanya untuk menagani huru hara tetapi juga ditekankan pada pertolongan 

masyarakat bila terjadi bencana alam (sebagai contoh gempa bumi besar di 

Kobe pada tahun 1995 yang merupakan bencana nasional). Dalam melakukan 

tugasnya bekerja sama dengan instansi lain dimana saja. 

Pasukan Brimob sering juga diikut sertakan dalam kegiatan internasional  

antara lain ikut memberikan bantuan internasional terhadap bencana alam . 

Dalam kegaitan rutinnya di Brimob terdapat 9 tim dan masing-masing  tim terdiri 

dari  25 orang . Tiga  tim  diantaranya terdiri dari satu  tim judo (15 orang ), satu  

tim kendo (15 orang) dan satu  tim menembak serta tim beladiri. Setiap hari tim 

ini ada yang melakukan latihan  dan ikut partandingan nasional serta 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   31 :  Latihan Judo  
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Gambar   32 : Latihan Kendo 

 

Dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari ada 1 tim yang bertugas selama 24 jam  

dengan system shief, yang selalu siap sedia untuk mengangani pengamanan 

khusus dengan jumlah personil sebanyak 24 orang. Di samping itu  5 tim lainnya  

bekerja seperti di staf dan jam kerjanya mulai  jam 09.00 s/d 17.00. Dalam 

pelaksanaan tugas mengatasi demontrasi, bencana alam atau kasus yang 

besar bekerjasama dengan Kepolisian prefektur dan kantor polisi. 

Sarana dan Prasarana yang ada di Brimob antara lain : 

1. Alat penjepit / pembuka dan alat penggunting baja  ,yang diguanakan untuk 

menolong orang yang terjepit dalam suatu kecelakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  33 :  Alat dan perlengkapan untuk memotong dan menjepit 

2. Mobil perlengkapan, yang berisi peralatan – peralatan untuk pertolongan dan 

rescue dalam 

bencana 

alam. 
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Gambar  34 :  Mobil perlengkapan 

 

3. Mobil toilet, yang berfungsi untuk melayani kebutuhan pasukan disaat 

adanya  suatu kejadian besar disuatu tempat yang tidak menyiapkan toilet 

umum. 

 

Gambar 35 :  Mobil toilet 

 

4. Mobil generator, dengan kekuatan 33.000 watt berfungsi membantu tugas - 

tugas brimob apabila di TKP tidak ada listrik . 
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             Gambar  36 :   Mobil Generator 

 
5. Mobil dapur, dalam kegiatan ayang cukup besar sangat diperlukan adanya 

suaplai makan bagi pasukan sehingga diperlukan dapur umum yang 

berjalan. 

 

 

          

Gambar  37 :   Mobil dapur 

 

6. Mobil penerangan adalah mobil yang mempunyai kemampuan memberikan 

penerangan sampai dengan jarak 90 meter. 
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     Gambar  38:  Mobil Penerangan  

 
    Gambar  39 :  Peragaan pertolongan terhadap korban  

  Gambar  40  : Persiapan pendirian tenda lapangan 
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  Gambar  41 :  Peragaan pertolongan korban yang terjepit 
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KANTOR  POLISI  NAKAMURA 
 
 
 
Gambaran Umum   

 
Kepolisian Nakamura berdiri / didirikan sejak 100 tahun yang lalu. Kantor 

polisi Nakamura menempati bangunan lima lantai dengan luas bangunan 1989 

m2. Situasi wilayah hukum  Nakamura bagian  timur merupakan daerah 

pertokoan dan Wilayah barat  adalah daerah perumahan Luas wilayah hukum: 

1.632 Km2 dengan Jumlah penduduk : 134.102 jiwa (berdasarkan sensus th 

2001). Jumlah personil yang bekerja pada kantor polisi Nakamura 412 personil 

dan jumlah Polisi Wanita 31 orang dengan perincian sbb : 

1. Seksi Administrasi Kepolisian : 49 orang 

2. Pasukan Khusus (riot police) : 28 orang 

3. Seksi Keuangan : 10 orang 

4. Seksi Community Police : 158 orang 

5. Seksi Keselamatan masyarakat : 35 orang 

6. Seksi Penyelidikan Kriminalitas : 54 orang 

7. Seksi Lalu Lintas : 44 orang  

8. Seksi Keamanan : 34 orang 

 

Adapun tempat-tempat yang menjadi perhatian khusus kantor polisi Nakamura 

adalah : 

1. Subway (kereta api bawah tanah sepanjang 27,8 Km dan ada 500 toko). 

2. Stasiun bis. 

3. Tempat-tempat hiburan  

4. gelandangan (tunawisma) 

5. Pertengkaran antar penduduk (warga). 

6. Penaggulangan bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, 

banjir dsb) Untuk gempa pada 6 skala righter polisi siaga satu. 
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Gambar    42 : Kegiatan sub seksi community police (Pamapta)  

 

Data Kriminalitas ( Crime Total dan Crime Clereance) 

1. Kejahatan besar (Pembunuhan, Perampokan, Pembakaran) : 43 kasus 

ratio Crime Clereance : 72% 

2. Pencurian (penyusupan,Curanmor, Penjambretan) : 2.406 khusus 

penjambretan 183 kasus. Ratio Crime clereance : 8%. 

3. Kenakalan remaja (meningkat 14,5% dibanding tahun 2000) = 3.778 

kasus. 

4. Kecelakaan Lalu Lintas (meningkat 19,9 % disbanding tahun 2001). 

Tahun 2001 korban meninggal dunia 3 orang, untuk tahun ini (s/ d Peb 

2002) korban Meninggal dunia 2 orang.    

Sedangkan jumlah Koban yang ada di Kepolisian Nakamura sebanyak 17 

buah dan tidak terdapat Chuzaicho. 

Fasilitas yang diberikan kepada pejabat Kepala Kepolisian  Nakamura 

meliputi rumah dinas, mobil dinas, kantor khusus (tersendiri), pengemudi dari 

anggota Kepolisian. Wakil kepala Kepolisian Nakamura hanya mendapatkan 

rumah dinas dan tidak mempunyai ruangan khusus atau mobil dinas. 

Sedangkan diantara Kepala Seksi yang   mendapatkan rumah dinas hanya 
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Kepala Seksi Investigasi. Rumah dinas tesebut terletak di sekitar kantor polisi 

Nakamura.  

Struktur organisasi kantor Polisi Nakamura dibagi menjadi beberapa seksi 

sebagai berikut : 

1. Seksi Keamanan  

Seksi keamanan bertugas memberikan bantuan keselamatan jiwa 

terhadap masyarakat ( penaggulangan bencana alam). Disamping itu 

menangani masalah demonstrasi, adapun aturan yang berkaitan dengan 

demonstrasi adalah sbb : 

 Sebelum melaksanakan demonstrasi melaporkan kepada 

Kepolisian 72 jam atau 3 hari sebelumnya, tentang maksud dan 

tujuan demo, jumlah peserta demo, tempat atausasarannya, 

waktunya dsb ( hal tersebut diatur dalam Undang-undang 

Prefektur), 

 Apabila tidak melaporkan kepada Kepolisian polisi berwenang 

membubarkan dan menangkap para pelaku demo karena 

dianggap melanggar hukum. 

 Seksi ini juga menangani kasus- kasus yang berkaitan dengan 

ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah merupakan 

gerakan untuk mereformasi dan kadang melakukan tindakan 

kekerasan, terror, penculikan  terhadap warga masyarakat 

(Pasukan merah). 

 Ekstrim kanan adalah kelompok yang memuja kaisar sebagai 

keturunan dewa, juga partai komunis, sosialis. 

 Selain itu melakukan pengawasan terhadap orang asing adapun 

pelanggaran yang dilakukan biasanya berupa bisnis pelacuran dan 

tempat hiburan. 

 Termasuk malakukan penyelidikan terhadap kasus yang berkaitan 

dengan kenakalan remaja dan narkotika . 

 

2. Seksi Rumah tahanan Kepolisian 
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Seksi ini melakukan penjagaan terhadap para tahanan baik yang 

masih dalam kewenangan Kepolisian ataupun yang sudah menjadi 

kewenangan Kejaksaan. Wewenang Kepolisian untuk menahan adalah 

48 jam atau 2 hari dan harus diserahkan ke Kejaksaan namun 

penahanannya dapat dititipkan pada rumah tahanan Kepolisian. 

Sistem penjagaan pada fungsi ini adalah system shift (terdiri dari 

3shift). Dan mempunyai kapasitas daya tampung 46 0rang. Dalam fungsi 

ini ada beberapa bagian : 

 Bagian staf administrasi penjagaan yang menerima pelaporan 

permohonan ijin untuk memeriksa tahanan, pencatatan data-data 

tahanan dan hal-hal yang berkaitan dengan penahanan. 

 Ruang konsultasi tahanan dengan pengacara. 

 Ruang untuk menerima kunjungan keluarga. 

 Ruang sel tahanan. 

 Ruang barang-barang milik tahanan. 

 

Adapun kegiatan para tahanan adalah sbb: 

 Kebersihan pagi dan makan pagi. 

 10.00-12.00 boleh untuk diperiksa oleh penyidik. 

 12.00  makan siang. 

 14.00-16.00 dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. 

 18.00 makan malam. 

 19.30 – 21.00 dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan. 

 

Seksi ini terpisah dari seksi yang lain dan yang boleh masuk dalam 

ruang tahanan. Sistem pembawaan tahanan adalah diborgol kedua 

tangan (tangan didepan) dan dipinggang diikat tali dan petugas jaga yang 

mengawal yang memegang tali tersebut . Hal tersebut dilakukan saat 

keluar dari tempat penahanan bila keluar kantor polisi atau bertemu 

dengan keluarga atau pengacara borgol tesenbut ditutup dengan kain. 
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3. Seksi Lalu Lintas  

Seksi lalu lintas bertugas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu 

lintas dan mengawasi kegiatan lalu lintas.Seksi ini di bagi menjadi tiga 

bagian : 

 Bagian Penyidikan kecelakaan lalu lintas. 

Bagian ini bertugas melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas. 

Adapun kewenangannya hanya pada penanganan pelanggaran 

hukumnya sedangkan untuk masalah ganti rugi atau perdatanya 

adalah urusan antara korban dan tersangka apabila tidak ada 

kesepakatan pengadilan yang menyelesaikannya.Untuk 

penanganan kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban 

yang meninggal dunia tersangka ditahan maksimal dua hari dan 

diserahkan ke Kejaksaan. 

Pedoman pelaksanaan tugas dari fungsi lalu lintas 

mengacu pada undang-undang dasar, undang-undang Kepolisian 

dan undang-undang lalu lintas serta peraturan – peraturan baik 

tingkat nasional ataupun Prefektur.Dalam pelaksanaan tugasnya 

fungsi ini dilakukan selama 24 jam dan system shift. 

 

 Bagian Pengawasan lalu lintas 

Bagian ini bertugas mengawasi kelancaran dan ketertiban 

lalu lintas, berwenang melakukan penindakan terhadap 

pelangaran lalu lintas. Untuk pelanggaran yang berseifat ringan 

hanya diberikan peringatan, sedang untuk pelanggaran berat 

langsung diberikan surat bukti pelnggaran dan akan dating tagihan 

untuk membayar denda dan apa bila pelanggar tidak mau 

membayar denda tersebut dapat ditangkap oleh polisi. 

 

 Bagian yang berkaitan dengan masalah perparkiran dan 

kendaraan bermotor. 
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Bagian ini berkaitan dengan perparkiran (apabila akan 

membeli mobil) harus ada keterangan dari Kepolisian yang 

berkaitan dengan calon pembeli mobil tersebut sudah memilik 

lalhan untuk parkir. Dan setelah mendapat keterangan dari kantor 

polisi kemudian dibawa ke kantor perhubungan untuk 

mendapatkan keterangan nomor kendaraan dan kantoir pajak 

untuk mendapatkan ketentuan pajak yang harus dibayarnya setiap 

tahun. 

 

Surat ijin mengemudi (SIM) juga ditangani pada bagian ini . untuk 

mendapatkan SIM melalui ujian 3 (tiga macam) : 

 Ujian ketrampilan mengemudi. 

 Ujian Undang-undang dan peraturan lalu lintas. 

 Ujian psikologfi untuk mengetahui apakah teruji layak untuk 

mendapatkan SIM. 

Biaya pembuatan SIM adalah 2000 Yen dana ini dimasukan untuk 

Komisi keamanan umum Nasional. Sebelum mengikuti ujian SIM 

juga ada yang melalui sekolah mengemudi namun hal ini tidak 

diwajibkan. 
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           Gambar  43 :  Sarana dan prasarana jalan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 44 :  Lampu lalu lintas model baru agar tidak bias pada siang hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 45 : Ruang tunggu yg dilengkapi data kecelakaan lalu lintas yang bisa 
dilihat oleh  masyarakat 

 

4. Seksi Community Police 

Seksi ini adalah merupakan yang terbesar dari fungsi-fungsi yang 

ada di kantor Kepolisian Nakamura yaitu 40% dari petugas seluruh 

Kepolisian Nakamura bertugas pada fungsi ini (158 orang).Dari 158 

orang tersebut yang bertugas di koban 130 orang, pada kantor polisi 

Nakamura terdapat 17 Koban. Kepolisian Nakamura tidak memiliki 

Chuzaicho. Seksi ini terdiri dari bagian (subseksi) pelatihan / peningkatan 

kemampuan, bagian pelaksanaan patroli kota, bagian hubungan 

masyarakat, bagian kamunikasi dan bagian koban  
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Gambar   46 :  Mobil patroli polisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar  47 : Kelengkapan mobil patroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   48:   Konsultan pada Koban 
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Sistem Penugasan pada community police 

Sistem penugasan pada community police adalah system shift 

yaitu terdiri dari tiga shift dan serah terima dilaksanakan di kantor polisi 

Nakamura pada pukul 09.00-09.30 . Serah terima dipimpin oleh Kepala 

bagian Community Police dan pada saat tersebut dilakukan penekanan 

dan tugas-tugas yang harus dilakukan dan tukar informasi atau 

pembahasan tentang kejadian–kejadian yang menonjol di wilayah Koban. 

Disamping itu ada acara pemberian penghargaan bagi anggota 

Kepolisian (Koban atau patroli kota ) yang dianggap  berprestasi atau 

yang melakukan tindakan Kepolisian yang dipuji oleh masyarakat. 

 Sistem pelaporan kejadian yang ditangani oleh Koban ke kantor 

polisi Nakamura ditangani oleh Bagian Komunikasi yang dipimpin oleh 

Kepala Sub Seksi dengan satu wakil kepala  (terdiri tiga seksi yang 

sesuai dengan shift jaga pada Koban ataupun Patroli Kota). Kepala Sub 

seksi inilah yang akan menentukan pelaporan ke tingkat Prefektur 

ataupun yang akan diserahkan ke bagian investigasi di samping itu juga 

menghimpun seluruh laporan kejadian saat ia bertugas jaga selama 24 

jam. Bagian ini bertugas pula mengatur dan memberi informasi tugas 

anggota Koban untuk melaksanaa tugas penanganan tempat kejadian 

perkara (TKP). 

 Dalam system shift ini petugas jaga dapat istirahat secara 

bergantian yaitu pada pukul 24.00-0.300 dan yang lainnya pukul 03.00-

07.00. 

 

Gambar 49:  Bagan Seksi Community Police 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

D E D E D E 

Ka sie com police 

 B A C 
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KET :  
 A : Kepala sub seksi 1 dan wakilnya. 
 B : Kepala sub seksi 2 dan wakilnya. 
 C : Kepala sub seksi 3 dan wakilnya 
 D : Koban. 
 E : Patroli Kota. 
 
 
Gambar  50:   Denah ruang komunikasi pada pamapta 
 
Ruang komunikasi  
 
 
 
 
 
 

rawan dan wilayah Koban. 
B : Komputer yang on line Prefektur Aichi untuk menerima perintah yang 

berkaitan dengan telp 110 
C : HT yang digunakan untuk  menghubungi Kepolisian Prefekturatau 

patroli Kota dengan call sign ( 105 : jelas, 101 : tidak jelas) 
D :  Panel tugas yang berisi nama koban anggota yang jaga,  kasus yang 

ditangani. 
A :  Komputer yang on line dengan data peta atau tempat -= tempat yang 

E : Telpon untuk menghubungi Koban. 
F :   Telpon untuk menerima pengaduan dari masyarakat. 
H :   Telpon untuk menerima pengaduan dari masyarakat. 
 I :   Tempat file penting. 
J :   Komputer yang berhubungan dengan Prefektur Aichi yang baerkaitan 

dengan pengecekan kendaraan bermotor, kehilangan barang dsb. 
K :   Tempat penyimpanan blanko laporan dan file –file penting 

 

Kepolisian Nakamura memiliki 4 Kendaraan patroli mobil yang 

dilengkapi dengan berbagai peralatan antara lain ; alat untuk mengambil 

saidik jari, alat untuk memberikan pertolongan (pelampung, kotak obat, 

alat untuk penin dakan terhadap pelanggalaran lalu lintas, surat tilang, 

rambu-rambu (segi tiga merah), rompi, lampu rotator, alat untuk 

mengecek kadar alcohol para pengemudi dsb. 

A B C 

D 

E F H 

I J K 
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Tilang terdiri dari 6 lembar : 

1 untuk pelanggar, 1 untuk pengadilan, 1 untuk Kepolisian, bank, 2 

komisi keamanan umum, dalam tilang juga ada ketentuan yang berkaitan 

dengan denda yang harus dibayar, pasal pelanggaran dsb. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  51 :  Petugas Koban  

 

 Dalam pelaksanaan tugas Koban juga dibuat sistem Blok yaitu 

beberapa Koban yang berdekatan dijadikan satu blok yang dipimpin oleh 

salah satu anggota polisi yang senior dari koban tersebut. Sistem ini 
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adalah untuk memicu kinerja anggota Koban dan adanya comisi yang fair 

antar Koban, salah satunya adalah dengan menerbitkan bulletin, leaflet 

ataupun surat kabar yang berisi himbauan, petunjuk, keterangan 

mengenai daerah rawan kejahatan dsb. 

  

Dalam Community Police ini setiap anggota diberi kewenangan (adanya 

pendelegasian kewenagan) yang penuh dan jelas serta ada batasan-

batasnya dalam melaksanakan tugas  serta senantiasa ditanamkan rasa 

tanggung jawab akan tugas yang diembannya. 

  

Koban  Nagoya Ekiminami adalah merupakan koban pada bagian selatan 

kstasiun Nagoya yang memiliki area seluas 0,059 KM2 dengan angota 

Koban 6(enam) orang yang setiap shiftnya terdiri dari dua orang. 

Luas bangunan kurang lebih 8X8 M yang terdiri dari ruang penerimaan 

laporan dan penempatan blanko – blanko, ruang penyimpanan sepeda 

patroli, ruang tempat kelengkapan, ruang istirahat bagi petugas Koban 

yang berjaga. Pada kantor Koban tersebut terdapat peta wilayah dan alat 

komuniklasi seperti telpon (telpon yang dapat digunakaan setiap saat, 

telpon yang digunakan untuk situasi emergency ( dari Kantor kereta api 

swasta, dari tokoataperusahaan yang ada disekitar Koban tersrbut. 

  

Blanko-blangko untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ada 

beberapa jenis antara lain : 

 Laporan kehilangan. 

 Laporan pencurian. 

 Penemuan barang. 

 Kasus yang belum bias diidentifikasi. Dsb 

 
Gambar  52 Denah kantor  Koban Nagoya Ekiminami 

  

 

 
B 

A 
  D 

E 

F 
G 

H 

 C 

 I 
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Keterangan 

A :  Meja untuk menerima laporan dan tempat untuk meletakan telpon 

B  :  Lemari untuk menyimpan blanko-blanko dan barang-barang temuan 

(dompet, uang dsb). 

C  :  Tempat menyimpan sepeda untuk patroli anggota Koban. 

D  :  Meja untuk makan atau beristirahat atau untuk menyelesakan laporan. 

E  :  Lemari untuk menyimpan perlengkapan perorangan   

F  :  Lemari makanan 

G, H  :  Tempat tidur susun dua untuk istirahat petugas Koban yang jaga. 

I  : Toilet 

 

Gambar 53: Denah Kantor Koban Eki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A  :  Meja penerimaan laporan 

B : Lemari penyimpanan blanko dan penyimpanan barang-barang 

temuan 

C :  Dapur dan toilet. 

D  :  Ruang pemeriksaan 

E  :  Ruang tidur 

 

D 
E 

B A 

C 
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Dalam melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Koban juga membuat leaflet yang berisi himbauan atau petunjuk kepada 

masyarakat . Biaya pembuatannya adalah dengan anggaran atau biaya 

operasional Koban tau dapat juga partisipasi dari masyarakat. 

 Perlengkapan perorangan petugas Koban adalah (tongkat, handy talky, 

receiver untuk mendengar petunjuk yang dikirim dari ruang puskodal Prefektur 

Aichi, senjata api, borgol, peluit dsb. 

 Tugas yang dilakukan adalah patroli wilayah, menerima laporan atau 

keluhan dari masyarakat, membuat laporan-laporan, mendatangi TKP, 

menyambangi rumah-rumah anggota masyarakat  terutama yang dianggap 

sudah tua dan hidup sendiri dsb. 

Kasus-kasus yang menonjol yang dihadapi oleh anggota Koban : 

 Pencurian sepeda. 

 Pencurian barang dalam mobil. 

 Pencurian uang pada funding machine (mesin penjualan minuman atau 

rokok) 

 Pencopetan atau penjambretan. 

Dalam pelaksanaan tugas di Koban ada yang dibantu oleh konsultan 

(Prefektur Aichi =59 orang dan yang bertugas di Kepolisian nakamura =3 orang) 

yang berasal dari purnawirawan polisi (dari fungsi atau seksi manapun dapat 

melamar sebagai konsultan) yang melamar atau ada ikatan kontrak dengan 

kantor polisi Nakamura maximal 5 tahun. Konsultan tersebut bekerja selama 4 

hari satu minggu yng jadwal tugsnya ditentukan oleh bagian administrasi seksi 

Community police. Adapun tugas yang dilaksanakan adalah membantu tugas 

Koban antara lain memberi petunjuk jalan, menerima laporan polisi dsb. 

 

Kunjungan Kepada masyarakat 

 

Tugas Koban untuk mengunjungi masyarakat diatur oleh bagian administrasi 

pada Community Police yaitu salah satu dari pertugas Koban ada tugas untuk 

melaksanakan kunjungan kepada masyarakat terutama pada keluarga yang 
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sudah lanjut usia (di Jepang banyak kaum lanjut usia yang tinggal sendirian). 

Adapun tugas yang dilakukan antara lain : 

 Menanyakan kesehatan 

 Menanyakan alamat keluarga yang terdekat yang dapat dihubungi.  

 Memberikan nasehat atau petunjuk tentang cara menjaga 

keamanan 

 Menghubungi polisi bila terjadi sesuatu dsb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  54 :Mengikuti Kunjungan petugas Koban ke rumah salah seorang kaum manula 

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55 : Mengikuti Siaran di radio City FM 

  

Dalam pelaksanaan tugasnya Koban didukung oleh masyarakat yang 

membentuk Dewan Komunikasi. Dewan Komunikasi adalah organisasi yang 

beranggotakan tokoh masyarakat atau pengusaha (tujuh sampai delapan orang) 

yang bertugas secara suka rela untuk mendukung tugas Koban dalam 

menciptakan Kamtibmas dilingkungannya. Setiap Koban mempunyai satu 

dewan Komunikasi yang senantiasa melaksanakan tukar-menukar informasi 

Keamanan. Dewan ini minimal empat kali mengadakan pertemuan dalam satu 

tahun. Para anggota dewan Komunikasi ini dipilih oleh anggota Koban yang 

masa tugasnya dua tahun dan dapat diperpanjang. 

Pada Koban Eki (wilayah Kepolisian Nakamura) 

Mempunyai Dewan komunikasi yang terdiri dari : 

 Wakil ketua dari pusat japan rail wai (JR centre) 

 Kepala seksi administrasi JR tokai. 

 Kepala seksi administrsi JR Nagoya  

 Kepala seksi administrsi JR Takasimaya 

 Kepala bagian pencegahan bencana alam Nagoya Mario Hotel. 

 Ke Kepala bagian pencegahan bencana alam Nagoya Mario 

Hotel. 
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 kepala bagian administrasi Mario asosiasi hotel 

Dalam rapat dewan komunikasi yang dibahas adalah : 

 masalah home less (gelandangan) 

 masalah pencurian barang milik orng asing. 

 Pencurian pada toko swalayan 

 Pencurian dalam mobil. 

 

Hal – hal yang mendukung pelaksaanaan tugas Koban 

 Adanya dukungan dari masyarakat. 

 Dukungan dari kebijaksanaan politik dan dari pimpinan Kepolisian. 

 Adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan serta Kode etik yang 

jelas. 

 Budaya organisasi Kepolisian yang mantap. 

 Rasa kebanggan dan tanggung jawab yang besar dari petugas 

Kepolisian. 

 Sistem yang mendorong untuk bekerja dengan baik dan memperkecil 

peluang untuk menyimpang dari ketentuan yang ada. 

 

Hambatan Dalam pelaksanaan tugas  

 Hambatan tugas adalah daerah yang cukup luas dan banyaknya laporan 

yang ditangani sehingga kadang menghambat tugas kunjungan. 

 Sering terjadi laporan palsu dari masyarakat yang mengganggu 

masyarakat. 

 Aturan–aturan yang begitu ketat sehingga petugas polisi dalam 

melaksanakan tindakan terhadap para pelanggar sangat berhati-hati. 

 

Pembinaan 

Personil 
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Gambar   56 :  Kegiatan senam pagi anggota Police station sebelum melakukan tugas  

  

Pada Kepolisian Nakamura pembinaan terhadap anggota polisi salah satunya 

dilakukan dengan reward and punishment secara berkala dan untuk 

pembinaan disiplin dan kesehatan setiap pagi melaksanakan apel pagi dan 

melakukaan senam pagi sebelum melaaksanakaan tugas. Bagi anggota 

Kepolisian  yang berprestasi atau yang dianggap berjasa dalam mencegah 

terjadinya gangguan kamtibmas, melakukan tugas-tugas dalam 

mengkampanyekan ketertiban lalu lintas dan lain-lain diberikan penghargaan 

(berupa piagam dan uang antara 500 Yen sampai 1000 Yen). Pemberian 

penghargaan tersebut  diadakan satu bulan sekali yang dipimpin oleh kepala 

Kepolisian Nakamura. 

 Penghargaan yang diberikan tidak hanya yang berasal dari kepala 

Kepolisian tetapi juga dari kepala prefecture dan juga kepala Kepolisian wilayah. 

Bentuk penghargaan tersebut berupa piagam dan uang, dan hal tersebut 

merupakan kredit point yang berpengaruh dalam kenaikan gaji atau 

pengembangan karier bagi anggota Kepolisian yang bersangkutan. 

Adanya penghargaan tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan kebanggaan 

dan motivasi bagi anggota Kepolisian untuk senantiasa mengembangkan 

kemampuannya ataupun ketrampilannya. 

 Dukungan dan arahan dari setiap kepala seksi pada anggota Kepolisian 

yang brestasi sehingga mendorong anggota Kepolisian untuk  berkreasi atau 

membuat inovasi (kreatif). 
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Gambar  57 : Pemberian penghargaan kepada anggota yang berprerstasi oleh 
kepala kantor polisi 

 

Dalam Pembinaan personil juga dilakukan latihan dan simulasi untuk 

meningkatkan dan menjaga kemampuan yang dimiliki. Latihan dan simulasi ini 

dilakukan di lingkungan kantor polisi. Antara lain latihan menembak dan simulasi 

penaagkapan jambret,latihan penanganan huru-hara, Judo serta Kendo. 
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Gambar  58 : Latihan menembak dengan peluru karet di ruang rapat 

 

Di samping untuk menjaga dan memelihara kemampuan yang dimiliki 

oleh anggota Kepolisian Nakamura juga untuk menjaga agar anggota Kepolisian 

dalam mel;aksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada aturan dan 

prosedur pelaksanaan tugas (Pengecekan kelengkapan saat akan patroli, 

pelaksanaan serah terima dalam ganti shift dsb). 

 

5.  Seksi Investigasi 

Seksi Investigasi pada kantor polisi Nakamura mempunyai tugas untuk 

menangani proses penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Nakmura. 

Jumlah anggota pada seksi ini sebanyak 54 orang . yang didukung 17 mobil 

patroli. Setiap hari ada lima atau enam orang yang piket / tugas jaga. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Seksi Investigasi dibagi menjadi beberapa 

Sub Seksi sbb: 

 Sub seksi Investigasi 1 yang bertugas menangani masalah kejahatan 

besar. 

 Sub seksi Investigasi 2 yang bertugas menangani masalah kejahatan 

pencurian 

 Sub seksi Investigasi 3 yang bertugas menangani masalah kejahatan 

pelecehan sexual 

 Sub seksi identifikasi yang bertugas memberi bantuan teknis Kepolisian 

dalam membuat terang perkara tindak pidana yang ditangani. 

 Sub seksi khusus yang bertugas menangani masalah kejahatan kerah 

putih (white collar crime) 

 Sub seksi yang bertugas menangani masalah kejahatan yang dilakukan 

oleh kelompok boryokudan (preman). 
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Apabila terjadi kejahatan besar dibentuk tim terpadu dalam penanganannya. 

Dalam penangan kasus atau perkara pidana biasa ditangani oleh tim yang 

terdiri dua / tiga orang. 

Proses penyidikan yang dilakukan oleh seksi investigasi salah satunya 

adalah penagkapan, prosesnya dapat dilakukan dengan cara sbb : 

 Tertangkap basah (tersangka sedang melakukan tindak pidana) hal 

tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan tanpa ijin kepada hakim. 

 Penangkapan darurat (pada sat penangkapan tidak ada waktu minta ijin 

kepada Hakim) dan setelah pena 

 penangkapan baru dimintakan ijin kepada hakim. 

 Penangkapan biasa (setelah terkumpul bukti yang cukup, proses 

penagkapan terhadap tersangka dengan ijin dari Hakim). 

 

Kewenangan Penyidik dalam melakukan penahanan polisi diberi 

kewenangan 2X 24 jam (2hari) namun apabila masih belum selesai proses 

pemeriksaannya dapat dimintakan perpanjangan kepada Hakin selama sepuluh 

hari dan perpanjangan tersebut maximal dua kali ( 20 hari). Apabila proses 

pemberkasan sudah selesai tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut 

Umum. 

Perkara yang ditangani oleh Seksi Investigasi tidak semuanya diajukan ke 

pengadilan namun ada yang dipending perkaranya denga alas an : 

 Belum cukup bukti. 

 Perkara pidana yang ringan (makan di rumah makan tidak membayar) 

apabila pihak korban tidak menuntut dan telah mendapat ganti rugi 

dari pihak tersangka. 

 

Dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan tersangka mempunyai hak 

untuk memilih pengacara baik dari negara atau yang membayar sendiri. Dalam 

proses penyidikan Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Jaksa untuk 

kelengkapan berkas perkara yang ditanganinya. Apabila berkas Perkara yang 
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dajukan kepada dianggap  belum lengkap maka dikembalikan kepada Penyidik  

untuk melengkapinya. Berkas perkara yang diajukan kepada jaksa untuk proses 

penuntutan antara lain terdiri dari : 

 Laporan polisi yang dibuat oleh Koban atau sub seksi pada community 

Police. 

 Keterangan saksi. 

 Berkas-berkas pembuktian. 

 Hasil pemeriksaan tersangka. 

 Surat – surat yang berkaitan dengan tersangka dsb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   59 : Denah ruang investigasi 

 

Keterangan gambar: 

a  : Kepala Sie Investigasi,   

b  : Wakil Kepala seksi Investigasi,   

c  : Ruang tunggu / istirahat,  

d  : Sub seksi I,  

e  : Sub seksi 2,  

f  : Sub seksi 3,  

g : Seksi identifikasi,  

h : Ruang konsultasi, 

 i  : Ruang pemeriksaan. 

 

b 

c 

f 

e 

d 

g 

i 

i 

i 

i 

a 

i 

h 
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Gambar 60 :  Buku penemuan mayat tanpa identitas 
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KANTOR  POLISI  NAKA 

 

 

GAMBARAN  UMUM 

 
Luas wilayah hukum  Kantor Polisi Naka seluas 9,4 km persegi dengan 

populasi penduduk sekitar 350.juta jiwa pada siang hari. Perbandingan ratio 

jumlah polisi dan jumlah penduduk sekitar 1 : 150 orang. Kepolisian di wilayah 

Naka mempunyai tanggung jawab melakukan pengamanan di tempat-tempat  

penting di Prefektur Aichi, seperti kantor pemerintahan, pusat perdagangan dan  

ekonomi, pusat transportasi, perbelanjaan dan sebagainya. Sehingga wilayah 

Naka memiliki peringkat pertama kantor polisi tersibuk di Prefektur Aichi. 

Selain itu wilayah Naka banyak terdapat tempat hiburan dan kegiatan 

masyarakat lainnya seperti  pub, diskotik, kasino, kegiatan festival dan 

sebagainya. Sehingga di wilayah Naka angka kriminalitasnya  yang cukup tinggi 

di bandingkan daerah lain . Sebagai daerah hiburan yang terbesar, wilayah 

Naka akhir-akhir ini sering terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh 

beberapa warga negara pendatang  seperti Korea, Cina, Colombia dan Iran. 

Meraka melakukan tindak kriminal dan  sering pula melakukan kegiatan yang 

sifatnya ilegal. Seperti penyedian tempat perjudian ,tempat hiburan , tempat 

prostitusi yang semuanya tidak memiliki ijin. Selain itu juga sering terjadi 

kejahaatn Narkoba dan sehingga angka pengaduan melalui 110 cukup tinggi 

terutama di malam hari. 

Didasarkan  atas data th 2001,   jumlah  kasus kriminal yang terjadi 

sebanyak 7.900 kasus. Sedangkan untuk kasus yang menonjol  yang sering 

terjadi adalah perampokan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya. Pada 

beberapa bulan terakhir polisi Naka berhasil mengungkap penyelundupan 

hewan berupa burung langka dan pelakunya diduga berasal dari kelompok 

kriminal yang terorganisir. Selain kasus kriminal angka kecelakaan lalu lintas 
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dinilai cukup tinggi .Angka kematian akibat laka lantas sekitar 14,62 % pada 

tahun 2001. Sedangkan tahun 2002 hanya terjadi 1 kali kecelakaan lantas yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia.  

Bangunan kantor polisi Naka dibangun pada tahun 1966 dan pada tahun 

1996 telah direnovasi sehingga saat ini bangunan tersebut berlantai 9. Lantai 

pertama digunakan bagi kegiatan seksi Akutansi dan kegiatan pelayanan 

masyarakat  serta ruangan Kepala Kantor Polisi Naka. Lantai kedua digunakan 

untuk seksi lalu lintas. Lantai ketiga digunakan untuk seksi keselamatan  dan 

lantai keempat digunakan seksi kriminal. Sedangkan lantai ke 5 dan ke 6 

digunakan untuk ruang tahanan.  Lantai ke 5 untuk tahanan laki –laki  dan lantai 

6 untuk tahanan perempuan dan remaja. Lantai ke- 7 gedung ini digunakan 

sebagai tempat latihan bela diri  dan lantai 8 digunakan sebagai tempat apel 

pagi bagi personil. Sedangkan  lantai dasar digunakan untuk tempat parkir  dan 

penyimpanan barang bukti  mobil, motor, sepeda dan lantai dasar di bawah 

tanah digunakan untuk ganti pakaian dan  ruang mesin. 

 

Gambar 61 :Tata ruang padaSeksi Community Police kantor Polisi Naka  

Keterangan: 

1) Kantor Kepala Police Station; 2) Tempat Wakil Kepala Police Station; 3) 

Tempat Kepala Seksi Community Police; 4) Tempat Kepala Seksi Adminsitrasi; 

5) Tempat Anggota Community Police; 6) Tempat Anggota Community Police. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Personil  polisi Naka berjumlah 460 orang ,mereka tinggal menyebar dan 

berbaur dengan penduduk. Sedangkan untuk Kepala Kantor Polisi  dan 

Wakilnya  menempati rumah dinas yang letaknya berdekatan dengan Kantor 

Polisi Naka ( sekitar 200 meter ). 

 

KEGIATAN KANTOR POLISI NAKA  

Kantor polisi di Naka pelaksanaan tugasnya dibagi atas 6 seksi , adapun 

seksi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut   : 

2. Seksi komunity police 

Jumlah personil   164 orang, Kepala seksi Community policing bernama 

Superintendent Syoji Harata. Adapun peran dan tugas pokok seksi ini secara 

umum dapat dijelaskan sbb :  

d. Perencanaan administrasi dan tata usaha yang berkaitan dengan 

kegiatan community police. 

e. Membuat jadwal dinas/piket petugas community police. 

f. Merencanakan dan mengamankan kegiatan masyarakat dengan 

mengedapankan Koban. 

g. Pelaksanaan tugas community police dilakukan selama 24 jam, terbagi 

atas 3 ploeg dan selain kepala seksi dan wakil melaksanakan piket 

secara bergantian.  

h. Selain melaksanakan tugas Patroli juga mengunjungi rumah tinggal. 

i. Memberikan bantuan pelayanan masyarakat termasuk  menerima 

laporan mengenai penemuan atau kehilangan barang.   

 

3. Seksi Perlindungan Masyarakat  

Terdiri dari 30 personil polisi. Kepala Seksi bernama Superintendent Hyodo. 

Seksi ini terdiri dari beberapa  subseksi yaitu : 

a. Subseksi Perlindungan Masyarakat .  

Terdiri dari 5 personil dan  adapun tugas dari sub-seksi ini adalah : 

 Melakukan upaya pencegahan kejahatan 

 Melakukan penyuluhan  

 Pencarian orang hilang  
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 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya (seperti 

pengawasan terhadap satpam ) 

b.  Subseksi  Remaja  

Terdiri dari 7 personil dan tugas utamanya adalah  

 Melakukan penyuluhan dan perlindungan kepada remaja. 

 Menganalisa dan evaluasi mengenai tindak kriminal yang 

dilakukan oleh remaja . 

c. Subseksi Keamanan  

Terdiri dari 16 personil, ddapun tugas utamanya dari subseksi ini 

adalah sebagai berikut : 

 Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang 

menyangkut Narkotik dan obat terlarang, limbah industri dan 

bahan peledak. 

 Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap kasus yang 

terjadi dan meresahkan masyarakat.  

 

d. Seksi Kriminal 

Jumlah personil 62 orang, Kepala Seksi bernama Superintendent 

Kozo Arakawa . Adapun tugas pokok seksi ini adalah melakukan 

penegakan hukum berdasarkan Undang-undang  Kepolisian dan 

melaksanakan Undang-undang Khusus. Menangani  kasus-kasus yang 

muncul dan berupaya mencari pelaku, barang bukti dan sebagainya. 

Seksi Investigasi kriminal terbagi atas beberapa subseksi yaitu : 

1. Subseksi Perencanaan dan Tata Usaha. 

2. Subseksi Community Police 

3. Subseksi Kekerasan, 

4. Subseksi Pencurian. 

5. Subseksi Kejahatan Intelektual  

6. Subseksi Pengawasan Boryokudan. 

7. Subseksi Identifikasi. 

 

e. Seksi Traffic 
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Terdiri dari 60 personil, Kepala seksi bernama Superintendent Masayosi 

Kawazumi. Seksi trafik terbagi atas beberapa subseksi, adapun subseksi 

tersebut adalah ;  

1. Subseksi Perencanaan dan Tata Usaha. 

2. Subseksi Pengawasan. 

3. Subseksi Kecelakaan. 

4. Subseksi Peraturan. 

5. Subseksi Pengebutan. 

6. Subseksi Manajemen Rambu dan Lampu 

7. Subseksi  Pemberian ijin Keramaian 

 

f. Seksi  Keamanan 

Terdiri dari  34 personil, Kepala Seksi bernama Superintendent Syoji Ito. 

Personil seksi Keamanan ini tidak menggunakan seragam dan pelaksanaan 

tugasnya terbagi atas beberapa subseksi yaitu :  

1. Subseksi perencanaan dan tata usaha  

2. Subseksi perencanaan dinas 

3. Subseksi keamanan tugas. 

4. Subseksi perijinan (untuk demonstrasi) 

5. Subseksi bantuan bencana alam. 

6. Subseksi Pengawasan sayap kanan dan sayap kiri. 

7. Subseksi Pengawasan Sekte (teroris) 

8. Subseksi Pengawasan tempat profit ( seperti kedutaan ) 

9. Subseksi Pengawsan orang asing. 

 

 

f.   Seksi  Administrasi  

Terdiri dari 41 personil, jumlah polisi 35 orang dan sipil 6 orang, Kepala 

seksi bernama Superintendent Hirosi Kimoto. Adapin tugas pokok dari seksi 

ini adalah melaksanakan kegiatan manajemen umum bidang perencanaan, 

pendidikanb, kesejahteraan, keuangan, logistik dan senjata api. Selain itu 
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bertugas mengelola dan menyiapkan data dan dokumen Kepolisian . 

Termasuk tugas pengawasan dan pengawalan tahanan. 

 

g. Seksi Akuntansi  

Jumlah personil  9 personil sipil sedangkan Kepala seksi bernama Sozi 

Ozekiada. Adapun  tugas pokok seksi ini adalah : Menyusun anggaran 

belanja dan kebutuhan kantor polisi. Termasuk pengelolaan gaji dan bonus 

bagi anggota. Selain itu bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

penyimpanan barang  temuan yang diperoleh dari masyarakat. 

 

Setiap satu bulan sekali dilakukan apel seluruh personil kantor polisi Naka. 

Apel sebulan sekali ini dilakukan selama 2 hari berturut – turut ,dengan 

pertimbangan mereka yang lepas dinas saat apel hari pertama dapat mengikuti 

apel pada hari ke dua. Pada mulanya apel sebulan sekali ini dilakukann 

pengecekan yang ketat oleh seksi Pengawasan  tetapi karena kesadaran 

anggota cukup tinggi tentang perlunya informasi pimpinan, anggota hanya 

menyerahkan kartu nama untuk kepada bagian pengawasan untuk diabsen. 

Tidak ada tindakan bagi yang tidak hadir dalam apel satu bulan sekali. Selain 

dihadiri oleh Kepala Kantor Polisi dan wakil para kepala seksi juga ikut hadir. 

 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Polisi  Naka adalah sebagai 

berikut : 

1. Pelatihan. 

Adapun  kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah latihan menembak. 

Latihan menembak ini  dilakukan di ruang  rapat dengan peralatan yang 

sederhana dan aplikatif, seluruh peserta yang hadir melihat dan 

melakukan latihan menembak. Sasaran tembak diarahkan pada layar  

kain yang diproyeksikan dalam bentuk film dari video. Video tersebut 

menayangkan bagaimana mengejar dan menembak pelaku yang 

dibenarkan dan sesuai dengan prosedur. Senjata yang digunakan adalah 

senjata dinas  dan peluru  diganti dengan peluru plastik. Mulai dari 

pangkat terbawah sampai dengan  kepala seksi ikut merasakan dan 
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menyaksikan kegiatan yang dimaksud. Dengan beberapa  film dan study 

kasus tertentu. 

 

    2. Hadiah  dan penghargaan 

Penghargaan  dan hadiah diberikan dari Mabes Kepolisian Prefektur 

Aichi dan dari Kantor Polisi Naka. Hal ini dilakukan secara rutin setiap  

bulan sebagai tanda perhatian dari pimpinan kepada anggota yang dinilai  

berprestasi di lapangan. Hadiah biasanya berupa surat penghargaan, 

uang maupun barang serta. Penghargaan yang diberikan kepada 

anggota dalam ikatan  team maupun perorangan dan pemberian 

penghargaan dilakukan oleh Kepala Kantor  Polisi Naka. 

 

3. Pengarahan Kepala Kantor Polisi 

Setelah pemberian penghargaan oleh kepala Kantor Polisi  Naka 

dilanjutkan dengan penyampaian arahan kepada seluruh anggota yang 

hadir. Materi arahan tersebut biasanya menyangkut hal-hal yang menjadi 

atensi pimpinan dan kemampuan yang perlu ditingkatkan. Arahan dari 

Kepala Kantor Polisi Naka biasanya singkat saja dan setelah selesai 

memberikan arahan kepala Kantor Polisi Naka langsung meninggalkan 

ruangan . 

 

 

 

4. Arahan dari kepala seksi 

Para kepala seksi menyampaikan arahan arahan  yang berkaitan  

dengan bidang tugasnya . Melalui beberapa study kasus menonjol 

seluruh anggota mengikuti acara ini dengan seksama . Para Kapala 

Seksi memberikan arahan sekitar 15 menit. Keselurahan acara selesai 

tidak kurang dari 90 menit dan setelah selesai anggota melaksanakan 

tugas . 
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PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KANTOR POLISI  

 

Seksi Community Police 
 

 Situasi dan kondisi  

  Kepala seksi Community Policing  bernama  Harata dan telah 

bertugas selama 1,5 tahun. Jumlah anggota seksi  community policing 

sekitar 150 orang termasuk anggota yang ada di koban. Sedangkan 

jumlah staf yang ada di kantor polisi sebanyak 11 orang. Koban di 

wilayah Kantor Polisi Naka berjumlah 14 buah  dan berada tersebar di 

sekitar pertokoan dan di perumahan. Jumlah anggota koban pada umum 

nya berjumlah 7 orang dan setiap Koban terdapat pimpinan Koban . 

Koban merupakan ujung tombak bagi kantor polisi Naka. Adapun  

beberapa kegiatan yang dilakukan  oleh seksi community policing dalam 

mendukung dan mengendalikan koban  adalah sebagai berikut : 

 

1. Apel pagi. 

Setiap hari jam 09.45 diadakan acara apel pagi  untuk setiap anggota  

koban yang akan melakukan dinas. Adapun kegiatan  yang dilakukan 

pada apel pagi  dimaksud  adalah pemeriksaaan kelengkapan anggota 

Koban. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan senjata dan 

kelengkapan lainnya. Apel pagi berjalan singkat dan berlangsung 

selama 15 menit . Apel ini dipimpin oleh wakil seksi Community Polis 

dan disaksikan oleh kepala community policing . 

2.  Pengarahan   

Setelah apel pagi selesai para anggota mengikuti pengarahan di ruang 

briefing .Pengarahan diambil langsung oleh kepala  community polis 

dan hal-hal yang disampaikan biasanya menyangkut : 

 a.   Situasi yang berkembang  saat ini  

a. Hal yang perlu dilakukan dan dihindari  oleh anggota  Koban 

b. Ada program tertentu yang telah direncanakan untuk setiap  

anggota koban  seperti  : program bertanya kepada  orang asing 
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tertentu (Cina, Korea, Iran, Colombia ). Karena mereka dicurigai 

banyak melakukan kejahatan narkotik sb. 

c. Keselamatan diri selama bertugas  

d. Hal - hal yang di perintahkan dan harus dilaksanakan  

e. Kegiatan yang dijelaskan tersebut telah tertuang dalam  rencana 

kegiatan bulanan. Adapun contoh rencana kegiatan dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

 

 FORMAT RENCANA KEGIATAN BULANAN 

 

 

 

 

FORMAT RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TGL 1 2 3 4 5 6 7    s/d 2

9 

30 3

1 

HARI Sen Se

l 

Rb Km Jmt Sb

t 

Mg     

PLOEG 1 2 3 1 2 3 1  1 2 3 

 

JENIS 

KEGIATAN 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

I 

P 

E 

M 

B 

I 

N 

A 

         

No Kegiatan 

Atensi 

Hal-hal yang 

ditingkatkan 

Atensi pimpinan 
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E 

W 

A 

N 

 

Tugas  Pokok Community Police  

Tugas polisi lingkungan adalah menjaga keamanan  terus menerus siang 

dan malam sepanjang tahun. Melalui kegiatan pengawasan jalan, patroli 

lingkungan dan kunjungan kerumah secara rutin polisi dapat berhubungan 

langsung dengan penduduk. Upaya polisi menjamin keamanan dan ketenangan 

hidup masyarakat diprioritaskan dengan kegiatan mencegah kejahatan, 

mengatur lalu lintas, membimbing remaja, konseling dan sebagainya. Sehingga 

tugas pokok Community Polis dapat dijelaskan sebagai berikut  :  

a. Mengawasi dan  memberikan masukan terhadap permasalahan yang 

terkait dengan aktivitas koban 

b. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat 

seperti penemuan barang, uang, hewan, orang dsb. 

c. Hal utama yang harus ditekankan adalah memahami kondisi umum 

masyarakat dan lingkungan tertentu yang terkait dengan keamanan dan 

kehidupan secara luas . 

d. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas  koban  

1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara ( TP TKP ) 

2) Mengetahui secara luas dan dangkal tentang lingkungan tugas 

masing - masing   

3) Mengingat posisi petugas koban berada di garis terdepan dalam 

kegiatan Kepolisian maka kemampuan petugas di Koban perlu 

dilatih ,ditingkatkan dan diawasi serta di analisa dan  dievaluasi  

secara rutin. ( Harata,2002 ) 

e.  Faktor yang mendukung pelaksanaan tugas koban  

1) Dilengkapi dengan komputer mini ukuran 10 x 15 cm , mudah 

dibawa dan digunakan  oleh petugas. Fungsi alat ini dapat 

mencatat ,mengecek nomor kendaraan yang dicurigai ( mobil, 

motor,sepeda ) termasuk surat ijin mengemudi . Alat ini on line 
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dengan  bagian registrasi kendaraan  dan pengemudi di polisi 

Prefektur. 

2)  Apabila ditemukan atau diketahui kinerja Kantor Polisi ada  yang 

kurang baik maka kepala  kantor polisi membuat surat pernyataan (surat 

alasan ). Surat alasan ini dibuat  atas perintah dari kesatuan atas dan 

sifatnya tidak formal .  

 

K O B A N 
 

Kehidupan lingkungan masyarakat jepang yang aman dan tenang dijaga 

oleh sistem Koban. Sistem ini operasinya sangat efisien dan dilakukan dengan 

jumlah petugas polisi yang relatif sedikit . Masyarakat lebih sering mengunjungi 

Koban daripada fasilitas hukum lainnya dan merasa nyaman dengan adanya 

pos polisi tersebut. Karena posisi koban ada ditempat strategis dan dipinggir 

jalan maka penduduk sangat bebas berkonsultasi dengan polisi. Petugas koban 

dilatih berhubungan dengan masyarakat karena mereka menanggapi 

permintaan masyarakat dengan penuh perhatian dan pertimbangan .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 62 : Kegiatan patroli anggota Koban 
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 Sebagai wujud dari konsep Community Polis, kegiatan koban diatur 

sedemikian rupa sehingga petugas Koban mampu melaksanakan kegiatan 

secara maksimal. Adapun manajemen kegiatan koban meliputi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63: Penerimaan laporan di Koban  

 
a. Perencanaan.  

Rencana kegiatan petugas koban dibuat oleh staf administrsi  pada 

seksi Community policing. Adapun dasar pertimbangan penentuan 

kegiatan didasarkan masukan dari kantor polisi Prefektur  (kesatuan 

atas).  Namun pada kenyataan rencana kegiatan yang telah 

ditentukan seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai 
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dengan situasi,kondisi dan keamanan daerah masing – masing. 

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan hanya 

sekitar 50 % saja  ( Kondo,2002 ) 

b. Pengorganisasian. 

Sebelum melaksanakan tugas anggota koban baru mengikuti apel 

pagi di kantor polisi  dan mendapat arahan dari kepala ,wakil dan 

staff dari seksi cominity policing. Hal  yang menjadi perhatian 

pimpinan disampaikan. Sedangkan kegiatan yang perlu ditingkatkan 

menjadi tugas yang wajib dilaksanakan oleh petugas koban . Acara 

pengarahan ini berlangsung maksimal  1 jam  

 

 

c.      Pelaksanaan  

Setelah selesai menerima arahan dari Kepala Seksi Komunity Poli, 

petugas koban melaksanakan serah terima dengan  petugas lama. 

Sehingga pada acara serah terima terjadi komunikasi antara 

petugas lama dan baru tentang situasi yang berkembang. 

Pelaksanaan tugas diupayakan untuk sesuai dengan rencana 

kegiatan yang telah dibuat oleh kantor polisi. Sistem dinas koban 

selama 24 jam, personil koban terbagi menjadi 3 ploeg. Sedangkan 

jumlah petugas koban beragam dan tergantung kondisi koban. 

Kegiatan serah terima petugas Koban dilakukan antara jam 10.00 

samapai jam  11.00  

d. Pengendalian  

Untuk mengendalikan kegiatan koban dipertanggung jawabkan 

kepada bagian tugas komunikasi dan perintah. Adapun jenis 

kegiatan yang dilakukan adalah  ; 

1) Melaksanakan tugas atas perintah dari pusat pengendalian 

operasi di Kepolisian Prefektur. Hal-hal yang biasa ditangani  

menyangkut laporan pengaduan melalui 110. 

2) Informasi dan  perintah dilakukan  melalui : 

a)    Komputer. 
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Komputer digunakan untuk komunikasi mengenai  hal 

yang berkaitan dengan pengaduan 110 dan penanganan 

kasus tertentu yang menjadi atensi pusat pengendalian 

operasi yang ada diKepolisian Prefektur. Informasi yang 

diperoleh dapat berupa gambar, tulisan yang langsung 

dikirim dari Kepolisian Prefektur. 

b) Handy Talky  

Digunakan untuk komunikasi ke koban, sehingga koban 

dapat  berkomunikasi langsung kepada petugas bagian 

komunikasi dan perintah di kantor polisi. Apabila  petugas 

koban mengalami bahaya maka dapat segera 

memberitahukan kepada Kantor Polisi dengan cara 

menekan tombol tertentu yang ada pada pesawat handy 

talky (HT) 

c) Reciever  

Digunakan untuk menyampaikan informasi dari pusat 

pengendalian operasi dan perintah  dari  Kepolisian 

Prefektur  kepada petugas koban dilapangan. Informasi 

tersebut diperoleh dari pengaduan telepone  110. Dengan 

reciever ini  Pusat pengendalian operasi dapat 

memberikan informasi cepat kepada petugas koban 

dilapangan.  

d) Pada setiap koban biasanya ada telephone ,selain alat – 

alat tersebut diatas petugas Komunity Polis kadang lebih 

dulu menggunakan telpon sebelummenggunakan HT / 

reciever. 

 

e. Analisa  dan evaluasi 

Kegiatan analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas 

komunikasi  dan perintah di Kantor Polisi Naka meliputi : 

1)     Kegiatan.  
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Setiap kegiatan dan aktifitas koban  dilaporkan ke kantor polisi 

oleh petugas koban. Data hasil kegiatan langsung dimasukkan 

oleh petugas koban kedalam tabel pada komputer yang ada di 

Kantor Polisi.  Laporan kegiatan Koban dilaporkan paling lambat 

jam 04.00 pada setiap harinya. 

2)     Kejadian  

Peristiwa yang terjadi selama melaksanakan dinas dilaporkan 

langsung ke kantor polisi (bagian Komunikasi dan perintah), 

data tersebut  langsung dimasukkan ke komputer dan on – line  

ke Kepolisian Prefektur Aichi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 64  : Kantor Koban Minamihisaya 

 

Koban Minamihisaya merupakan salah satu koban di Prefektur 

Aichi yang terbesar dan termegah, Koban Minamo Hisaya merupakan 

bangunan baru yang letaknya di tengah – tengah keramain. 

Kemegahannya dapat terlihat dari bentuk tata ruang, lingkungan dn 

luasnya bangunan. Luas bangunan berkisar 15 x25 meter dengan dua 

lantai. Seluruh vasilitas kerja lengkap  dan relatif baru. Koban Minami 
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Hisaya berada di bawah kantor Polisi  Naka dan dipimpin oleh Assisten 

Polisi Inspektur UCIMURA . 

Walaupun megah Koban Minami Hisaya bukan milik Kepolisian 

tetapi disewa oleh Kepolisian. Pertahun  sekitar 10 juta yen dan sudah 

berjalan selama 4 tahun. Koban Minamihisaya terdiri atas beberapa 

ruangan seperti garasi, ruang pelayanan, dapur ruang kerja anggota, 

kamar mandi, kamar tidur, gudang  dan tempat penyimpanan arsip. 

Adapun kelengkapan koban hampir serupa dengan Koban lainnya 

Petugas Koban di Minami Hisaya dalam setiap regu piket terdiri 

dari 6 orang  polisi dan satu pensiunan polisi, salah satu petugas Koban 

adalah polisi wanita. Tugas dan kegiatan koban secara umum terdiri dari 

tugas pelayanan terhadap masyarakat, konseling, tindakan pertama di 

TKP dan bantuan  lainnya. Tugas pelayanan merupakan kegiatan yang 

paling sering dilakukan  seperti menunjukkan suatu tempat / lokasi, 

mencatat barang temuan atau kehilangan barang dan konsultan dsb. 

 

PUSAT KOMUNIKASI MASYARAKAT   DI KOBAN 
 

Di Wilayah Koban Minamihisaya memiliki pusat komunikasi 

masyarakat .tempat ini digunakan oleh masyarakat sebagai sarana 

komunikasi dengan Polisi. Pusat komunikasi ini didirikan atas inisiatif dan 

partisipasi masyarakat. Sehingga bangunan ini terlihat cukup megah dan 

berada di tengah–tengah keramaian. Semua biaya perawatan dan 

operasionalnya di tanggung oleh masyarakat sekitarnya. 

Komunikasi antara masyarakat dan polisi  dilakukan secara rutin 

2-3 bulan sekali. Pada setiap kegiatan biasanya dihadiri oleh tokoh 

masyarakat di daerah tersebut. Selain petugas koban para kepala / wakil  

dari Seksi-seksi di Kantor Polisi Naka juga ikut hadir. Pada acara ini 

masyarakat menerima penjelasan mengenai kondisi keamanan  

khususnya yang menyangkut kriminalitas. Namun demikian 

permasalahan diluar tugas tugas Kepolisian juga dibicarakan  seperti 

penanggulangan pengemis dan tempat parkir. 
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 Gambar 65 : Kegiatan komunikasi masyarakat  terhadap kaum manula 

 

Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2002, topik utama yang dibahas 

dalam acara di Pusat Komunikasi ini menyangkut kegiatan Boryokudan 

(kelompok kejahatan terorganisir). Sebagai suatu kelompok terorganisir 

kegiatan boryokudan lebih banyak merugikan masyarakat sehingga pada 

acara ini pihak Kepolisian memberikan gambaran tentang upaya 

menanggulangi dan mencegah kegiatan  Boryokudan. Melalui video, 

masyarakat digambarkan mengenai organisasi dan tindak kekerasan 

yang dilakukan oleh kelompok Boryokudan. 

Selain itu masyarakat di bimbing pula agar tidak terlibat dan 

bagaimana upaya  penanggulangan ancaman dari boryokudan. Dengan 

demikian masyarakat memiliki keberanian untuk melawan dengan 

kesadaran sendiri. Dengan dibekali poster, gambar  dan pesan 

Kamtibmas lainnya. Acara tersebut berjalan kurang lebih 3 jam dan 
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kegiatannya disusun oleh kepala koban Minamihisaya. Adapun susunan 

acara adalah sebagai berikut ; 

1. Sambutan  dari pembawa acara (Kepala Koban ) 

2. Menyaksikan film tentang Boryokudan  

3. Sambutan kepala seksi Community police 

4. Sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat 

5. Sambutan kepala seksi keamanan 

6. Sambutan kepala seksi lantas  

7. Sambutan kepala seksi Pengawasan 

8. Saran dan tanya jawab daripeserta lainnya 

9. Penutup (pembagian brosur, pamflet,dan pesan – pesan kamtibmas 

lainnya.  

 

SIMULASI  PENCEGAHAN  KEJAHATAN  ( KASUS JAMBRET ) 

Kantor Polisi Naka merupakan kantor polisi tersibuk di wilayah 

Prefektur Aichi. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Investigasi 

Kriminal angka pencurian merupakan yang paling tinggi, seperti 

pencurian dirumah kosong, di kantor dan penjambretan/copet. Dengan 

meningkatnya kasus jambret maka Seksi Perlindungan Masyarakat 

bekerjasama dengan Koban melakukan kegiatan penanggulangan 

Jambret dengan melakukan kegiatan simulasi dan penyuluhan.  
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Gambar 66 & 67 : simulasi pencegahan penjambretan 

 

Kegiatan dilakukan pusat komunikasi masyarakat  (seperti di 

kantor kelurahan atau kecamatan) dan duhadiri oleh 150 orang yang 

sebagian besar adalah golongan usia manula. Karena usia manula 

merupakan sasaran dari pelaku penjambretan, maka fokus penyampaian 

upaya penanggulangan jambret ini kepada golongan usia tersebut. 

Adapun simulasi dalam penyuluhan ini dijelaskan sebagai berikut ; 
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1. Dua orang polisi memainkan peran  sebagai pelaku dan korban . 

Dengan menggunakan sepeda ditunjukan bagaimana mudahnya 

pelaku melakukan kejahatan dan siapun bisa menjadi korban jambret.  

2. Kemudian simulasi diubah dan salah satu peserta memainkan peran 

sebagai jambret dan langsung melakukan aksi. Dengan mudah 

manula tersebut mengambil tas yang di tempatkan pada keranjang 

sepeda bagian depan. Setiap orang bisa melakukan jambret dan tidak 

perlu kemahiran khusus .  

3. Kemudian Kepala Seksi Perlindungan memberikan ulasan dan cara 

penanggulangan dengan contoh dilapangan dan acara tanya jawab 

yang dilakukan di dalam ruangan. Isi arahan dari kepala Seksi 

Perlindungan adalah mengenai ; 

 Menjelaskan beberapa modus jambret yang terjadi . 

 Menjelaskan data kasus jambret dan penyelsaiannya yang sangat 

rendah. 

 Menjelaskan kenapa korban jambret lebih banyak golongan usia 

manula .  

 Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh setiap orang. 

 Apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban jamret dan 

informasi menganai bagaimana harus bertindak dan cara melapor 

ke polisi. 

 Acara tanya jawab dan ditutup dengan penyampaian pesan 

kamtibmas dengan membagian tisu dan permen yang berisi cara 

pencegahan kejatan dalam kemasan yang sederhana dan 

menarik. 
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                       Gambar 68 : Apel anggota Koban di kantor polisi 
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VII.     KEPOLISIAN  PREFEKTUR SAITAMA 

 

Negara Jepang mempunyai sistem Kepolisian secara Nasional yang 

dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian nasional yang bekerja dibawah 

pengawasan komisi keamanan umum nasional yang beranggotakan 5 orang. 

Ketua komisi tersebut ditunjuk oleh Perdana Menteri yang merupakan salah 

seorang dari menteri negara, 4 orang anggotanya berasal dari masyarakat 

umum dan bukan pejabat pemerintahan. Penunjukkan ketua dan anggota 

komisi keamanan umum nasional ini berdasarkan persetujuan dari parlemen 

dan bukan seorang anggota atau partisan dari partai politik. 

Kepolisian Negara di Jepang juga mempunyai semacam kode etik yang 

menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Kode etik ini tidak bersifat tetap, 

tetapi bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi Jepang. Kode 

etik yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengabdi pada negara dan rakyat dengan memiliki kebanggaan 

dan motivasi yang tinggi. 

2. Melaksanakan tugas dengan adil dan besikap baik pada rakyat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

3. berusaha Memperkuat solidaritas dan persatuan sesama anggota 

dan mempertahankan disiplin yang tinggi. 

4. Berusaha menyempurnakan diri dengan mengasah kepribadian 

dan meningkatkan kemampuan. 

5. Mempertahankan sikap hidupyang baik, jujur dan tabah dan tidak 

melakukan perbuatan menyimpang. 

 

Kepolisian Jepang membagi seluruh wilayah yuridiksinya kepada 47 

buah Kepolisian Prefecture. Profinsi Saitama merupakan salah satu profinsi 

yang berbatasan dengan daerah metropolitan Tokyo. Luas daerah : 3. 793 Km, 

merupatan urutan ke – 39 di Negara Jepang. Luas wilayah yang menjadi 

pemukiman penduduk adalah 2538 km, sisanya merupakan wilayah 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 191 

pegunungan yang tidak layak dijadikan tempat pemukiman. Sebagian besar 

penduduk yang tinggal di wilayah ini bekerja di wilayah Tokyo, ini akibat 

semakin sulitnya mencari pemukiman di wilayah Tokyo yang relatif mahal. 

Profinsi Saitama dikenal sebagai penghasil tanaman ubi manis. 

 Jumlah personil Polisi Prefektur Saitama sebanyak  9.155 dan 1114 

pegawai negeri sipil. Jumlah penduduk sebanyak 7.000.000 Jiwa. Sehingga 

bisa dikatakan ratio polisi dengan penduduk di Prefektur Saitama adalah 1 : 

750. Jumlah Polisi di Prefektur Sait ama termasuk yang sedikit bila 

dibandingkan dengan jumlah polisi di Prefektur lainnya. 

30 % dari jumlah polisi bekerja di kantor Prefektur dan sisanya 70 % 

bekerja di wilayah yang terdiri dari 37 kantor polisi setingkat Polres, dengan 269 

Koban dan 139 Chizaisho yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam 

melaksanakan tugasnya Kepolisian Prefektur Saitama  memiliki 430 mobil dan 

220 motor, 2 kapal laut, 2 pesawat heli, 62 anjing pelacak dan beberapa 

perlengkapan Kepolisian lainnya. 

 Crime Total tahun lalu adalah sebesar 170.693 kasus dengan angka 

penyelesaian sebesar 25.019 ( 15 % ). Crime indek tahun lalu adalah sebesar 

1301 kasus.  Kasus yang terbesar adalah kasus pencurian dan penjambretan  

(perampasan tas). Jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 14.017 orang 

dan sebanyak 7051 orang, berusia dibawah 19 tahun ( remaja ). Kasus 

kecelakaan lau lintas yang mengakibatkan luka sebesar 52.000 kasus dan 

Kecelakaan yang mengakibatkan mati sebanyak 378 Kasus.  

Jumlah laporan kehilangan barang sebanyak 156.020 buah, jumlah 

barang yang diketemukan 233.435. Perbedaan ini disebabkan adanya 

masyarakat yang tidak melaporkan kehilangan barang dikarenakan nilanya 

kecil. Di Jepang ada undang – undang yangatur tentang kehilangan dan 

penemuan barang, masyarakat Jepang bila menemukan sesuatu biasanya 

langsung melaporkan ke Koban / Chuzaisho. 

Kantor Kepolisian Prefektur Saitama terletak di Kota Urawa dan 

menempati bangunan yang sama dengan kantor pemerintahan daerah Saitama. 

Lantai 1 sampai 5 merupakan kantor Pemda Saitama dan lantai 6 – 10 

merupakan kantor polisi Prefektur Saitama .Hanya kantor lalu lintas, khususnya 
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ruangan pengendalian arus lalu lintas berada di lantai 5 kantor polisi Urawa 

(Polres).  Pada pintu masuk terlihat seorang petugas yang bekerja pada 

Direktorat Keamanan berjaga - jaga dengan menggunakan tongkat polisi   

Sama halnya di daerah lain, Kepolisian Prefektur Saitama dalam 

melakukan tugasnya diawasi oleh Komisi Keamanan Umum Prefektur yang 

terdiri dari 3 orang anggota. Anggota Komisi ini diangkat oleh Gubernur dengan 

persetujuan DPRD. Pada umumnya anggota komisi ini merupakan tokoh – 

tokoh masyarakat, para pengusaha dan tidak terlibat dalam kegiatan partai 

politik serta bukan pensiunan anggota Polisi atau Pengacara. Komisi keamanan 

umum Prefektur dalam kegiatan sehari – hari tidak mempunyai jalur komando 

kepada Kepala Kepolisian Prefektur, komisi ini menyarankan berbagai tindakan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.  

Secara periodik satu kali dalam seminggu dilaksanakan pertemuan 

antara Ketua Komisi Keamanan Umum Prefektur beserta anggota dengan 

Bapak Kepala Kepolisian Prefektur. Dalam pertemuan ini membahas berbagai 

masalah seperti penyampaian keluhan dari masyarakat yang diterima melalui 

komisi keamanan, masalah yang dihadapi oleh Kepolisian dan rencana – 

rencana kegiatan yang akan dilakukan serta evaluasi keadaan keamanan dan 

ketertiban. Kantor komisi keamanan umum Prefektur berada dalam satu gedung 

dengan kantor Kepolisian Prefektur Saitama.  

Komisi keamanan umum Prefektur mempunyai beberapa kewenangan 

seperti penerbitan dan perpanjangan SIM, ijin senjata api, ijin pembukaan rumak 

judi ( Pachinko dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya kewenangan – 

kewenangan tersebut dilmpahkan oleh komisi keamanan umum kepada pihak 

Kepolisian dengan berbagai aturan dalam pelaksanaannya. Pihak Kepolisian 

harus melaporkan secara periodik pelaksanaan pelimpahan berbagai 

kewenangan yang ada.  

Kepolisian Prefektur Saitama dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 

slogan dan priotas kerja yang akan berubah setiap tahun dan diputuskan oleh 

Kepala Polisi Prefektur. Slogan dan prioritaskerja ini tertempel di seluruh kantor 

polisi setingkat Polres, Koban dan Chuzaisho. Slogan Tahun ini adalah : “ Polisi 

bertugas Demi warga Prefektur  
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Sedangkan  priotas kerja di wilayahnya, untuk tahun ini prioritas kerjanya  

adalah sebagai berikut  : 

1. Pencegahan kejahatan dan penyelesaian kasus pidana yang 

terjadi di masyarakat. 

2. Pengendalian Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas. 

3. Pencegahan kenakalan remaja. 

4. Pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dan pencegahan 

kerusakan lingkungan 

5. Pencegahan dan pengungkapan kejahatan – kejahatan 

terorganisir. 

 

Kepolisian Prefektur Saitama dipimpim oleh seorang kepala polisi 

prefektur berpangkat  Superintendant Supervisor.  Beberapa direktorat yang ada 

dalam Kepolisian Prefektur Saitama adalah sebagai berikut :  

1.     Direktorat Administrasi, yang bertugas : 

a. Merencanakan manajemen organisasi, Beberapa bagian dalam 

organisasi Kepolisian Prefektur Saitama tidak bersifat baku, beberapa 

bagian atau seksi bisa bertambah atau berkurang yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan organisasi.  Direktorat 

Administrasi bertugas menganalisa dan melakukan perubahan – 

perubahan dalam organisasi. Salah satu contoh adalah adanya kantor 

bagian pengamanan dalam rangka kegiatan kejuaraan dunia 

sepakbola. 

b. Pendidikan dan pelatihan. Merencananakan program kegiatan ini 

sesuai kebutuhan organisasi, ada beberapa kursus kejuruan yang rutin 

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan anggota di 

lapangan. Pengiriman seseorang petugas untuk mengikuti kejuruan 

didasarkan atas penilaian dan rekomendasi dari kepala kesatuan 

setempat 

c.  Penerimaan pegawai baru. Setiap tahun Kepolisian Prefektur Saitama 

menerima calon pegawai bari, baik petugas polisi maupun Pegawai 

Negeri Sipil. Sistem penerimaan dan Seleksi dilaksanakan oleh 
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direktorat ini dengan memperhatikan kebijaksanaan dari Kepolisian 

Pusat dan komisi keamanan Prefektur umum. 

d. Manajemen personalia, meliputi mutasi, promosi dan kenaikan 

pangkat. Setiap tahun petugas polisi berkewajiban mengisi angket 

tentang keinginan bertugas di bidang yang disenangi. Walaupun 

demikian penempatan dan promosi seorang petugas tetap dilakukan 

berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari atasannya Sebelum 

ditempatkan, personil yang mendapat promosi dan mutasi ke bagian 

lain tersebut diwawancarai terlebih dahulu. Proses kenaikan pangkat 

selain ditentukan oleh masa kerjanya, juga ditentukan dengan sistem 

seleksi yang ketat. Ada ujian kemampuan dalam proses kenaikan 

pangkat  

e. Untuk Pengawasan dan pemeriksaan, Wasrik  ini dilakukan dengan 

bekerja sama dengan berbagai direktorat. Setiap direktorat sudah 

melakukan penilaian secara periodik tentang kinerja dan  sikap 

petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya. 

f. Bagian kesejahteraan, ini meliputi tentang pemeriksaan kesehatan dan 

dukungan bagi kesejahteraan personil dalam melaksanakan tugas. 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin 1 kali dalam setahun 

dan seluruh biaya ditanggung oleh dinas. Prefektur Saitama tidak 

mempunyai rumah sakit,sehingga  berkerja sama dengan rumah sakit 

swasta dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Bila ada personil 

yang ingin melakukan pemeriksaan diluar jadwal yang ditentukan atau 

berhubungan dengan penyakit lainnya, separuh biaya akan ditanggung 

oleh Dinas dan separuhnya dibayar sendiri. Di bidang kesejahteraan, 

ada sebuah koperasi yang dikelola secara terpusat dan setiap personil 

membayar iuran wajib setiap bulannya. Personil dapat mengajukan 

pinjaman uang untuk keperluan anaknya sekolah atau untuk membeli 

rumah. 

 

2. Direktorat Urusan Umum, bertugas : 
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a. Urusan tata usaha, selain urusat surat menyurat untuk urusan di dalam 

dan di luar Prefektur, bagian ini juga melakukan administrasi dan 

komunikasi langsung dengan Komisi Keamanan Umum Prefektur. 

b. Humas dan promosi serta hubungan dengan wartawan. Pada bagian 

ini mengadakan promosi secara berkala tentang kegiatan – kegiatan 

Kepolisian sehingga masyarakat mengetahui hal – hal yang dilakukan 

oleh Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Penayangan suatu 

kasus dengan menampilkan wajah pelaku pada mass media tidak 

dilakukan karena melanggar Hak Azasi Manusia, hanya wartawan 

yang telah mendapat izin saja yang dapat memperoleh dan 

menkonfirmasi berita tentang Kepolisian dan tidak ada ruangan khusus 

bagi wartawan. Promosi juga dilakukan dengan cara menyebarkan 

berbagai brosur yang berisi pesan – pesan kamtibmas dan 

penyampaian nomor telepon yang dapat dihubungi bila masyarakat 

membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Kepolisian. Promosi juga 

dilakukan dengan cara menyebarkan kalender tahunan yang 

menampilkan gambar seorang polwan dan membagikannya kepada 

beberapa masyarakat, dalam hal ini diutamakan masyarakat yang 

berpartisipasi dalam kegiatan Kepolisian. 

c. Mengurus bidang Keuangan dan Anggaran Operasional, penentuan 

anggaran didasarkan atas rencaga kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Prefektur.  Selain mendapat anggaran dari pusat, Kepolisian 

Prefektur Wilayah juga mendapat dana operasional dari pemerintah 

daerah Tk. I  Saitama. Pemeriksaan terhadap pengeluaran keuangan 

dan penggunaan dana operasional dilakukan oleh sebuah team audit 

dalam bagian ini, walaupun demikian team ini sangat independent. 

Bidang ini juga yang mengurus gaji personil dan pengurusan uang 

lembur bagi anggota yang bekerja melebihi waktu, pada prinsipnya 

polisi di jepang bekerja selama 40 jam selama seminggu, bila lebih 

dari jam tersebut akan dibayar lembur (tunjangan embur) 

d. Mengadakan berbagai kebutuhan dan kelengkapan serta peralatan 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas baik di tingkat Prefektur 
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dan jajarannya. Krisis ekonomi yang sedang menimpa Negara Jepang 

juga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan 

peralatan yang dibutuhkan, beberapa alat dan perlengkapan yang 

diperlukan untuk sementara tidak semuanya dipenuhi. 

e. Perawatan dan perbaikan sarana kendaraan operasional untuk seluruh 

jajaran di Kepolisian Prefektur Saitama Tersedia sebuah bengkel 

dengan gedung yang sangat besar sebagai tempat pemeliharaan 

berkala kendaraan operasional, bengkel ini juga melakukan perbaikan 

mesin kendaraan operasional yang perlu segera diperbaiki. Dalam 

bengkel ini juga terdapat alat untuk melakukan pengecataan ulang 

bagi kendaraan operasional. Bagi Kantor polisi yang berlokasi jauh 

dari bengkel ini, dapat memperbaiki kerusakan kecil ( bukan akibat 

kelalaian ) pada bengkel swasta yang ada di wilayahnya dan segera 

diganti biaya perbaiakannya dengan menunjukkan kwitansi perbaikan 

dan surat permohonan dari kepala kesatuan setempat.  

f. Mengadakan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data – data 

rahasia dan berbagai dokumen yang berkaiatan dengan tugas, 

sehingga tidak ada ruangan data sperti di Indonesia. Semua data 

tersimpan dalam komputer dan bisa ditampilkan saat dibutuhkan. 

g. Pengurusan administrasi yang menyangkut keuangan dalam 

penyediaan makan bagi para tahanan. Tahanan mendapat jatah 

makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Di kantor polisi, penyediaan 

makan bagi para tahanan dilakukan dengan bekerja sama pada 

sebuah rekanan (Rumah makan ). 

 

3. Direktorat Community Police,  

Direktorat ini lebih dikenal dengan sebutan Polisi Lingkungan yang 

bertugas merencanakan berbagai kegiatan operasional Kepolisian dalam 

rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di 

lingkungan masyarakat. Pada direktorat ini direncanakan berbagai 

kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam upaya – upaya 

pencegahan kejahatan. 
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a. Bagian pembinaan, bagian ini bertugas melakukan pembinaan secara 

langsung terhadap kantor polisi Koban dan Chuzaisho yang 

merupakan unit Kepolisian terdepan yang lebih banyak melakukan 

tugas – tugas yang menjadi tanggung jawab direktorat ini. Bagian ini 

juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala dengan 

cara turun langsung kelapangan untuk memeriksa kinerja dan sikap 

para anggota polisi yang bertugas di Koban dan Chuzaisho. Bagian ini 

juga yang menganalisa apakah di suatu tempat diperlukan Kantor 

polisi Koban atau Chuzaisho. Perubahan status dari chuzaisho 

menjadi Kantor Koban juga dianalisa pada bagian ini. 

b. Bagian Penerimaan telepon dial 110 (Comunication and Command 

centre), Penerimaan pengaduan dan infprmasi dari masyarakat melalui 

dial 110 hanya ada di kantor polisi. Prefektur. Tahun lalu tercatat 

sejumlah 530.000 panggilan  ( setiap 43 detik terjadi panggilan ). 

Terdapat sebuah ruangan besar yang berisi meja dengan berbagai 

perlengkapan komputer diatasnya, beberapa layar televisi dalam 

ukuran besar yang dapar melihat secara jelas seluruh wilayah dalam  

Prefektur Saitama ( nama jalan, lokasi mobil patroli / resmob ). Lokasi 

masyarakat yang menelpon juga akan tergambar dalam lokasi, kecuali 

bila mereka menggunakan Pesawat Handphone. Semua pengaduan 

dari masyarakat akan ditampung pada ruangan ini dan segera 

ditransfer pada kantor Kepolisian yang terdekat dengan lokasi yang 

disampaikan oleh masyarakat, petugas di ruangan ini juga dapat 

memerintahkan semua unit patroli dan petugas polisi di kantaor polisi 

untuk segera mendatangi lokasi kejadian suatu perkara berdasarkan 

informasi dari masyarakat. Pada tingkat Kantor Polisi ( Polres ) juga 

tersedia alat ini pada bagian Community Police, hanya mereka tidak 

dilengkapi dengan fasilitas televisi. Semua penyampaian informasi 

dilakukan secara on line kepada kantor polisi. Pada meja tersebut juga 

tersedia berbagai alat komunikasiyang diperlukan dalam penyampaian 

berita atau perintah. 
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c. Unit patroli udara, terdapat 3 buah pesawat helikopter di Kepolisian 

Prefektur Saitama yang melaksanakan tugas patroli dari udara 

sebanyak 2 kali dalam sehari–hari. Pada patroli ini akan dilaporkan 

berbagai situasi di jalan, seperti kemacetan panjang atau bila terjadi 

kecelakaan/ Informasi ini akan disampaikan ke ruangan dial 110 yang 

selanjutnya akan menyampaikan pada unit yang yang ada di 

lapangan. Selain melaksanakan patroli, unit udara inu juga kadang 

dimanfaatkan untuk keperluan pengejaran dan kegiatan pertolongan 

dalam bencana alam.  Satu dari pesawat heli di unit ini dibeli dengan 

menggunakan biaya dari pemerintah daerah Tk. I Saitama. 

d. Unit Kereta Api, unit ini berdiri pada tahun 1987 seiring dengan 

kegiatan swastanisasi perusahaan kereta api. Di setiap stasiun kereta 

api besar berdiri pos – pos polisi kereta api yang bertugas menerima 

laporan dari para penumpang kereta api. Unit ini bertugas juga 

melakukan pemantauan pengamanan jalur – jalur kereta api dan 

pengamanan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan 

transportasi ini seperti  signal kereta api, rambu – rambu dan lain – 

lain. Kecelakaan yang terjadi pada pintu lintasan kereta api juga 

menjadi tugas dari unit ini yang dalam pelaksanaan penyidikannya 

bekerja sama dengan bagian lalu lintas dari kantor polisi setempat. 

Penyidikan kejahatan yang terjadi di kereta api dan stasiun juga 

menjadi kewenangan dari unit ini. 

e. Unit Patroli Mobil, direktorat ini juga dilengkapi oleh  unit patroli mobil 

yang melaksanakan kegiatan patroli di seluruh wilayah Prefektur 

Saitama. Mobil patroli ini dilengkapi oleh berbagai alat komunikasi 

yang dibutuhkan dalam penyampaian berita atau suatu kejadian di 

wilayah. Posisi mobil patroli ini akan terlihat pada layar monitor 

komputer di ruangan Dial 110 dan kantor polisi setempat. Para 

petugas di ruangan dial 110 akan memerintahkan petugas pada mobil 

patroli tersebut bila lokasinya berdekatan dengan kejadian perkara. 

Selain melaksanakan patroli dalam rangka pencegahan kejahatan, unit 
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ini juga melakukan penindakan terhadap para pengemudi yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas. 

 

4. Direktorat Reserse (CID).  

a. Bagian Adninistrasi bertugas mempersiapkan berbagai blangko yang 

diperlukan dalam pembuatan berkas perkara, penyusunan berkas 

perkara juga menjadi tugas bagian ini. Mengajukan surat permohonan 

kepaga Pengadilan untuk tindakan penangkapan, penahahan dan 

penyitaaan serta penggeledahan. Penyimpanan barang bukti 

dilakukan dalam sebuah ruangan yang terkunci dan beberapa petugas 

saja yang ditunjuk yang dapat memasuki tempat penyimpanan barang 

bukti. 

b. Ada bagian yang menangani pertolongan pada korban suatu kejahatan 

seorang korban kejahatan bisa meminta perlindungan dan pertolongan 

pada bagian ini, ada undang – undang yang mengatur hal ini. Seorang 

korban Kejahatan dapat mengajukan permohonan ganti rugi yang 

diakibatkan sebagai korban suatu kejahatan, Permohonan tersebut 

akan dinilai oleh suatu team dan penggantian biaya biasanya tidak 

diberikan sepenuhnya. 

c. Dalam direktorat ini dibagi beberapa bagian dalam kegiatan penyidikan 

tindak pidana yang terjadi. Terdapat 4 bagian dan berikut bagian yang 

khusus menangani kejahatan internasional serta satu bagian yang 

menangani kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan teroganisir. 

Dewasa ini Kepolisian Jepang sedang dihadapi permasalahan tentang 

banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing, seperti 

orang China, Iran, dan Korea. Perkara yang sering dilakukan oleh 

orang asing adalah perdagangan Narkotika, penyelundupan tenaga 

kerja illegal dan Penjambretan serta pencurian. Direktorat Reserse 

Prefektur Saitama biasanya hanya menangani kasus – kasus 

kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang besar dan 

kejadiannya melibatkan yuridiksi 2 kantor polisi ( Polres ) atau lebih, 
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kasus yang melibatkan dua wilayah Prefektur juga ditangani oleh 

bagian ini. 

d. Bagian identifikasi, bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian atau 

seksi, sebagai berikut ; 

1) Terdapat dua  seksi yang menangani penyimpanan pengolahan 

sidik jari. Dalam proses pengambilan sidik jari  tidak semua orang 

dapat dilakukan pengambilan sidik jari karena menyangkut hak 

azasi manusia. Hanya para pelaku yang telah mendapat surat 

perintah penangkapan dan penahanan  (dikeluarkan oleh 

pengadilan) yang dapat dilakukan pengambilan sidik jari. Terdapat 

sistem komputerisasi secara nasional yang dikelola oleh 

Kepolisian Pusat yang berkaitan dengan penyimpanan sidik jari 

para pelaku tindak pidana. Semua sidik jari yang diperoleh dalam 

penanganan suatu TKP akan diproses di bagian ini. Seluruh kantor 

Polisi juga mengirim temuan sidik jari di TKP pada bagian ini. 

2) Seksi pembinaan, tugas seksi ini adalah melakukan pembinaan 

terhadap petugas identifikasi yang bekerja di seluruh kantor polisi. 

Terdapat 3 hingga 5 orang petugas identifikasi pada setiap kantor 

polisi dan status mereka sebagai anggota prefektur yang 

diperbantukan pada kantor polisi. 

3) Seksi Sidik Telapak kaki (Foot Print), seksi ini bertugas 

mengadakan penyimpanan dan penganalisaan setiap jejak kaki 

yang ditemukan pada suatu pengolahan TKP. Penyimpanan data 

jejak kaki ini juga dilakukan secara komputerisasi dan dikelola 

langsung oleh Kepolisian Pusat. 

4) Seksi Fotografi, Semua tersangka yang terbukti dan telah mendapat 

surat perintah penangkapan dan penahanan  oleh pengadilan 

diambil gambarnya untuk disimpan pada data base yang disimpan 

secara terpusat. Pada seksi ini terdapat alat untuk mencetak foto, 

semua foto  yang diambil dalam suatu tindak pidana dan 

kecelakaan lalu lintas diproses pada seksi ini. 
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5)  Seksi  Identifikasi mobil lapangan, tugas seksi ini adalah menbantu  

petugas identifikasi yang ada di kantor polisi. Seksi ini dibagi 

menjadi 5 team yang bertugas selama 24 jam ( Sistem Shift  ) dan 

setiap team bertugas pada satu wilayah (Barat, Timur, Utara, 

Selatan ). 10 mobil operasional pada seksi ini dan setiap team 

mendapat 2 buah mobil. Dalam proses pengambilan  barang bukti 

sifatnya hanya membantu, proses pengiriman barang bukti untuk 

proses pengolahan di Prefektur tetap dilakukan oleh team ident 

ifikasi dari kantor polisi.  

e. Bagian laboratorium Forensik, bagian ini bertugas menganalisa barang 

bukti yang ditemukan oleh team ident di lapangan. Barang bukti yang 

diolah seperti darah, noda, bahan kimia dan lain sebagainya yang 

tidak dapat dianalisa oleh team ident. Pada bagian ini dilaksanakan 

oleh beberapa ahli yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di 

Prefektur, tidak terdapat polisi yang bekerja pada bagian ini.  

 

5. Direktorat Keselamatan Kehidupan  ( Community Safety ),  

a. Bagian Pembinaan Keselamatan Kehidupan, bagian ini melaksanakan 

perencanaan berbagai kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan 

keselangsungan hidup masyarakat. Pada pelaksanaannya banyak 

diarahkan pada upaya – upaya pencegahan terhadap timbulnya 

beberapa gangguan kamtibmas yang sering terjadi dalam masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan beberapa 

lembaga  yang mendukung upaya pencegahan kejahatan seperti 

lembaga masyarakat yang mendukung upaya pencegahan narkotika 

dan kenakalan remaja. Beberapa lembaga dan asosiasi ini mendapat 

bantuan dana operasional dari komisi keamanan umum prefektur. 

Dalam pelaksanaannya di lapangan banyak dilakukan dengan 

melibatkan  Koban. Kampanye pencegahan kejahatan biasanya 

dilakukan di tempat ramai seperti di depan stasiun atau pertokoan. 

Beberapa kampanye yang dilakukan pada umumnya menyinggung 

masalah kenakalan remaja, kekerasan terhadap istri yang dilakukan 
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oleh suami, penjambretan dengan korban wanita yang berusia lanjut 

dan lain sebagainya.  

b. Bagian Kenakan Remaja, bagian ini mempunyai kewenangan di 

bidang penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Remaja 

( dibawah 18 tahun ). Pada tingkat Prefektur, tidak melakukan 

penyidikan, penyidikan dilakukan oleh kantor polisi. Untuk remaja 

dibawah 13 tahun tidak dapat dilakukan  penyidikan walaupun 

melakukan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan adalah berupa 

pengawasan dan konseling dengan melibatkan orang tua. Remaja 

diatas 14 tahun keatas dapat dikenakan  tindakan penyidikan bila 

melakukan tindak pidana, hanya dalam proses penahanan dilakukan 

dalam lembaga penahanan anak. Seksi ini juga mempunyai petugas di 

setiap kantor polisi yang bertugas sebagai konselor di pusat konseling 

yang ada di kantor tersebut, dalam pelaksanaannya memback-up 

kegiatan bagian keselamatan kehidupan di kantor polisi tersebut. 

c. Bagian penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, melaksanakan 

back up terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kantor polisi.  

d. Bagian pengawasan ijin senjata api, pada pelaksanaannya hanya 

memberikan bimbingan dan arahan bagi kantor polisi dalam 

pemberian ijin kepemilikan dan penggunaan senjara api. Bagian ini 

bertugas mengadakan kursus tentang pengetahuan tentang senjata 

api dan  mengadakan ujian tertulis bagi calon penggunanya. 

e. Bagian penyidikan kejahatan lingkungan hidup, sifatnya hanya 

bimbingan kepada kantor polisi dalam melaksanakan penyidikan.   

f.      Living dan economic affairs division. 

 

6. Direktorat Lalu lintas, 

a. Bagian Perencanaan Lalu Lintas, bertugas mengadakan analisa dan 

evaluasi tentang  situasi kamtibcar lantas yang didasarkan atas data 

kecelakaaan lalu lintas dan jumlah pelanggaran. Setelah itu 

memberikan masukan dan saran tentang penempatan personil dalam 
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melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 

b. Bagian Promosi Keselamatan Lalu lintas, melaksanakan promosi dan 

kampanye kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. 

c. Bagian Penegakan hukum Pelanggaran Lalu lintas, bertugas 

menentukan lokasi dan pemasangan alat pantauan batas kecepatan 

pada jalan-jalan utama/penghubung antar propinsi yang dibangun oleh 

anggaran pemerintah pusat. Selain hal itu, melaksanakan penyidikan 

kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari. 

d. Bagian Pengaturan Lalu lintas, melaksanakan pengaturan lalu lintas 

dengan cara memasang dan mengawasi rambu lantas di jalan, serta 

melaksankan pengaturan arus lalu lintas dalam kegiatan –kegiatan 

tertentu. 

e. Pusat Pengendalian arus lalu lintas tugasnya melakukan pemantauan 

dan pengendalian arus lalu lintas. Sistem pemantauan dan 

pengendalian dilakukan dengan menggunakan peralatan monitoring 

yang ditempatkan pada seluruh perempatan jalan besar dalam wilayah 

PPH Saitama. Terdapat ruangan khusus sebagai pusat pantauan yang 

dilengkapi peralatan layar monitor berukuran besar yang dapat 

memvisualisasikan keadaan arus lalu lintas dijalan. Layarkomputer ini 

juga dapat menampilkan lokasi keberadaan mobil patroli yang sedang 

berada dilapangan. 

f. Bagian Pengendalian Parkir, melakukan bimbingan dan pengarahan 

kepada petugas lalu lintas di kantor polisi dalam melaksanakan 

pengawasan dan penindakan parkir illegal. 

g. Traffic Mobile Unit,  bagian ini bertugas melakukan penegakkan hukum 

dengan cara memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh petugas patroli bermotor dengan 

menggunakan  alat pantau bantas kecepatan.  

h. Unit Lalu lintas jalan bebas Hambatan, melakukan pengawasan, 

pengaturan arus lalu lintas dan melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas dijalan bebas hambatan. 
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i. Bagian Penertiban  SIM bertugas melakukan penertiban dan 

perpanjangan SIM yang merupakan  pelimpahan kewenangan Komisi 

Keamanan Prefektur. Pada pelaksanaannya kewenangan SIM baru 

dilimpahkan kepada Direktorat Lantas PPH. Penerbitan SIM baru 

dilakukan berdasarkan ujian tertulis dan ujian praktek. Setiap pemohon 

SIM baru diwajibkan terlebih dahulu mengikuti pendidikan mengemudi 

pada sekolah mengemudi yang telah ditunjuk oleh Komisi Keamanan 

Prefektur. 

 

7.  Direktorat Keamanan, 

Terdapat beberapa bagian dan satu unit dalam direktorat ini. Secara 

garis besar direktorat bertugas melakukan penindakan dan penyidikan 

terhadap  kasus – kasus yang membahayakan negara seperti ancaman 

bom, sabotase dan tindakan separatis. Direktorat ini juga yang melakukan 

pengamanan dan pengawalan para pejabat negara seperti Kaisar dan 

keluarganya, perdana menteri dan pejabat negara lainnya serta tamu 

negara bila melakukan kegiatan di wilayah PPH Saitama.  

Dalam direktorat ini terdapat satu unit polisi khusus yang dibentuk 

pada  tanggal 26 Agustus 1952, Masa lalu unit ini mempunyai tugas 

sebagai pengendali huru hara dalam unjuk rasa. Karena saat ini kegiatan 

unjuk rasa jarang terjadi di Jepang, sehingga unit polisi khusus ini 

ditugaskan beberapa tugas yang lainnya seperti : 

a. Melakukan tindakan pada kasus penyanderaan yang 

menggunakan senjata api. 

b. Melakukan penjinakan bom. 

c. Melakukan pencarian barang bukti dan pengangkutan mayat di 

perairan. 

d. Melakukan tindakan SAR pada kejadian gempa bumi, 

penyelamatan orang di pegunungan dan hutan. 

e. Melaksanakan pengamanan pada kegiatan – kegiatan 

internasional  yang dihadiri oleh pimpinan dari negarala yang 

lainnya. 
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Unit ini mempunyai anggota sebanyak 270 orang dan menempati 

sebuah markas  komando sendiri dengan luas kahan sebesar 20.000 M, 

terdapat fasilitas asrama bagi polisi bujangan dengan daya tampung 

sebanyak 200 orang, ruang makan, kolam renang, lapangan apel, Gedung 

bela diri, tempat latihan panjat tebing dan lain sebagainya. Bila tidak  

terdapat kegiatan yang harus dilakukan sesuai permintaan PPH dan unit 

melaksanakan latihan setiap hari sesuatu jadwal latihannya yang 

ditentukan oleh kepala Unit. 

Dalam melaksanakan tugasnya, unit ini mempunyai kelengkapan 

seperti 12 buah bus besar untuk mengangkut pasukan, 3 mobil water 

canon, beberapa truk untuk mengangkut barang berat ke lokasi kejadian, 

mobil pengambil bahan peledak serta mobil pengangkutnya, beberapa 

mobil pengawas, kendaraan roda dua. Peralatan dan perlengkapan 

lainnya adalah peralatan pengendali hura – hara, baju penjunakan bom, 

peralatan scuba diving dengan robot pencari barang  bukti di laut (di dalam 

air). 

Tahun lalu, unit ini melakukan beberapa pekerjaan antara lain, 

melakukan tindakan penyelamatan di perairan sebanyak 31 kali,  

menyelamatkan orang di hutan dan di gunung sebanyak 5 kali, 

mendatangi tempat – tempat yang diancam bom sebanyak 21 kali dan 

melaksanakan pengamanan pada kejadian  khusus sebanyak 38 kali. 

Seorang petugas polisi yang masuk dalam unit ini tidak akan 

selamanya bertugas pada unit ini, paling lama setiap anggota polisi 

bertugas di unit ini 5 tahun, Recruitment personil untuk unit ini 

dilaksanakan pada saat di pendidikan. Direktorat PHH menyebarkan 

angket bagi calon polisi yang berminat bergabung dalam unit ini. Setelah 

melaksanakan tugas di Koban selama 2 tahun, mereka yang berminat 

akan ditarik bergabung dengan unit. Sebelumnya mereka harus 

melaksanakan beberapa latihan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh petugas polisi yang bergabung dalam unit ini.   
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8. Sekolah Kepolisian Prefectur Saitama,  

Sekolah ini berdiri 21 tahun yang lalu. Memiliki lahan seluas 46.200 

M dan tersedia berbagai fasilitas seperti asrama yang dapat menampung 

siswa sebanyak  600 0rang ( 1 kamar : satu siswa ), Lapangan apel 

sebagai tempat latihan berbaris, kolam renang, gedung latihan bela diri ( 

Judo, Kendo dan bela diri yang lain ), Gedung latihan menembak, ruangan 

kelas, ruangan belajar untuk komputer dan internet, kantor untuk staf, 

rumah simulasi pengolah TKP, ruang makan dan lain sebagainya. 

Tugas utama dari sekolah Kepolisian ini adalah sebagai berikut  : 

a.  Mendidik dan melatih calon petugas polisi yang nantinya 

seluruhnya akan ditugaskan  pada Kepolisian Prefektur Saitama. 

b. Mendidik calon pegawai negeri sipil yang akan bekerja dalam 

lingkungan Kepolisian Prefektur Saitama. 

c. Mengadakan kursus kejuruan bagi para petugas polisi yang telah 

bekerja, seperti bidang reserse, lalu lintas, pendidikan komputer 

dan lain sebagainya.. 

d. Melaksanakan pendidikan peningkatan kemampuan bagi para 

petugas polisi yang mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi 

Sersan polisi dan assistant Police inspektur 

 

  Terdapat dua program pendidikan terhadap para calon Polisi yaitu 

program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek adalah 

pendidikan yang dilakukan terhadap calon polisi yang telah lulus dari perguruan 

tinggi (strata satu) dari berbagai disiplin ilmu. Program ini berlangsung selama 

15 bulan, dengan perincian enam bulan pendidikan dan latihan di Sekolah Polisi, 

tujuh bulan (Satu bulan pada fungsi Reserse, satu bulan fungsi lantas dan lima 

bulan pada kantor Koban) melakukan praktek kerja lapangan, dilanjutkan 

pendidikan komprehensip selama dua bulan pada Sekolah Polisi. Pada saat 

lulus mendapat pangkat `` Junsa “ (Policeman).  

Sedangkan program jangka panjang adalah pendidikan yang dilakukan 

terhadap calon polisi yang lulus dari SMU dan Diploma II. Program ini 

dilaksanakan selam 21 bulan, dengan perincian sepuluh bulan pendidikan dan 
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latihan pada Sekolah Polisi, 8 bulan praktek kerja Lapangan (Satu bulan 

Reserse, satu bulan lantas dan 6 bulan di Koban). Dilanjutkan pendidikan 

komprehensif selama tiga bulan pada Sekolah Polisi. 

Jumlah pengajar dan staf Sekolah Polisi Saitama sebanyak 80 personil, 

dengan perincian 60 Polisi dan 20 PNS. Penunjuk tenaga pengajar ditentukan 

oleh Direktorat Administrasi PPH. Syarat seorang pengajar Sekolah Polisi 

Saitama adalah sbb : 

a. Pangkat minimal Assisten Police Inspektur untuk tenaga pengajar 

dan sersan sebagai asisten pengajar. 

b.  Personil yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam 

menjalankan tugas serta memiliki kepemimpinan. 

c. Memiliki sikap yang baik dan tidak pernah berbuat pelanggaran. 

 

Sebelum melaksanakan tugas sebagai pengajar mereka diharuskan 

mengikuti pendidikan di Akademi Polisi Nasional selam satu bulan dan lulus dari 

ujian. Pada Sekolah Polisi Saitama, tenaga pengajar untuk bidang pelajaran 

ilmu hukum berasal dari Dosen pada Universitas. Untuk materi pelajaran fungsi 

tehknis Kepolisian dan ketrampilan lapangan diberikan oleh pengajar dari 

anggota Polisi. 

Saat ini jumlah siswa yang ada sebanyak 380 orang. Pada tahun 

anggaran 2002 jumlah calon polisi yang akan dididik sebanyak 600 orang. 

Peningkatan jumlah dalam rangka menambah jumlah polisi yang ada di PPH 

Saitama, yaitu untuk menambah rasio jumlah polisi dengan masyarakat yang 

saat ini adalah 1 : 750 orang. 

Kurikulum pendidikan ditentukan oleh Markas Kepolisian Nasional. 

Sekolah Polisi Saitama hanya menyesuaikan kurikulum tersebut berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada. Materi pelajaran yang diberikan adalah sbb :  

No 
Materi Pelajaran 

Junlah Waktu 

Jangka Pendek Jangka Panjang 

1. Moral dan Etika Kepolisian 62 jam 110 jam 

2. Dasar-dasar Ilmu Hukum 100 jam 204 jam 
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3. Fungsi Tehknis Kepolisian 428 jam 700 jam 

4. Ketrampilan (bela diri, menembak, PBB 
dsb) 

290 jam 428 jam 

5. Lain-lain 320 jam 548 jam 

 Jumlah  1200 jam 2000 jam 

 Catatan : Perhitungan satu jam pelajaran adalah 80 menit. 

 

Jadwal kegiatan Siswa sehari hari : 

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1. 06.30 Bangun pagi dilanjutkan 
Senam 

-Selang waktu 
antar pelajaran 
diberikan waktu 
istirahat selama 15 
menit. 

- Giat Eskul al : 
merangkai bunga, 
kesenian, dll  

2. 07.20 - Makan Pagi 

3. 08.20 Apel pagi dan Persiapan 
Belajar 

4. 08.50 Pelajaran unit I 

5. 10.25 Pelajaran unit II 

6. 11.45 Makan Siang 

7. 12.45 Pelajaran unit III 

8. 14.20 Pelajaran unit IV 

9. 15.55 Pelajaran unit V 

10 18.00 Makan Malam dan Kegiatan 
Eskul 

11. 20.00 Wajib Belajar 

12. 22.00 Apel Malam dan Istirahat  

 

 

Dalam menentukan kelulusan calon Polisi ditentukan penilaian 

berdasarkan tiga aspek yaitu bidang akademis dengan nilai minimal 60, memilki 

kwalifikasi bersertifikit bidang ketrampilan bela diri dan menembak, serta 

penilaian bidang mental. Motto Sekolah Polisi ini adalah kuat, jujur dan 

komunikatif 
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KANTOR POLISI SOKA 

 

Kantor Polisi Soka merupakan salah satu dari 37 kantor polisi yang 

dibawah Perefektur Saitama. Wilayah hukum kantor polisi Soka terdiri dari Kota 

Madya Soka dan Yasio, dengan luas wilayah seluas 81 Km2, panjang wilayah 

dari utara dari  ke selatan sepanjang 9 Km dan panjang wilayah dari Barat ke 

Timur sepanjang 9 Km. Jumlah penduduk adah sebesar 306.000 orang dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 118.000 

Jumlah petugas polisi di kantor polisi sebanyak 267 orang termasuk 

didalamnya 16 orang Polwan, sedangkan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 

Orang. Wilayah hukum kantor polisi Soka dibagi dalam 14 Koban dan tidak 

memiliki Chuzaisho, karena termasuk kota yang ramai dan padat penduduknya. 

Wilayah ini berdekatan dengan kota Tokyo sehingga menjadi pemukiman baru 

bagi masyarakat yang tidak dapat menetap di kota Tokyo mengingat harga dan 

sewa rumah cukup mahal. 

Kantor polisi Soka menempati sebuah gedung yang terletak di jalan raya 

yang besar dan terdiri dari tujuh lantai, selain untuk kantor beberapa seksi, juga 

dilengkapi oleh ruang pertemuan, ruang latihan untuk judo dan  kendo, ruangan 

latihan menembak. Pada lantai III, ada sebuah ruangan tahanan yang besar dan 

dapat menampung sejumlah tahanan. 

Pada saat memasuki pintu utama dalam gedung ini kita akan melihat 

sebuah meja yang terletak di tengah – tengah yang berfungsi sebagai meja 

penerima tamu dengan seorang petugas Polwan yang  berpakaian preman yang 

siap memberikan informasi dan petunjuk yang dibutuhkan. Diruangan bawah 

juga ada kantor pelayanan untuk perpanjangan  SIM dan ruang yang 

operasional yang hanya beroperasi pada malam hari ( piket malam ). Ruangan 

wakil kepala kantor polisi bersatu dengan kepala seksi administrasi serta 

gudang penyimpanan senjata bagi seluruh anggota. 

Hanya kepala kantor polisi yang menempati ruangan tersendiri, wakil 

kepala kesatuan dan kepala seksi tidak punya ruangan khusus, mereka duduk 

bersama – sama dengan anggotanya dalam ruangan yang cukup besar. Selain 
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ruang tahanan, kantor polisi ini memiliki beberapa ruangan untuk melakukan 

pemeriksaan, ada sejumlah 15 ruangan yang setiap ruangan berukuran 2 x 3 M. 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor polisi dibantu oleh seorang 

wakil kepala dan 7 orang kepala seksi, dibawah seksi ada beberapa orang yang 

menjabat sebagai kepala sub seksi, Kepala kantor polisi dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Prefektur. 

 

Data Kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Soka tahun lau adalah 

sebagai berikut : 

No. Jenis  Kejadian Jumlah Perkara Perkara selesai 

 1. Bunuh Diri 4 4 

 2.  Perampokan 22 12 

 3.  Pembakaran 2 1 

 4.    Perkosaan 3 1 

 5. Penculikan 1 1 

 6. Pencurian dengan pemberatan 919 149 

 7.  Pencurian dalam Mobil  387 47 

 8. Penjambretan Tas 672 91 

 9. Pencopetan dompet 34 --- 

10. Pencurian lainnya 4387 109 

11. Penipuan 27 16 

 

Sedangkan kasus laka lantas pada tahun lalu adalah sejumlah 6.312 

yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 2132 orang mengalami luka 

berat dan 2545 orang mengalami luka ringan. Angka kecelakaan lalu lintas ini 

termasuk urutan ke  4  pada wilayah Prefektur Saitama. 

  Perkara yang kerap terjadi adalah kasus pencurian dan perampokan, 

kasus penjambretan tas termasuk cukup tinggi dengan sasaran korban seorang 

wanita tua yang berjalan maupun yang naik sepeda. Jumlah kejahatan lainnya 

relatif cukup rendah selain itu kasus kecelakaan cukup tinggi, dan merupakan 

urutan keempat di PPH Saitama. 
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Gambar 69 :    Kantor Polisi Soka 

 
1. Seksi Administrasi,  mengurusi atau menangani tentang : 

a. Administrasi keseluruhan personil yang berada di Police Station 

Urawa meliputi  penempatan, pengajuan kekuarngan personil, 

prestasi, surat menyurat 

b. Logistik yaang meliputi penanganan dan penyimpanan senjata api, 

perlengkapan perorangan yang meliputi barang yang dipinjamkan 

berupa senjata api, tongkat Polisi, borgol, lambang Pangkat, Buku 

tanda pengenal juga barang yang dibagikan berupa pakaian dinas 

untuk empat musim, dasi, kaus kaki.(3 tahun seekali). Terdapat 

sebuah gudang penyimpanan senjata dan amunisi. Bertempat 

dekat dengan bagian Administrasi karena pangawasan 

penyimpanan senjata api berada dibawah Kepala Seksi 

Administrasi.Adapun jumlah senjata adalah sama dengan jumlah 

personil Polisi yang ada di Police Station, karena semenjak lulus 
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dari Sekolah Polisi telah diberikan kelengkapan perorangan 

termasuk senjata api yang seluruhnya jenis pistol. Jenis senjata 

api yang ada pada umumnya adalah  S and W, colt Commnado, 

38 SPC, buatan Jepang sendiri. Setiap anggota Polisi tidak 

diperkenankan membawa senjata api pulang kerumah, semua 

harus digudangkan tetapi kalau hendak melaksanakan tugas 

dapat dipinjam pakaikan dari gudang (brankas).Setiap senjata 

mempunyai label dan nam masinf-masing tercantum dalam label 

tersebut, dan setiap senjata dipinjam maka label digantungkan 

dalam gantungan khusus yang sesua dengan denah dan posisi 

senjata dalam brankas. Semua senjata disimpan dalam brankas 

yang terbuat dari besi dan terkunci dengan rapat, diatur dalam 

posisi dan diberikan nomor dan nama, kuncinya dipegang oleh 

petugas administrasi bagian logistik. 

c. Perlengkaapan Kendaraan termasuk dukungan bensin (berupa 

kupon) dan perawatan baik R-2 maupun R-4.  

d. Kelengkapan untuk keselamaatan berupa Helm, Flack Jacket, 

Tongkat Panjang, Tameng dll. 

e. Mengajukan proses promosi dan kenaikan pangkat bagi anggota 

yang dianggap telah memenuhi persyaratan. 

f. Melakukan penilaian periodik setahun sekali bagi seluruh petugas 

dengan meminta bantuan dari kepala bagian, ada sebuah blangko 

penilaian yang harus diisi oleh setiap kepala bagian dalam menilai 

kinerjamya anggotanya dalam melaksanakan tugas. 

            

Materi penilaian meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1)  Asisten inspektur polisi, penilaian meliputi : 

 Kendali pelaksanaan tugas yang meliputi pemahaman 

tugas-tugas yang dilakukan, kejelasan dalam pembuatan 

rencana tugas dan ketepatan dalam pembagian tugas. 
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 Bimbingan pelaksanaan tugas dilapangan meliputi 

pemahaman terhadap perkara yang ditangani, ketepatam 

pemberian bimbingan terhadap anak buah. 

 Pemahaman terhadap tugas pokok pada bidang masing-

masing meliputi pelaksanaan laporan kepada atasan, 

kerapihan dan kebersihan ruangan, kerapihan dalam 

berpakaian, sikap dan cara berkomunikasi dengan 

masyarakat. 

 

2) Sersan Polisi dan Policeman, penilaian meliputi : 

 Dapat melaksanakan tugas dilapangan yang meliputi 

tindakan penanganan TKP. 

 Mampu mengoperasikan alat-alat yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugasnya,  

 Memahami situasi wilayah. 

 Tanggap atas permintaan masyarakat. 

 Keaktifan dalam pelaksanaan tugas 

Terhadap petugas yang memiliki prestasi diberikan hadiah dan 

surat penghargaan. Hukuman dilakukan dengan cara pemberian 

tegoran, pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan 

pemecatan. 

 

2. Seksi Accounting dan Keuangan, ( keseluruhan ditangani oleh PNS ) 

yang meliputi tugas-tugas dibidang keuangan, pembayaran dan 

pengajuan anggaran yang dapat dirinci sebagai berikut. 

 

a. Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur yang langsung didebet ke 

rekening masing-masing. 

b. Mengurusi mengenai penemuan dan pengembalian kehilangan 

barang di kantor Polisi. 

c. Pembelian dan pengadaan ATK. 
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d. Pembayaran biaya cuti dan perjalanan dinas. 

e. Pengajuan anggaran bila mengalami kekurangan. 

f. Pembayaran biaya pemeliharaan gedung, artisi, mobiler, 

kebutuhan listrik dan telepon. 

g. Mereka diaudit oleh Bagian Keuangan dan Accounting PPH. 

h. Anggaran diberikan oleh PPH dalam bentuk tahunan, semester 

dan tri wulan diberikan ke rekening Police Station. 

i. Mengikuti petunjuk penggunaan anggaran yaitu secara efektif dan 

efisien. 

j. Setelah ditempatkan di Kantor Polisi terlebih dahulu mengikuti 

pendidikan dibidang keuangan dan accounting selama satu bulan 

dan setiap kenaikan pangkat latihan selam 2 minggu. 

 

3. Seksi Pengelolaan Tahanan 

Setiap kantor polisi mempunyai rumah tahanan sendiri dan semua 

tersangka yang telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah 

dari pengadilan harus ditahan di rumah tahanan ini.  Ruangan terdiri dari 

beberapa ruangan tidur dan tempat untuk olah raga bagi tersangka serta 

ruangan kecil untuk bertemu dengan pengacara dan  tersangka hanya 

bisa bertemu dengan pengacara. 

Didepan ruang tahanan terdapat ruang jaga tahanan dan staf yang 

bertugas melaksanakan administrasi tahanan. Setiap ruang tahanan 

dihuni oleh maksimal dua orang. Fasilitas dalam ruang tahanan terdapat 

tempat tidur yang terbuat dari tatami , toilet, dan penghangat ruangan. 

Tahanan mendapat jatah makanan tiga kali sehari. Ruang tahanan 

wanita dan remaja terpisah dari ruang tahanan pria. 

Prosedur pemeriksaan terhadap tahanan dilakukan dengan 

pengawasan yang sangat  ketat. Seorang pemeriksa harus mengajukan 

permohonan Bon tahanan yang ditanda tangani oleh Kepala seksi 

masing-masing. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu jadwal 

makan dan istirahat. Seluruh tahanan harus makan di ruang makan 

tahanan. 
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        Sesuai dengan hukum acara pidana di Jepang, Kepolisian 

dapat melakukan tindakan penahahan berdasarkan surat perintah dari 

pengadilan dengan masa tahanan selama 2 x 24 jam, sesudah itu polisi 

sudah harus menyerahkan berkas perkara dengan tersangkanya kepada 

pihak penuntut umum ( kejaksaa ). Bila ruangan tahanan di kantor 

kejaksaan penuh, jaksa biasanya meminta bantuan puhak Kepolisian 

untuk dapat ditahan di ruangan tahanan milik Kepolisian. 

    Selain mendapat jatah makan tiga kali sehari, tahanan 

diperkenankan membeli makanan dan minuman pada kantin yang 

 berada di kantor polisi tersebut, saat karyawan katering 

membagikan makanan pada tahanan bisa di minta tolong untuk 

membelikan seseuatu makanan dan minuman. Setelah itu harus 

melaporkan pada petugas jaga makanan dan minuman yang dibeli oleh 

tahanan. Para tahanan tetap makan dan minum diruangan yang telah 

disediakan dan tidak boleh memvawa makan dan minuman serta rokok di 

ruangan tidur. Tahanan tidak moleh menerima makanan dan minuman 

dari pihak pengacara maupun pihak keluarga.  

Terdapat juga dua buah ruangan tahanan tang bersifat sementara, 

ruangan tahanan ini digunakan untuk melakukan tindakan pengamanan 

terhadap masyarakat yang kedapatan mabuk dan keluyuran di jalan 

karena dapat membahayakan masyakarakat dan membahyakan dirinya 

sendiri, ruangan tersebut juga digunakan untuk mengamankan orang 

yang kurang ingatan yang berkeluyuran di jalan sebelum dikirim ke rumah 

sakit jiwa atau kerumah keluarganya sesuai dengan identitas yang ada. 

 

4. Bagian Investigasi  

Melaksanakan penyidikan terhadap kasus – kasus tindak pidana, 

melakukan perlindungan bagi korban atau saksi suatu kejahatan. Bagian 

reserse dibagi dalam beberapa seksi yaitu sebagai berikut : 

a. Seksi Investigasi 1, melakukan penyidikan tindak pidana kasus – 

kasus Pembunuhan, perampokan, pembakaran / kebakaran, 

penganiayaan, Pencurian. 
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b. Seksi Investigasi 2, menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh 

kelompok terorganisir, dalam istilah Jepang disebut dengan 

Boryuokudan. Selain itu juga menangani kasus kejahatan bidang 

intelektual seperti korupsi oleh pegawai negeri, pelanggaran pemilu, 

penipuan dan penggelapan. 

c. Seksi Administrasi yang menangani penyimpanan barang bukti, 

penyiapan blangko yang diperlukan dalam penyidikan, melakukan 

pembinaan administrasi penyidikan di kantor polisi termasuk pada 

penyidikan yang dilakukan oleh lalu lintas, keselamatan kehidupan. 

d. Mengirim berkas perkara kepada kejaksaan dan memngajukan surat 

permohonan ijin penangkapan, penyitaan dan penggeledahan serta 

penahahan kepada pengadilan 

e. Seksi Identifikasi, melaksanakan identifikasi kejahatan dan 

pengolahan TKP, secara organisasi seksi ini dibawah bagian 

identifikasi PPH yang operasionalnya dimanfaatkan oleh kantor polisi. 

5.      Bagian Keselamatan Kehidupan, dalam melaksanakan tugasnya dibagi : 

a. Seksi I, bertugas memberikan ijin  pada penggunaan senpi (berburu 

dan olah raga). Di Jepang tidak boleh masayarakat mempunyai 

senjata api kecuali untuk berburu dan olah raga. Selain itu 

memberikan ijin untuk rumah judi (Pachinko / judi mesin) dan 

memberikan ijin untuk pendirian rumah gadai serta ijin untuk bisnis 

hiburan seperti diskotik, pub, mandi uap dan sebagainya. Selain itu 

juga mempunyai tugas untuk melayanai permohonan masyarakat 

dalam pencarian orng yang hilang dan menangani tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang gila. 

b. Seksi II, bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus – kasus 

yang berkaitan dengan narkotika, kasus penganiayaan terhadap istri 

dan anak , kasus pengerusakan lingkungan hidup dan kasus 

pembuntutan. 

c. Seksi III, menangani urusan kenakalan remaja dan memberikan 

bimbingan kepada remaja yang bermasalah, seksi ini juga melakukan 

penyidikan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja. 
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          Selain tugas tersebut diatas, bagian ini juga mempunyai tugas untuk 

melakukan kampanye – kampanye pencegahan kejahatan dengan cara 

menyebarkan berbagai broser dan kampanya langsung dilapangan seperti 

pencegahan kenakalan remaja, pencegahan penjambretan dan lain 

sebagainya. Dalam pelaksaaan kampanye ini bekerja sama dengan 

beberapa asosiasi dan lembaga pencegahan kejahatan yang berada  di 

bawah pembinaan Pemda tingkat II 

 

6.  Bagian Communiyi Policing,  

Melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan kejahatan yang 

terjadi di masyarakat dengan cara melakukan berbagai kegiatan preemtif 

dan preventif. Bagian ini yang melakukan pembinaan langsung terhadap 

pelaksanaan tugas petugas polisi yang bertugas di Koban dan Chuzaisho 

sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan tugas Kepolisian. Beberapa 

seksi dalam bagian ini adalah sebagai berikut : 

a. Seksi Pembinaan Community policing, seksi ini bertugas 

mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang 

dilakukan oleh para petugas Kepolisian yang bekerja di Koban dan 

Chuzaisho. Petugas polisi yang bekerja di Koban dan Chuzaisho 

saat lepas dinas wajib menyerahka berbagai laporan pelaksaan 

tugasnya selama 24 jam, laporan tersebut antara lain laporan 

kejadian, laporn polisi dari masyarakat, laporan kehilangan dan 

laporan kegiatannya selama 24 jam. Seksi ini yang nantinya kan 

mendistribusikan laporan – laporan yang dibuat oleh petugas 

koban kepada bagian – bagian yang berkaitan seperti Reserse, 

keselamatan kehidupan dan lalu lintas. Seksi ini merencakan 

kegiatan pertemuan dengan Dewan Koban secara bergiliran di 

setiap kantor koban untuk membicarakan masalah–masalah yang 

terjadi di wilayah masing –masing koban serta sebagai wacana 

saling tukar menukar informasi. Pertemuan biasanya dilakukan di 

kantor koban masing –masing. Pada pertemuan tersebut 
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masyarakat diminta memberikan saran dan menyampaikan hal 

lainnya pada petugas koban yang berkaitan dengan situasi 

kamtibmas dan merencanakan kegiatan – kegiatan yang perlu 

dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar  70 : Pelaksanaan Kampanye kamtibmas  anggota Koban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 71 : Rapat Dewan Komunikasi 
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    Gambar 72 : Mengikuti kegiatan di Koban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 73 : Kampanye pencegahan 

penjambretan  
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Gambar 74 : Kampanye pencegahan kejahatan 

 

b. Seksi patroli, melaksanakan patroli dengan kendaraan roda empat 

dan membagi semua wilayah dalam pelaksanaannya.  Selain 

melaksanakan patroli, petugas diwajibkan melakukan penindakan 

bila mendapati masyarakat yang melakukan pelanggarana lalu 

lintas. Bila terjadi sesuatu tindak pidsana, petugas patroli yang 

lokasinya berdekatan dengan tempat kejadian perkara wajib 

mendatangi TKP untuik menback up petugas polisi yang ada di 

Koban, melakukan pengejaran terhadap para pelaku tindak 

pidana. Setiap melaksanakan patroli dilakukan minimal 2 orang 

dan tidak boleh melaksanakan kegiatan patroli. Menyerahkan 

laporan pelkasaan tugas selama patroli saat lepas dinas.  

c. Seksi penerima telepon Dial 110, Menerima informasi dan perintah 

dari dial 110 PPH yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak 

pidana di wilayah hukum, Setelah itu wajib mencatat waktu dan 

jenis kejadian serta lokasi kejadian , segera menghubungi petugas 

polisi di Koban dan petugas patroli mobil yang berdekatan dengan 

lokasi kejadian untuk segera mendatangi TKP. Setelah itu 

melakukan pengecekan untuk memastikan apakah sudah ada 
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petugas yang datang ke TKP, selanjutnya segera melaporkan 

pada ruangan Dial 110 di PPH Saitama. Pelayanan Dial 110, 

khususnya pada jam kantor (08.30 – 17.15) dilaksanakan pada 

ruangan yang terdapat pada bagian Community Policing. Diluar 

jam kantor pelayanan dial 110 dilakukan di ruang penjagaan 

malam yang terletak di depan pintu kantor polisi. Pada malam hari 

terdapat petugas piket yang terdiri seluruh bagian yang terdapat 

pada kantor polisi tersebut. 

 

7.  Bagian Lalu Lintas,  

a.   Seksi perencanaan, melaksanakan tugas pembuatan rencana 

pendidikan lalu lintas kepada masyarakat kepada para pelajar 

sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Pada pelaksanaannya 

bekerjasama dengan salah satu seksi pada bagian keselamatan 

lalu lintas Pemda tingkat II. Adapun materi yang diberikan adalah 

cara berlalu lintas seperti cara menyeberang jalan, penggunaan 

pakaian yang mudah terlihat pada malam hari, dsb. Penyampaian 

materi diberikan dengan cara pemutaran film kartun yang berisi 

pesan-pesan kamtibcar lantas, dan dilanjutkan dengan simulasi 

cara menyeberang jalan dengan memperhatikan rambu lalu-lintas. 

 Dikmas lantas juga dilakukan terhadap para karyawan pabrik 

dimana pabrik tersebut memiliki banyak kendaraan 

operasional.Dalam kegiatan ini ditekankan tentang keselamatan 

dalam mengemudikan kendaraan besar yang mengangkut hasil 

produksinya dengan tetap mengindahkan aturan lalu lintas yang 

ada. Pelaksanaan dikmas lantas dilakukan berdasarkan rencana 

kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan disusun berdasarkan 

pertimbangan lokasi yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas 

dan permohonan dari masyarakat yang menginginkan 

dilakukannya dikmas lantas. Seksi ini bertugas pula memberikan 

saran kepada Direktorat lalu lintas PPH tentang pemasangan dan 

penempatan rambu-rambu lalu lintas.  



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 222 

 

b.  Seksi Perpanjangan SIM, Perpanjangan SIM merupakan 

pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Keamanan Umum 

Prefektur. Proses perpanjangan SIM dilakukan dengan sistem 

pelayanan yang sangat cepat ( 2 sampai 3 jam).Biaya 

perpanjangan SIM sebesar 2.950 Yen. Biaya tersebut ditentukan 

oleh Komisi Keamanan Umum Prefektur. Rincian biaya adalah 

2.250 Yen diserahkan ke Pemda tk II sebagai sumber pendapatan 

Asli daerah, sedangka biaya sebesar 700 Yen diserahkan kepada 

Asosiasi keselamatan lalu lintas yang ditunjuk oleh Komisi 

kemananan Prefektur sebagai biaya sosialisasi Undang-undang 

Lalu lintas. Sosialisasi undang-undang lantas wajib diberikan 

kepada seluruh pemohon perpanjangan SIM. Setiap pemohon 

harus membuat surat permohonan sesuai blanko yang telah 

disediakan, menunjukan SIM lama dan kartu pos pemberitahuan 

dari KKU Prefektur tentang dapatnya yang bersangkutan 

melakukan perpanjangan SIM serta membayar biaya yang telah 

ditentukan (2.950 Yen). Pada ruangan pembuatan SIM terdapat 

fasilitas ruangan foto, alat deteksi efektivitas mata, ruangan 

sosialisasi, serta komputer pencetakan SIM. Seksi ini menerbitkan 

pula surat keterangan tentang lahan parkir bagi masyarakat yang 

ingin membeli kendaraan. Di Prefektur Saitama terdapat aturan 

dimana setiap pemilik kendaraan bermotor roda empat harus 

memiliki lahan parkir. 

  

c.   Seksi Pengawasan lalu lintas, bertugas melaksanakan penjagaan 

dan pengawasan serta penegakan hukum dengan cara penilangan 

terhadap para pelanggar lalu lintas. Penjagaan dan pengawasan 

lalu lintas dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap rawan 

terjadinya laka lantas. Seksi ini dilengkapi fasilitas peralatan 

monitor pantauan batas kecepatan. 
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d.   Seksi Penyidikan kecelakaan lalu lintas, bertugas melakukan 

penyidikan terhadap setiap kejadian kecelakaan lantas. 

 

8. Bagian Keamanan  

Bertugas melaksanakan penyidikan perkara yang menyangkut 

terorisme seperti kasus bom dan penyanderaan. Selain itu juga 

melakukan pengawasan terhadap kelompok ekstrim kiri / kanan. Bila 

terjadi bencana alam maka bagian ini juga melakukan tindakan 

pertolongan kepada para korban. Dalam rangka melaksanakan tugas 

pertolongan ini telah dibentuk suatu team yang terdiri dari personil yang 

berada pada bagian-bagian di kantor polisi tersebut. Pada saat kejadian 

para personil tersebut secara otomatis bergabung dalam team tersebut. 

Perlengkapan pertolongan terhadap kejadian bencana alam tersimpan 

pada gudang khusus. Setiap personil memiliki kelengkapan perorangan 

yang tersimpan dalam gudang tersebut. Perlengkapan menghadapi 

bencana alam yang dimiki kantor polisi antara lain Tenda lapangan, 

kompor lapangan, Generator set, gergaji mesin dll. 
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KANTOR  POLISI  URAWA 

 

Situasi dan kondisi 

Kantor polisi Urawa merupakan kantor polisi terbesar di wilayah PPH 

Saitama. Wilayah Kantor Polisi Urawa memiliki panjang ( Barat ke Timur ) 

sekitar  12,3 Km sedangkan lebar (Utara ke Selatan) sekitar 7,5 Km dan jumlah 

penduduk  sebanyak 390.000 jiwa. Akibat dari padatnya jumlah penduduk di 

Urawa maka wilayah Urawa akan dibagi menjadi dua yaitu Urawa Timur dan 

Barat, karena  kepadatan jumlah penduduk dalam satu wilyah kantor polisi 

adalah 100.000 jiwa. 

Kepadatan wilayah Urawa adalah disebabkan beberapa faktor seperti 

adanya kantor Gubernur Saitama, jalan utama penghubung antar Prefektur, 

jalur kereta api cepat Singkansen sehingga dalam setahun melaksanakan 

pengawalan VIP seringklai dilakukan. Selain itu terdapat dua stadion sepak bola 

(Stadion Komaba dan Saitama) dan pacuan kuda sehingga kegiatan 

pengamanan pertandingan seringkali dilakukan, setahun sekitar 200 kali 

kegiatan pengamanan Terlebih lagi bulan Juli mendatang dimana kedua stadion 

tersebut akan digunakan dlam pertandingan kejuaraan Dunia Sepak bola (World 

Cup) yang membutuhkan pengamanan yang tidak sedikit. 

Kantor Polisi Urawa dipimpin oleh Kepala Kantor Polisi dan wakil dan 

struktur organisasinya serupa dengan kantor polisi lainnya. Sedangkan kantor 

polisi ini memiliki 15 koban dan 2 chuzaicho. Kejahatan di Urawa dalam 5 tahun 

terahir didominasi oleh kejahatan pencurian terutama pencurian Kendaraan 

separt mobil, motor dan pencurian sepeda . Pada akhir tahun  ini berkembang 

kejahatan pencurian dengan menggunakan kunci palsu . 

Panggilan darurat melalui telepon 110 dalam tahun 2001 adalah 

sejumlah 35.534 kali sehinga bila dihitung dalam satu hari Kantor polisi Urawa 

menerima pemberitahuan dari Puskodal PPH Saitama sebanyak 97 kali. Pada 

umumnya masyarakat melaporkan tentang kecelakaan lalu lintas, pelanggaran 

parkir,  pencurian dan perkelahian di jalan umum . Setelah menerima 

pemberitahuan atau Informasi dari Puskodalops PPH Saitama mobil patroli yang 
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terdekat dengan lokasi segera mendatangi TKP termasuk koban  terdekat  juga 

mendatangi TKP. Karena Pusdalops ini dapat memonitor di HT yang ada di 

Koban dan kendaraan patroli. 

Kantor Polisi  dan koban yang ada di Urawa seringkali membuat bulletin 

atau majalah. Buletin ini  yang dikirimkan kepada seluruh masyarakat terutama 

kepada asosiasi yang dibentuk oleh  Polisi. Asosiasi di wilayah Urawa ini 

memiliki anggota  sekitar  1200 orang yang terdiri dari masyarakat yang berada 

di pertokoan, perkantoran, perusahaan dan penerbitannya dilakukan minimal 

seminggu sekali. 

 Kantor Polisi Urawa memiliki beberapa seksi. Adapun tugas dari seksi-

seksi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Divisi Administrasi, adapun tugas pokok seksi ini adalah menangani 

kegiatan yang berkaitan dengan :  

o Administrasi keseluruhan personil yang berada di Police Station 

Urawa meliputi  penempatan, pengajuan kekurangan personil, 

prestasi dan kegiatan  surat menyurat.  

o Logistik yaang meliputi penanganan dan penyimpanan senjata api, 

perlengkapan perorangan yang meliputi baarang yang dipinjamkan 

berupa senjata api, tingkat Polisi, borgol, lambang Pangkat, Buku 

tanda pengenal juga barang yang dibagikan berupa pakaian dinas 

untuk empat musim, dasi, kaus kaki.(3 tahun sekali) 

o Perlengkapan kendaraan termasuk dukungan bensin (berupa 

kupon) dan perawatan baik R-2 maupun R-4. Kelengkapan untuk 

keselamaatan berupa Helm, Flack Jacket, Tongkat Panjang, 

Tameng dll. 

 

2. Divisi Accounting dan Keuangan (terdiri dari pegawai sipil) dan memilki  

tugas dibidang keuangan, pembayaran dan pengajuan anggaran yang 

dapat dirinci sebagai berikut. 

o Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur yang langsung didebet ke 

rekening masing-masing. 
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o Mengurusi mengenai penemuan dan pengembalian kehilangan 

barang di kantor Polisi. 

o Pembelian dan pengadaan ATK. 

o Pembayaran biaya cuti dan perjalanan dinas. 

o Pengajuan anggaran bila mengalami kekurangan. 

o Pembayaran biaya pemeliharaan gedung, artisi, mobiler, 

kebutuhan listrik dan telepon. 

o Mereka diaudit oleh Bagian Keuangan dan Accounting PPH. 

o Anggaran diberikan oleh PPH dalam bentuk tahunan, semester 

dan tri wulan diberikan ke rekening Police Station. 

o Mengikuti petunjuk penggunaan anggaran yaitu secara efektif dan 

efisien. 

o Setelah ditempatkan di Kantor Polisi terlebih dahulu mengikuti 

pendidikan dibidang keuangan dan accounting selama satu bulan 

dan setiap kenaikan pangkat latihan selam 2 minggu. 

 

3. Seksi Lalu lintas ( unit I ), adapun tugas dari seksi ini adalah sebagai 

berikut  

 Perpanjangan SIM Pengurusan SIM pertama dilaksnakan di 

Prefektur dengan rekomendasi dari Komisi Keamanan Prefektur 

yang kemudian perpanjangannya diberikan kepada setiap Kantor 

Polisi 

 Memberikan ijin parkir terhadap kendaraan bermotor khususnya 

roda 4. Perlu diketahui bahwa setiap kendaran roda Empat akan 

dapat beroperasi dijaloan raya dan dapat ijin untuk penomorannya 

kalau sudah ada tempat parkir dan surat iji keterangan parkir. 

 Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan bagian 

konstruksi jalan (semacam PU) tentang kondisi dan rekayasa jalan 

. Apabila suatau ruas jalan tertentu dianalisa  bahwa kanstruksinya 

tidak memenuhi syarat dan sering menyebabkab kecelakaan maka 

Polisi memberikan semacam saran dan masukan kepada Pemda 

untuk melakukan perobahan terhadap kadisi jalan tersebut  
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 Dikmas lalu lintas dalam rangaka pencegahan kecelakaan lalu 

lintas 

 Penegakan peraturan-peraturan lalulintas 

 Bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk 

mengadakan dan merancang Peraturan peraturan lalu lintas 

 Melaksanakan Tilang. 

Divisi Lalu lintas ( Unit II)  adalah melakukan tugas dibidang  pengurusan 

dibidang kecelakaan Lallu lintas, pengajuan perkara samapai 

memberikan berbagai macam rekomendasi tentang pengurusan 

ansuransi kecelakaan. 

 

Pemeriksaan kelengkapan rutin.  

Dilaksanakan pagi hari pukul 0745 yang diikuti oleh 1/3 kekuatan selama 

sekitar 15 menit. Dengan maksud agar tidak mengganggu pelaksanaan 

operasionalisasi kegiatan dikantor dan dilapangan. Pejabat yang melaksanakan 

pemeriksaan adalah Kepala Police satation atau Wakilnya, namun diikuti dan 

didampingi oleh para kepala divisi atau perwira lainnya. Pemeriksaan rutin 

tersebut dilaksanakan tiga kali dalam sebulan dan sekali pemeriksaan dilakukan 

tiga hari berturut-turut dengan tujuan agar semuanya kebagian. Tata cara 

pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Pasukan sudah siap dilapangan atas bersaf tiga dan mengahadap 

mimbar. 

b. Wakil kepala Police Staion tiba dan langsung menuju mimbar 

(pasukan dalam keaadaan sikap sempurna). 

c. Komandan Pasukan memimpin penghormatan umum kemudian 

dilanjtukan dengan Laporan kepada Wakil Kepala bahwa 

pemeriksaan siap dilaksanakan selanjutnya diberikan perintah oleh 

komandan pasukan untuk berhitung. 

d. Komandan pasukan memberikan perintah untuk buka barisan, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Wakil Kepala dan diikuti oleh seluruh pejabat / Perwira lainnya 

yang meliputi : 
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1) Sikap tampang dan kelengkapan seragam. 

2) Buku tandan anggota. 

3) Tongkat (polwan ada dalam tas ). 

4) Borgol. (polwan ada dalam tas). 

5) Pluit sekaligus dilakukan peniupan secara bergantian. 

6) Senjata (polwan tidak bawa senjata) 

e. Pemeriksaan selesai, komandan pasukan memberiokan perintah 

untuk tutup barisan dan kembali ke posisi semula. 

f. Laporan komandan pasukan bahwa pemeriksaan telah selesai 

dilaksanakan dilanjutkan dengan penghormatan umum dan pasukan 

dibubarkan. 

 

Gudang penyimpanan senjata dan amunisi. Bertempat dekat dengan 

bagian Administrasi kareena pangawasan penyimpanan senjata api berada 

dibawah Kepala divisi Administrasi. 

a. Adapun jumlah senjata adalah sama dengan jumlah personil Polisi 

yang ada di Police Station, karena semenjak lulus dari Sekolah 

Polisi telah diberikan kelengkapan perorangan termasuk senjata 

api kesemuanya jenis pistol. 

b. Jenis senjata api yang ada pada umumnya adalah  S and W, colt 

Commnado, 38 SPC, buatan Jepang sendiri. 

c. Setiap anggota Polisi tidak diperkenankan membawa senjata api 

pulang kerumah, semua harus digudangkan tetapi kalau hendak 

melaksanakan tugas dapat dipinjam pakaikan dari gudang 

(brankas). 

d. Setiap senjata mempunyai label dan nam masinf-masing 

tercantum dalam label tersebut, dan setiap senjata dipinjam maka 

label digantungkan dalam gantungan khusus yang sesua dengan 

denah dan posisi senjata dalam brankas. 

e. Semua senjata disimpan dalam brankas yang terbuat dari besi dan 

terkunci dengan rapat, diatur dalam posisi dan diberikan nomor 
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dan nama, kuncinya dipegang oleh patugas administrasi bagian 

logistik. 

 

Mengenai kegiatan Community Police ditentukan oleh Komisi Keamanan 

Nasional, yang kemudian setiap PPH menjabarkan pokok-pokok tugas tersebut 

di prefektur masing-masing dan disesuaikan karakteristik daerah masing-

masing. Adapun tugas tersebut dituangkan dalam buku petunjuk (Juklak dan 

Juklap) pelaksanaan tugas Kepolisian secara umum. Dengan ujung tombak 

tugas kepolisian dilapangan dilaksanakan oleh Koban dan Chuzaisho . 

a. Tugas-tugas Koban adalah  

1) Jaga Berdiri, adalah tugas jaga yang dilaksanakan secara 

berdiri didepan kantor Koban untuk mengawasi dan 

menjaga kantor Koban sekaligus menunjukkan bahwa Polisi 

ada, sekaligus memberikan petunjuk atau jawaban-jawaban 

pertanyaan dari masyarakat misalnya petunjuk jalan atau 

arah jalan, dapat pula ditanyakan kepada petugas Polisi 

Koban yang lainnya bila kurang menguasai. Biasanya 

dilakukan secara bergantian selama sati atau dua jam. 

2) Jaga Duduk,  adalah jaga yang dilaksanakan di dalam 

kantor Koban, dalam posisi jaga duduk ini harus tetap 

menggunakan pakaian dan seragam lengkap sebagaimana 

adaanya jaga berdiri dengan tujuan untuk kesiapsiagaan 

apabila masyarakat meminta kedatangan petugas Polisi ke 

TKP atau untuk mengantisipasi apabila ada kejadian 

sehingga terjamin kecepatan sampai ke TKP.  

3) Membuat administrasi dan laporan, adqalah tugas yang 

dilaksanakan untuk mencatat dan memberikan sur5at-surat 

berkaitan dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat, 

misalnya laporan kehilangan atau kejadian kriminalitas yang 

lain termasuk kecelakaan lalu lintas, membuat serta 

menyiapkan laporan. 
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4) Sambang / Kunjungan ke rumah-rumah penduduk, adalah 

tugas untuk mengunjungi masyarakat yang ada diwilayah 

tanggungjawab masiing-masing petugas Koban dengan 

mambawa kartu tanda pengenal (semacam kartu nama ) 

yang berisi pesan “ Saya adalah petugas Koban yang 

bertanggung jawab di wilayah ini, kalau ada sesuatu silkan 

menghubungi kami”. Bila bertemu dengan orang yang 

dikunjungi maka memberikan kartu tersebut serta sekaligus 

untuk mengisi “Kartu Identitas Keluarga”. Apabila tidak 

bertemu dengan orang yang akan dituju maka 

meninggalakan kartu tanda pengenal tersebut dengan 

meninggalkan pesan “ Saya petugas Koban telah datang ke 

sini, silakan menghubungi kami pada no. telp …. Kalau ada 

waktu untuk bertemu” 

5) Patroli, adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan 

disekitar Koban, apabila bertemu dengan orang-orang / 

masyarakat pada saat patroli adalah memberikan salam 

sekaligus menegor serta mengadakan perbincangan yang 

intinya menanyakan situasi atau apakah ada permasalahan. 

b. Perencanaan tugas dan perlengkapan dalam divisi Community 

Police dilaksanakan dan dikelola oleh Sub Divisi Administrasi 

Community Policing, Peralatan terdiri dari : 

1) Radio Komunikasi 

a) Radio Cahnnel 2, adalah radio yang dapat 

menjangkau seluruh wilayah Prefektur saitama yang 

dipancarkan melalaui Puskodalops PPH Saitama, 

yang menginformasikan kejadian-kejadian yang 

diterima melalui panggilan darurat 110, radio ini 

dilengkapi bagi setiap Petugas Chuzaisho, kantor 

Koban, mobil patroli. 

b) Radio Lokal Urawa adalah radio yang dipergunakan 

khusus di lokal Urawa diberikan kepada setiap 
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anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas 

apabila diperlukan, radio ini tidak boleh dibawa 

pulang, namun apabila membutuhkan untuk 

pelaksanaan tugas maka dapat dipinjam dari bagian 

Administrasi Divisi Community Police termasuk 

anggota Lalulintas. Radio Base nya ada di 

Puskodalops Police station Urawa (berada dibawah 

kendali Koordinator Divisi Komunity Police) 

2) Receiver  adalah alat penerima berita yang diberikan 

kepada setiap anggota Polisi berseragam apabila hendak 

melaksanakan tugas-tugas Community Policing atau tugas 

lainnya kelapangan (mis. Patroli) alat ini bisa memonitor 

saja radio Cannel 2 (khusus Untuk wilayah PPH Saitama) 

3) Telepone Wide adalah telepon genggam yang dapat 

menjangkau seluruh wilayah Jepang termasuk jalur Khusus 

Kepolisian, alat ini dipergunakan oleh Pimpinan, pada saat 

ada kejadian penting maka telepon ini dapat digunakan 

untuk menghubungi nomor atau Kantor Polisi lainnya yang 

ada di Jepang. 

4) Seluruh Peralatan tersebut disimpan dalam lemari Brankas 

dan dikelola oleh bagian Administrasi Divisi Community 

Police, setiap hari dilakukan pengecekan pada pagi hari 

pukul 08.30 dan pada sore hari pukul 17.15 tentang jumlah 

dan kelengkapannya serta kondisi masing-masing alat 

tersebut. 

 

c. Command and Control dalam Divisi Community Police di Police 

Station Urawa. 

1) Tugas-tugasnya adalah menerima perintah perintah dan 

informasi yang diberikan oleh puskodalops PPH Saitama, 

serta melanjutkan dan mengecek perintah tersebut kepada 

Petugas Patroli, Koban atau Chuzaisho yang menangani 
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atau merespon kejadian yang dilaporkan melalui Panggilan 

darurat 110  yang ada di Puskodalops PPH Saitama melalui 

alat komunikasi yang ada. 

Seluruh perintah yang diterima tersebut dapat dimonitor 

melalui komputer yang on line dengan Puskodaops PPH 

Saitama. 

2) Perlengkaapannya. 

a) 1 set komputer GPS. 

b) 1 set komputer yang on line dengan PPH Saitama 

yang setiap panggilan masuk ke Puskodalops PPH 

dicatat dan catatan itu dapat dimonitor langsung di 

Police station dan diprint langsung. 

c) Base Radio untuk Channel 2 PPH  

d) Base Radio dalam wilayah Urawa 

e) 1 Lampu rotator hijau untuk menandakan masuknya 

panggilan 110 

f) 1 set computer lap top yang on line dengan PPH 

berisi data-data kendaraaan bermotor diseluruh 

wilayah PPH, dan data Criminal. 

g) Telepon 

h) 1 set Mesin ketik computer IBM dalam hal 

pengetikan Laporan Polisi yang dilampirkan dalam 

Berkas Perkara. 

i) Peralatan lainnya yang mendukung.  

 

Kegiatan malam di Koban   

 Serah terima tugas jaga di Koban dilaksanakan pada pukul 08.30 di 

dalam kantor Koban dengan cara : 

a. Para Petugas Koban berbaris saling berhadapan berurutan mulai 

dari kepala regu / shift yang keseluruhan berjumlah 5 orang. 

b. Setelah melakukan penghormatan (saling menghormat) didahului 

oleh kepala regu /shift  lama untuk memberikan aba-aba 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 233 

penghormatan bersama dan kemudian dibalas oleh Regu /shift 

baru, dilanjutkan dengan Kepala regu /shift lama  menyampaikan 

situasi wilayah koban selama melaksanakan tugas. 

c. Kepala regu / shift yang baru  mengucapkan menerima tugas dan 

akan melanjutkan kemudian memimpin penghormatan bersama 

dan dibalas oleh Regu yang lama. 
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VIII.      ANALISA  DAN  PEMBAHASAN 

 

 

Community Policing  

 Banyak negara maju di dunia yang mengagumi keberadaan dan peran 

Kepolisian Jepang dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Salah satu hal yang paling dikagumi oleh ahli dan pemerhati Kepolisian adalah 

mengenai  “Community Policing “. Menurut Greene (1991) dalam buku 

“Community Policing, Comparative Perspective and Prospects” karya Robert.R 

Friedmann dijelaskan bahwa : 

 “Community Policing telah menghasilkan langkah penting dalam 
perbaikan strategi Kepolisian yang berkaitan dengan bimbingan 
masyarakat. Apabila pelaksanaannya terus dikembangkan dengan baik 
dan konsisten dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara 
polisi dan masyarakat yang diamankan”. 

   

Sejalan  dengan penjelasan diatas, menurut Prof. ATZMI dalam seminar 

“Administrasi Kepolisian “ tanggal 14 Februari 2002  di National Police Agency, 

Tokyo  menyatakan bahwa : “Community Policing terus dikembangkan di jepang  

dalam rangka mengurangi rasa cemas masyarakat terhadap tindak kriminal dan 

pelanggaran ketertiban yang terus meningkat dari waktu ke waktu”. Tindak 

lanjut  dari strategi ini dilakukan pembentukan Divisi Community Police pada 

Mabes Kepolisian Prefektur. Sedangkan pada Kantor Polisi terdapat Seksi 

Community Police. Pelaksanaan tugas Community Police yang terdepan  

berada di Koban dan  Cuzaisho. Berdasarkan hasil pengamatan, interview dan 

diskusi terbatas mengenai kegiatan Community Police dapat disimpulkan   

sebagai berikut : 

 Kegiatan Community Police yang diterapkan di Jepang, dilakukan 
sebagai upaya untuk lebih mendekatkan hubungan antara polisi dan 
masyarakat. Dengan kedekatan ini diharapkan dapat mengurangi 
kecemasan masyarakat terhadap tindak kriminal yang terjadi dan terus 
meningkat.. Selain melaksanakan tugas pencegahan kejahatan polisi 
dituntut untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dan 
memecahkan masalah sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat. 
Jika hal tersebut dilaksanakan dengan konsisten maka dapat 
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mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.  Sedangkan 
tampilan perilaku petugas polisi ditekankan pada sikap pelayanan, 
inovasi dalam tindakan, murah hati dan senang berperan serta dalam 
kegiatan masyarakat.  

 
 
Profesionalisme Community Policing                                    

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme Kepolisian 

dalam kegiatan “Community Police“ terdapat 10 ( sepuluh ) prinsip yang 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas , yaitu :  

1. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran  dan 
persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusian.   

2. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan 
mempertahankan tegaknya hukum. 

3. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan 
menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagian. 

4. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi 
sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama. 

5. Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya 
kepercayaan didalam masyarakat . 

6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta rasa aman bagi 
setiap orang . 

7. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak 
kekerasan sesuai hukum. 

8. Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, 
jalan kampung , gang dan tempat –tempat yang terbuka untuk umum . 

9. Mencegah terjadinya kekacuan. 
10. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta 

memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah,jika 
perlu dengan menggerakkan instansi lain. (Friedmann,1991 ; 
Alderson, 1979 : IX dalam saduran Kunarto 1998: hal. 123) 

 
Sepuluh prinsip tersebut diatas merupakan landasan bagi tugas polisi 

dalam kegiatan Comunity Policing . Koban merupakan kesatuan terbawah di 

Kepolisian Jepang dan keberadaanya sangat strategis dalam mewujudkan 

keberhasilan pelaksanaan tugas Community Police. Untuk itu dalam 

kegiatannya Koban dibantu oleh seksi-seksi dan unit-unit yang ada di Kantor 

Polisi dan Kepolisian Prefektur . Dengan demikian keberadaan koban di tengah 

masyarakat dapat lebih menjamin rasa aman yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jepang. 
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Kepolisian  Yang Demokrasi  

Masa lalu Kepolisian Jepang sebagai alat pemerintah yang tidak dekat 

dengan rakyatnya serta memata-matai dan menagkap rakyat yang 

berseberangan dengan pemerintah, Namun pada restorasi Meiji th 1886  

menjadi tonggak perubahan secara keseluruhan system negara Jepang 

termasuk Kepolisiannya.Pada sat itu polisi mengirimkan bapak Kawaci untuk 

belajar system Kepolisian yang berada di Perancis, Inggris dan Jerman untuk 

diadopsi atau mereformasi Kepolisian Jepang. 

Hal tersebut senantiasa dianalisa dan dievaluasi pelaksanaanya terutama 

setelah perang dunia ke dua. Dan hal tersebut terus berkembang yang menjadi 

dasar Kepolisian Jepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pada pelaksanaanya Kepolisian Jepang senantiasa berupaya untuk dapat 

bertindak proporsional sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. 

Sehingga dalam dapat dipercaya oleh masyarakatnya.  

Menurut John Alderson dalam bukunya Policing Freedom : A 

Commentary on Dilemmas of Policing in Western Democracies, mengenai 

strategi kegiatan polisi di negara demokrasi dinyatakan sebagai berikut ; 

“ Bahwa pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat baik 

sebagai kelompok maupun individu atau sebagai mitra bukan saja 

memperkecil kesempatan melakukan tindak kejahatan ,tetapi juga 

memerangi motifnya. Dengan demikian program pembinaan kamtibmas 

dapat menawarkan sesuatu yang paling menjanjikan bagi masyarakat “ 

(Friedmann,1992;hal.231).    

 

Pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa program pembinaan Kamtibmas 

dapat dijadikan acuan bagi tugas Kepolisian di negara yang demokratis. 

Prospek dari program pembinaan Kamtibmas ini cukup menjanjikan dalam 

upaya menciptakan situasi dan kondisi keamanan sebagaimana yang 

diharapkan masyarakat. Dengan program pembinaan kamtibmas ini  diharapkan 

dapat tercipta hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat yang 
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diamankan. Masyarakat dimaksud adalah masyarakat dalam arti kelompok atau 

lembaga . 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas  kinerja Kepolisian Jepang di awasi 

oleh suatu lembaga yang independen yang dinamakan komisi keamanan 

umum. Sebagai suatu lembaga , Komisi Keamanan Umum melakukan tugas 

pengawasan terhadap kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian 

Jepang. Pada tingkat nasional Kepolisian Jepang berada di bawah Komisi 

Keamanan Umum Nasional. Sedangkan pada tingkat prefektur Kepolisian 

berada dibawah Komisi Keamanan Umum Prefektur. Dengan demikian terlihat 

bahwa pelaksanaan dan penentuan kebijakan tugas Kepolisian selalu diawasi 

oleh Komisi Keamanan Umum. Sehingga Kepolisian di Jepang dapat dikatakan 

sebagai organisasi Kepolisian yang demokratis.  

Dari hasil studi banding  system Kepolisian Jepang dalam bidang  

pelayanan masyarakat senantiasa mengedepankan kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat akan rasa aman. Pelaksanaan tugasnya dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara terbuka sehingga mendapat kepercayaan 

dari masyarakatnya. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi 

community police  dan  40 % anggota polisi bertugas pada fungsi ini .   

Berkaitan dengan hal tersebut juga diciptakan infrastruktur hukum yang 

menjadi landasan dari sistem Kepolisian yang terbuka, fair dan competitive, 

yang dapat menghambat atau mencegah terjaadinya penyimpangan dalam 

organisasi Kepolisian seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga 

pelaksanaan Community Police sesuai dengan profesionalisme Kepolisian 

seperti yang diharapkan. 

Dari segi kedisiplinannya sikap polisi Jepang untuk mematuhi segala 

aturan dilaksanakan dengan penuh rasa bangga dan tanggung jawab yang 

besar. Sebagai contoh dalam menggunakan berbagai kelengkapan (Reciever, 

Handy talky, tongkat polisi, borgol, senjata api, rompi pengaman (body 

protector) dsb) dalam melaksanakan tugas patroli atau tugas kunjungan ke 

masyarakat. Hal tersebut juga ditunjukan dari serah terima pelaksanaan tugas 

Koban di kantor polisi yang dilakukan tepat waktu dan setelah serah terima 

segera menempati posnya. 
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Dari sikap dan perilakunya sebagai polisi yang demokratis polisi Jepang 

menunjukan perilaku-perilaku yang sederajat atau sama den gan 

masyarakatnya dan tidak merasa lebih karena sebagai aparat pemerintah 

contoh tersebut antara lain sikap petugas Kepolisian saat menenindak 

pelanggaran lalu lintas yang salah parkir dengan memberi peringatan sepuluh 

menit dengan memberi tanda pada ban mobil atau sekitarnya, penanganan 

masalah kriminal menghormati Hak asasi manusia (cara membawa tahanan, 

saat memeriksa tersangka tanpa melakukan tindakan kekerasan, menerima 

kritik dan saran dari masyarakat). Demikian juga saat mengejar pengemudi 

yang dicurigai sebagai pelanggar hukum yang dengan mobilnya menghindar 

dari polisi mereka dengan tanpa emosi membiarkan atau tidak memaksakan 

terus mengejar dengan pertimbangan menghindari kecelakaan atau 

menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan yng dicurigaipun masih dalam 

dugaan belum ada bukti yang cukup. 

Dari segi kepemimpinan baik dari tingkat Koban atau tingkat kantor polisi 

pimpinan menyatu dan dekat dengan anak buahnya yang ditunjukan dengan 

pengaturan ruang kerja yang mana hanya kepala kantor polisi saja yang punya 

ruang kerja khusus dan itupun dekat dengan fungsi / seksi Community Police. 

Selain itu juga adanya keteladanan dari pimpinan dengan sikap dan 

kesederhaannya (ke kantor atau pulang dari kantor dengan jalan kaki meskipun 

ada mobil dinas), sikap yang lain tidak  memberikan intervensi yang berlebihan 

terhadap tugas anak buahnya (adanya pendelegasian kewenangan yang jelas). 

Dan tidak memberikan tugas atau perintah yang diluar tugasnya atau diluar 

kewenangannya. Dan para Pemimpin selalu memberikan penekanan, dorongan 

demi kemajuan anak buahnya untuk maju dan berprestasi hal tersebut 

ditunjukan dengan adanya pemberian penghargaan kepada anggota –anggota 

Kepolisian yang berprestasi atau melaksanakan tugasnya dengan baik), selain 

itu juga menjadi guru bagi bawahannya, dalam arti mengajarkan keterampilan 

teknis yang harus dikuasai oleh bawahannya. Juga  menjadi pembina bagi 

bawahannya, yaitu membantu bawahan mengatasi masalah yang dihadapi di 

tempat kerja. 
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Para pemimpin atau kepala (manajer) mampu menciptakan kondisi 

lingkungan dalam organisasinya yang memungkinkan proses pembelajaran 

yang efektif. Mereka tahu tingkatan pembelajaran para anggotanya, baik secara 

individu maupun kelompok. Sehingga dengan demikian bisa mengambil 

langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Hal tersebut dapat 

dicontohkan setiap Seksi atau setiap bagian berkompetisi secara sehat dan 

terus untuk mencari jalan yang terbaru dan terbaik dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat (seksi investigasi menciptakan berbagai alat 

untuk mengambil saidik jari, system puskodal ops dsb). Hal tersebut mendorong 

para anggota untuk terus belajar dan berperan serta secara aktif dalam 

mengkampanyekan pencegahan kejahatan, kecelakaan lalu lintas dsb. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas memberikan motivasi atau kebanggaan 

bagi anggotanya rasa memiliki dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya. 

Hal tersebut berdampak bagi mereka dalam menerapkan peran dan statusnya 

setelah diluar jam dinas mereka tidak menggunakan baju seragam dan 

berperan sebagai masyarakat biasa dan tanpa meminta keistimewaan atau 

layanan khusus sebagai aparat Kepolisian.  

Hal lain yang juga tertanam dengan baik pada anggota Kepolisian 

Jepang yaitu adanya budaya malu untuk berbuat cela, atau melakukan hal –hal 

yang menyimpang sehingga dalam menggunakan kewenanganya atau tindakan 

diskresinya tidak menjurus atau mengarah pada tindakan korupsi. Hal tersebut 

didukung dengan budaya masyarakat yang mengambat andanya korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. Tanpa dukungan masyarakat memang tidak mungkin polisi 

berhasil dalam melaksanakan tugasnya, namun dengan membangun 

community police dan mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah modal 

utama keberhasilan polisi dalam menjaga keamanan, ketertiban dalam 

masyarakat  

Kegiatan Community police sudah lama dilaksanakan pada Kepolisian 

Jepang, melalui Koban  dan Chuzaisho . 

 

KOBAN DAN CHUZAISHO  
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Koban 

Koban berasal 2 suku kata, Ko berarti  “ Bergiliran “ dan Ban berarti  “ 

Penjagaan / pengawasan “. Jadi secara harfiah Koban berarti pengawasan / 

penjagaan secara bergantian. Koban pada dasarnya merupakan sebuah kantor 

pos  polisi di bawah kantor polisi  ( Polres ) yang menjadi bagian terdepan 

dalam melaksanakan tugas Kepolisian  selama 24 jam.  

Istilah koban muncul pertama kali pada masa Restorasi Meiji, ( 1874 ),  

yaitu saat Kaisar Jepang menguasai kembali sistem pemerintahan. Untuk 

membangun Jepang, Kaisar banyak mengundang beberapa ahli asing untuk 

memodernisasi Jepang. Seorang Ahli dari Jerman mengusulkan kepada Kaisar 

untuk membangun sistem koban yang saat itu bertugas mematai - matai 

gerakan – gerakan masyarakat yang anti pemerintah.  

Sebelumnya istilah Koban juga digunakan saat pemerintahan Shogun , 

pada pintu gerbang kediaman yang juga merangkap kantor Perdana Menteri 

Shogun  ada sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai tempat berjaga 

bagi para pengawal / kesatria. Dalam bangunan tersebut, beberapa ksatria / 

samurai berjaga bergantian untuk menjaga keamanan di tempat tersebut. Istilah 

Koban juga digunakan saat Kepolisian Metropolitan Tokyo mendirikan “ Koban – 

Sho “ sebagai bagian atau unit dari kantor polisi, tetapi pada saat itu 

ditempatkan pada lokasi – lokasi tertentu dimana petugas polisi hanya 

melakukan tugas pengawasan dari kantor dengan cara berdiri sambil 

mengawasi situasi secara bergantian. 

Setelah Jepang kalah dalam perang dunia ke II, dengan penekanan tentara  

sekutu Jepang mulai membangun sistem Kepolisian.  Organisasi Kepolisian 

dibentuk sampai Daerah tingkat II.  Koban yang dahulunya sebagai mata – mata 

pemerintah berubah fungsinya menjadi kantor Kepolisian yang terdekat dengan 

masyarakat. Istilah Koban pernah berganti dengan nama “ Police Box “, tetapi 

masyarakat lebih senang menggunakan istilah Koban, hingga istilah ini terus 

digunakan sampai sekarang. 

 

 Lokasi Koban dan Kelengkapannya. 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 241 

Dari beberapa koban yang kami kunjungi semuannya terletak di pusat 

– pusat keramaian  dan di depan fasilitas umum,seperti di depan stasiun 

kereta api, taman umum dan ditengah – tengah gedung pemerintah atau 

Gedung Swasta ( Toko, Hotel  dll ). Kelengkapan di Koban dalam membuat 

laporan terdiri dari beberapa unit komputer kecil ( laptop ), sebuah printer, 

mesin faximile, satu buah mesin foto copy dan sebuah mesin penghancur 

kertas.  

Koban juga dilengkapi dengan beberapa alat seperti kompor gas, 

Lemari pendingin, pemanas ruangan, dan sebuah alat untuk memanaskan 

makanan . Sebagai kelengkapan patroli mereka dilengkapi satu buah mobil 

dan beberapa motor dan sepeda. Setiap petugas Polisi yang bertugas di 

Koban mempunyai kelengkapan berupa sebuah senjata api, tongkat Polisi, 

alat receiver untuk menerima instruksi dari Police Station, Alat Komunikasi ( 

HT ), sebuah borgol. Peluit dan catatan Pribadi. 

Dalam bangunan koban terdiri dari beberapa ruangan, ruangan depan 

berfungsi untuk menerima laporan dan pengaduan yang dilengkapi oleh 

beberapa meja dan kursi serta fasilitas telepon dan alat komunikasi lainnya * 

HT *, ada ruangan kecil yang menjadi rauangan untuk memberikan konsultasi 

kepada masyarakat, ruangan ini sering juga digunakan untuk memeriksa 

saksi atau tersangka yang tertangkap, sebuah dapur, kamar kecil, ada 

ruangan yang cukup besar sebagai tempat istirahat bagi petugas koban yang 

beralaskan tatami dan dilengkapi dengan lemari penyimpanan bantal dan 

selimut, Ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dengan 

masyarakat yang tergabung dalam dewan koban. Kendaraan untuk patroli 

terletak di belakang dan di samping kantor tergantung bentuk bangunan dan 

luas lahan. 

 

Personil yang bertugas di Koban. 

Pembagian kerja di Koban menggunanakan sistem Shift 24 Jam, ada 

3 buah shift dan setiap shif akan bekerja selama 24 jam dan akan libur pada 

hari berikutnya.  Jumlah anggota yang tergabung dalam shift minimal 2 
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orang, untuk Koban yang terletak di wilayah yang ramai jumlah anggotanya 

dalam satu shift ada yang berjumlah sampai 9 orang.   

Setiap shift dipimpin oleh seorang polisi senior yang berpangkat antara 

assoistant police inspektur dan police sergant tergantung dari situasi dan 

kondisi dimana koban itu berada. Untuk daerah ramai dan pertokoan, setiap 

shift dipimpin oleh seorang polisi berpangkap assistant Police Inspektur dan 

Koban yang wilayahnya tidak terlalu ramai dipimpim oleh seorang Police 

sergant.  Petugas polisi wanita yang bekerja di KOban hanya melakukan 

tugas pada jam kerja, yaitu dari jam 08.30 sampai jam 17.15, dengan alas an 

keamanan tidak ada petugas polisi wanita yang bekerja di Koban sampai 

malam hari 

Selain itu ada seorang yang bekerja sebagai konsuler dan bekerja 

pada pagi hari hingga sore hari. Tugas  konsuler adalah memberikan 

konsultasi pada masyarakat yang datang melaporkan suatu masalah dan 

menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat,  bila petugas polisi di Koban 

tersebut  sedang melaksanakan patroli, konsuler tersebut menerima laporan 

atau pengaduan terjadinya suatu tindak pidana dan laporan kehilangan. 

Konsuler dapat melaksanakan tugas – tugas di Koban karena pada 

umumnya mereka merupakan mantan petugas polisi. 

Pada umumnya semua petugas polisi di Jepang pernah bekerja di 

Koban, setiap Petugas Polisi yang baru lulus pendidikan akan ditempatkan di 

Koban minimal 2 tahun.  Petugas Polisi yang bekerja di Koban pada 

umumnya telah bekerja di Koban lebih dari 5 tahun dan ada di antara mereka 

pernah bekerja di Koban yang lain.  

 Selain itu Koban menjadi tempat latihan bagi calon polisi yang 

melaksanakan praktek kerja selama 6 – 8 bulan.Setiap tahun petugas polisi 

diwajibkan membuat angket tentang keinginannya bertugas di bidang yang 

diinginkan, hasil wawancara yang kami lakukan petugas polisi di Koban 

menunjukkan bahwa mereka senang bertugas di Koban.  Pada umumnya 

petugas polisi yang kerja di koban senang bertugas di Koban karena bisa 

langsung berhubungan / berkomunikasi dengan masyarakat, mereka bisa 

menerima berbagai informasi dari masyarakat 
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Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas polisi 

yang bekerja di Koban, yaitu, kemampuan berkomunikasi dengan 

masyarakat, ramah dan bisa bergaul, mempunyai kemampuan menangani  

tempat kejadian perkara dan lain sebagainya.  

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas polisi yang bekerja di Koban 

tetap akan dinilai oleh Kepala Seksi Community Policing yang ada di kantor 

polisi, penilaian dilakukan secara perorangan, penilaian dilakukan 

berdasarkan sikap dan displin serta kerapihan berpakaian saat 

melaksanakan tugas, frekwensi melakukan patroli, berapa banyak laporan 

yang dibuat, menangani TKP, tanggap terhadap laporan yang diberikan 

warga, pemahaman terhadap wilayah  dan masyarakat  yang ada di wilayah 

hukum Koban tersebut.  

Penilaian dalam segi memimpin, cara membagi tugas dan 

mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugas menjadi tambahan 

penilaian bagi petugas polisi yang menjabat sebagai kepala shift. Hasil 

penilaian tersebut  menjadi pedoman bagi pimpinan di kantor polisi dalam 

mengajukan promosi dan kenaikan pangkat serta mengikut sertakan dalam 

kursus – kursus peningkatan kemampuan. 

 

Tugas utama Polisi Koban terbagi dalam beberapa bagian besar yaitu : 

 Melaksanakan kegiatan untuk memahami situasi dan Kondisi wilayah 

penugasan atau wilayah Koban. Wilayah Koban dibagi – bagi dan setiap 

petugas polisi yang bekerja di Koban mendapat satu wilayah kecil yang 

menjadi tanggung jawab pengawasanya, setiap petugas di Koban 

wajibmengetahui wilayah kecil yang menjadi tanggung jawabnya dan 

mengetahui seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam 

pelaksanaannya setiap petugas polisi di Koban mempunyai data setiap 

kepala keluarga dan alamatnya dan  jumlah perumahan dan apartemen 

yang ada diwikayah yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.  

Data tersebut ditulis lengkap dalam sebuah buku catatan yang tersimpan 

rapi dalam lemari yang ada di Koban. Untuk dapat memperoleh data 

tersebut. Petugas polisi di Koban akan melakukan kunjungan pada setiap 
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rumah yang ada di wilayah tanggung jawabnya, saat kunjungan 

masyarakat diminta untuk  mengisi data keluarga pada blangko yang 

telah disediakan. Pada kinjungan ini petugas polisi meminta informasi 

dan keinginan serta keluhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah 

keamanan dan ketertiban, memberikan saran – saran pencegahan 

kejahatan serta memberikan nomor telepon Koban dan kantor polisi 

lainnya yang dapat dihubungi bila memerlukan bantuan atau pertolongan. 

 

 Melaksanakan kegiatan Patroli diwilayah yang dipertanggungjawabkan di 

Koban tersebut. Patroli banyak dilakukan dengan cara berjalan kaki dan 

mengendarai sepeda, dan kendaraan bermotor roda 2, wilayah hukum 

koban tidak begitu luas sehingga lebih efektif melaksanakan patroli 

dengan cara-cara tersebut. Patroli jalan kaki dan sepeda dapat 

menyebabkan kedekatan antara petugas polisi dengan masyarakat, saat 

patroli petugas koban biasanya bisa langsung berkomunikasi dengan 

masyarakat yang dilaluinya. Bila ada orang yang mencurigai akan segera 

ditanya identitasnya dan alamatnya serta apa yang dilakukan di tempat 

tersebut.  Pada malam hari melakukan peneguran dan nasehat kepada 

para remaja yang masih berkumpul-kumpul untuk segera membubarkan 

diri dan kembali kerumah masing-masing karena sudah larut malam. 

Mereka akan memasukkan kartu patroli pada kotak pos yang ada di 

rumah-rumah yang mereka lewati, pada kartu patroli tertulis nama 

petugas, jam patroli dan situasi saat  melaksanakan patroli. 

 

 Melaksanakan pemantauan situasi yang dilakukan dengan cara berdiri di 

depan kantor Koban, sambil mengawasi petugas Koban meberikan arah 

pada masyarakat yang tersesat atau mencari alamat dan tegur sapa 

dengan masyarakat yang berjalan melewati kantor. 

 

 Mendatangi tempat kejadian perkara berdasarkan laporan dari 

masyarakat atau instruksi dari ruangan dial 110 yang ada di kantor polisi 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 245 

diatasnya. Petugas koban hanya bertugas melakukan pertolongan bila 

ada korban yang luka dan mencatat saksi atau mengamankan tersangka 

dan mengamankan TKP sambil menunggu kedatangan unit identifikasi 

dari kantor polisi. Setelah mendapati telepon atau instruksi tentang 

terjadinya suatu peristiwa, petugas polisi di Koban segera datang ke 

TKP, mereka akan ditegur oleh atasannya dan mendapat komplain dari 

masyarakat bila datang terlambat ke TKP tanpa alasan yang jelas. 

 

 Melaksanakan pencegahan kejahatan demi keamanan dan ketertiban di 

wilayahnya, mereka  menerbitkan bulletin – bulletin koban yang dibuat 

bergantian setiap bulan. Dalam bulletin tersebut terdapat pesan - pesan 

kamtibmas dan pencegahan kejahatan, pesan kamtibmas tersebut yang 

disesuaikan dengan sutuasi kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut, 

seperti pencegahan penjambretan, tertib berlalu lintas, pencegahan 

narkoba dan lain sebagainya. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, 

petugas polisi di Koban bekerja sama dengan masyarakat yang 

tergabung dalam dewan masyarakat koban serta beberapa asosiasi 

pencegahan kejahatan yang ada di wilayahnya, ada pertemuan secra 

periodic untuk bertukar informasi dan menerima keluhan dan keinginan 

dari masyarakat yang disampaikan melalui dewan Koban, kegiatan 

pencegahan juga dilakukan dengan cara melakukan kampanye – 

kampanye bersama  di depan kantor koban, seperti pemasangan jarring 

pengaman pada tempat penyimpanan barang di sepeda agar terhindar 

dari upaya penjambretan. 

 

 Menerima laporan atau pengaduan suatu peristiwa yang dilaporkan 

masyarakat yang langsung datang ke kantor Koban, selain itu juga 

menerima laporan kehilangan dan laporan penemuan barang dari 

masyarakat. 
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 Melakukan penilangan bagi para pelanggar lalu lintas, para petugas di 

Koban biasanya tidak langsung memberikan tilang  tetapi memberikan 

teguran dan peringatan terlebih baik secara lisan maupun tulisan, bila 

tetap membandel dan tidak mau mengindahkan baru dilakukan 

penilangan. Sebagai contoh pengendara mobil yang memarkir mobil tidak 

pada tempatnya, akan diberikan peringatan secara tertulis dan memberi 

tanda, bila dalam waktu tertentu tidak memindahkan mobilnya baru akan 

ditilang. 

 

 Petugas di Koban tidak melakukan proses penyidikan perkara, kasus 

yang terjadi di wilayahnya akan ditangani oleh Seksi Investigasi kriminal 

pada kantor polisi diatasnya. Petugas koban hanya membuat laporan 

kejadian dan mengirimkan laporan tersebut kepada Seksi yang berkaitan 

melalui seksi community policing. Namun demikian ada beberapa 

perkara yang dapat diselesaikan oleh petugas polisi di Koban dan tidak 

usah diteruskan ke kejaksaan. Dalam buku pedoman umum tugas 

Kepolisian yang dibuat bersama – sama dengan pihak kejaksaan, 

petugas polisi di Koban dapat menyelesaikan masalah – masalah seperti 

pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dan penganiayaan ringan 

serta tindakan ancaman dengan ucapan,  dan kasus – kasus lain yang 

ancaman hukuman penjara kurang dari tiga tahun.  Ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi dalam penyelesaian kasus – kasus seperti tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

1. Nilai kerugian material di bawah 10.000 yen. 

2. Pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan dan bukan 

residivist. 

3. Ada seseorang yang jadi penjamin, antara lain suami / istri, 

kakak / adik dan keluarga lainnya yang dibuktikn dengan kartu 

keterangan keluarga.  

4. Mempunyai alamat yang jelas dan telah dilakukan pengecekan. 

5. Bisa mengganti kerugian materi yang diakibatkan oleh 

perbuatan tersebut. 
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6. Korban tidak menuntut dan setuju dengan proses penyelesaian 

secara kekeluargaan. 

7. Untuk remaja, yang menjamin adalah pihak orang tua 

 

Petugas polisi di Koban dalam menyelesaikan kasus – kasus 

tersebut tetap melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi – saksi dan 

melakukan pemberkasan seperti biasa, mengambil sidik jari tersangka 

berikut identitas tersangka dan mencatatkannya pada data base orang – 

orang yang pernah melakukan perbuatan yang sama.  

 

Chuzaisho 

Chuzaisho berasal dari kata ` Chuzai ` yang berarti tinggal atau 

diam di suatu tempat dan ` Sho ` yang berarti pos, jadi secara harfiah 

berarti pos yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Chuzaisho 

adalah sebuah residential police post, pos polisi seperti koban yang 

berada di wilayah perkampungan atau pedesaan. 

Chuzaisho pertama kali didirikan pada tahun 1881, saat itu 

Kepolisian berada di bawah Departemen Dalam negeri yang membagi 

wilayah hukum Kepolisian pada kabupaten dan kota madya, setia kota 

dibagi dalam beberapa wilayah kecil yang harus diawasi oleh seorang 

petugas polisi per wilayah kecil dan petugas polisi tersebut diharuskan 

tinggal di daerah tersebut sehingga dinamakan ` Chuzaisho `. Pada 

awalnya jumlah Chuzaisho sangat banyak di Jepang, dewasa ini 

jumlahnya semakin berkurang, hal ini seiring dengan kemajuan ekonomi 

dan pembangunan yang menyebabkan beberapa desa berkembang 

menjadi kota dan jumlah penduduk di wilayah tersebut menjadi 

bertambah dan padat. Melalui berbagai pertimbangan dan penilaian serta 

meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut menyebabkan 

perubahan Chuzaisho menjadi Koban. 

Chuzaisho berlokasi di daerah pedesaan atau perkampungan 

yang pendudukya tidak terlalu padat, pada umumnya daerah tersebut 

merupakan daerah pertanian atau pegunungan. Walaupun demikian, 
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bangunan chuzaisho terletak di sisi sebuah jalan yang menghubungkan 

desa tersebut dengan desa lain atau kota. Chuzaisho belum tentu ada di 

setiap kantor polisi, kantor polisi Soka dan Urawa yang kami kunjungi 

merupakan wilayah perkotaan dan pertokoan sehingga tidak mempunyai 

kantor Chuzaisho. 

Bentuk bangunan Chuzaisho hanpir sama dengan luasnya 

bangunan Koban. Bentuk muka banguan ini persis dengan Koban yang 

dikelilingi oleh Kaca – kaca tebal.  Ruangan depan berfungsi untuk 

menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, ada beberapa meja 

dan kursi yang diatasnya ada 2 buah pesawat telepon ( jalur sation dan 

telepon untuk kantor Chuzaisho itu sendiri.)  

Ada seperangkat radio komunikasi yang berfungsi untuk mengirim 

dan menerima berita. Satu set komputer beserta printernya, mesin foto 

cofy, penghancur kertas dan sebuah mesin fak. Terdapat sebuah lemari 

besar yang digunakan untuk menyimpan data – data penduduk yang 

tinggal di wilayah tersebut, blangko – blangko kosong dan lain 

sebagainya. Ada sebuah ruangan kecil berukuran 3 x 3 M yang 

digunakan untuk menerima tamu dan mengadakan bimbingan dan 

penyuluhan bagi masyarakat yang memerlukan. 

Bangunan tersebut juga berfungsi sebagai tenpat tinggal petugas 

yang bekerja di Chuzaishi beserta keluarganya. Ada beberapa kamar 

tidur, ruang tamu, kamar mandi, antara ruangan untuk keluarga dan 

ruangan kantor dipisahkan oleh sebuah dapur dan pintu penghubung. 

Kelengkapan lainnya adalah sebuah kendaraan bermotor, ada 

Chuzaisho yang memiliki mobil dan ada chuzaisho yang memiliki hanya 

sepeda motor. Perlengkapan petugas polisi yang bertugas di Chuzaisho 

sama seperti petugas di koban, mereka memiliki sebuah senjata api, 

borgo, tongkat polisi,  peluit dan  buku catatan. 

Jumlah petugas polisi yang bekerja di Chuzaisho hanya 1 orang, 

tidak ada petugas konsuler seperti di Koban. Petugas polisi di Chuzaisho 

bekerja dalam jam kerja, yaitu dari jam 08.00 – 17.00 dengan waktu 

istirahat selama 1 jam. Petugas ini bekerja hanya pada hari Senin hingga 
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Jumat, bila ada kegiatan dan kejadian yang timbul di luar jam kerja dan 

hari kerja akan dianggap sebagai kerja lembur dan akan mendapat uang 

lembur. 

 Pada hari Sabtu dan Minggu, petugas Chuzaisho bila ingin 

berpergian jauh dari wilayahnya harus melapor terlebih dahulu kepada 

kepala seksi Community Police, selama dia pergi akan diperintahkan 

satu unit patrolo mobil untuk siaga di wilayah tersebut untuk melakukan 

pelayanan kepada masyarakat. Petugas Chuzaisho juga akan memberi 

tahu terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat bahwa dia akan pergi 

beberapa saat. 

 Penunjukkan seorang petugas polisi untuk bekerja di Chuzaisho 

dilakukan berdasarkan penilaian dan pertimbangan sari beberapa segi. 

Persyaratan seorang menjadi petugas Chuzaisho antara lain adalah 

mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang tugas Kepolisian, 

mempunyai minat dan keinginan, minimal berpangkat Police Seargant 

dan paling tinggi adalah seorang assistant police inspector.  

Sebelum mendapat tugas, akan diadakan wawancara oleh seksi 

kepala seksi Community Policing untuk mengetahui sikap, cara bicara 

dan tingkat pengetahuan tugas Kepolisian yang dimiliki. Penilaian kinerja 

petugas polisi yang bekerja di Chuzaisho akan dilakukan secara periodik, 

ini dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama 

melaksanakan tugas. Kepala seksi juga akan mengadakan pengecekan 

langsung dilapangan dengan cara bertanya kepada masyarakat di desa 

tersebut tentang sikap dan sifat serta kegiatan dari petugas polisi 

tersebut. 

 

Tugas-tugas di Chuzaisho, 

Pada umumnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh 

petugas polisi di Koban, yaitu patroli, kunjungan pada masyarakat dan 

melakukan tindakan pencegahan dengan cara kampanye dengan 

melibatkan masyarakat yang tergabung dalam dewan Chuzaisho dan 

asosiasi pencegahan yang ada di wilayahnya.  
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 Petugas Chuzaisho tidak diwajibkan mengirim laporan – laporan 

yang dibuatnya dalam melaksanakan tugas ke kantor polisi, karena akan 

memakan waktu dan meninggalkan kantor. Seminggu sekali pemeriksa 

dari seksi communitry policing akan datang memeriksa laporan – laporan 

yang dibuatnya selama melaksanakan tugas. 

Bila petugas polisi tersebut melaksanakan patroli atau kunjungan 

kepada masyarakat, istri dari petugas polisi tersebut yang melakukan 

tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang suatu 

perkara atau laporan kehilangan. Dia hanya menanyakan identitas dan 

uraian kejadian pada catatan sendiri dan tidak boleh mengisi dan 

menanda tangani blangko yang ada, setelah petugas polisi kembali ke 

kantor akan diberikan untuk dicatat dalam blangko yang ada. Bila 

menerima telepon suatu kejadian kriminalitas melalui jalur telepon 

khusus Chuzaisho, dia akan segera menghubungi suaminya melalui 

pesawat handphone dan memberitahukan jenis dan lokasi kejadian, dia 

juga akan memberi tahu kantor polisi untuk segera mengirimkan petugas 

lainnya untuk mendatangi TKP. 

 Pada suatu kejadian petugas polisi di Chuzaisho hanya 

mengamankan lokasi kejadian hingga unit identifikasi datang serta 

menolong korban.. Petugas polisi di Chuzaisho juga dapat 

menyelesaikan kasus – kasus seperti yang dilakukan oleh petugas polisi 

yang bekerja di Koban. 

Keberadaan Koban dan Chuzaisho secara umum dapat berperan 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, keberhasilan 

pelaksanaan tugas Kepolisian di Koban dan Chuzaisho melalui proses 

dan kurun waktu yang cukup lama, kedua organisasi Kepolisian saat ini 

sudah dikenal dan mendapat tempat yang baik di hati rakyat Jepang. 

Dalam melaksanakan tugasnya koban dan chuzaisho mendapat 

dukungan baik secara internal Kepolisian maupun eksternal Kepolisian. 

Secara internal dapat dilihat dari kebijaksanaan Kepolisian Jepang 

yang memang memprioritaskan Koban dan Chuzaisho untuk melaksakan 

tugas – tugas Kepolisian di garis terdepan yang langsung bersinggungan 
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dengan masyarakat dan bekerja selama 24 jam penuh dan tidak ada hari 

libur. Dukungan internal dari organisasi Kepolisian  terlihat juga dari 

jumlah petugas polisi yang bekerja di Koban dan Chuzaisho adalah 

sejumlah 37 % dari jumlah polisi yang ada di Jepang, Koban dan 

Chuzaisho dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sarana dan 

prasarana yang sangat lengkap serta alat  transportasi cukup memadai 

yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. 

Bukti lain keseriusan Kepolisian Jepang memprioritaskan Koban 

dan Chuzaisho diwujudkan dengan mewajibkan setiap petugas polisi 

yang baru lulus pendidikan dasar wajib bertugas di Koban minimal 2 

tahun, koban juga merupakan lokasi untuk praktek kerja sebelum 

petugas polisi tersebut  menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah 

polisi. 

Dalam melaksanakan tugasnya terlihat ada formalisasi dan 

standarnisasi tugas – tugas yang harus dilakukan di Koban dan 

Chuzaisho, penilaian personil yang bekerja di kedua tempat ini juga 

dilakukan dengan cara menilai dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan 

yang dilaksanakan selama tugas. Pemeriksaan kinerja petugas polisi 

yang bekerja di Koban dilakukan secara periodik, ada pengawas dan 

pemeriksa dari Direktorat Community Policing Prefektur yang menilai 

kinerja dan penampilan petugas polisi yang bekerja di Koban. 

Selain itu, dukungan internal juga berasal dari petugas polisi itu 

sendiri, rakyat Jepang terkenal akan kedisiplinannya dan sifat kerja keras 

yang telah ditanamkan pada Restorasi Meiji. Disiplin petugas polisi di 

Jepang sangat tinggi dan sikap saat melayani masyarakat terlihat sopan 

dan ramah, budaya mengajarkan rasa malu bila melakukan kesalahan 

dan pelanggaran. Setiap petugas melakukan tugasnya dengan penuh 

kesadaran dan profesional, ini terlihat saat mereka melaksanakan patroli, 

kunjungan kepada masyarakat dan kegiatan lainnya. 

      Motivasi petugas polisi di Jepang dalam melaksanakan tugas juga 

sangat baik. Gaji petugas polisi di Jepang lebih tinggi 13 % dari gaji 

pegawai negeri lainnya, sehingga profesi polisi menjadi profesi yang 
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cukup disenangi oleh masyarakat Jepang, dengan penghasilan sebagai 

polisi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang cukup.  

Petugas polisi yang bekerja di Koban umumnya bertugas di Koban 

karena bisa langsung berhubungan dan berkomunikasi serta membantu 

masyarakat, ini merupakan hasil dari wawancara yang saya lakukan 

terhadap petugas polisi pada beberapa koban. Petugas di Koban 

umumnya mempunyai jam lembur yang cukup banyak bila dibangdingkan 

petugas polisi yang bekerja di bagian lain, dalam satu bulan minimal 

mereka bekerja lembur sebanyak kurang lebih 45 jam. ( ketentuan di 

Jepang 1 minggu bekerja selama 40 jam  

Sedangkan di Chuzaisho dapat terlihat dukungan internal ini 

dengan diberikannya tunjangan bagi istri petugas polisi yang bertugas di 

Chuzaisho, mereka mendapat tunjangan sebesar 80.000 – 100.000 Yen 

untuk perannya menerima laporan dan bekerja di Chuzaisho saat 

suaminya tidak berada di kantor. Beberapa petugas polisi tidak senang 

bertugas di Chuzaisho karena privasinya akan terganggu, tapi data di 

Direktorat Administarsi Prefektur Saitama menyatakan bahwa masih 

banyak anggota polisi yang menulis angket untuk diberi  kesempatan 

bertugas di Chuzaisho. Petugas Polisi yang bertugas di Chuzaisho 

menperoleh fasilitas perumahan sehingga tidak perlu membayar uang 

sewa rumah, walaupun mereka tinggal dalam bangunan yang sama 

dengan kantor Chuzaisho.  

     Dukungan eksternal terhadap keberhasilan tugas di Koban dan 

Chuzaisho juga berasal dari masyarakat Jepang itu sendiri dan lembaga 

pemerintahan diluar Kepolisian seperti Pemda. Masayarakat Jepang 

sangat senang dengan keberadaan Koban dan Chuzaisho karena 

lembaga ini menjadi tempat bagi mereka untuk mengeluhkan berbagai 

hal dan selalu ada walaupun hari libur, saat pengamatan banyak orang 

yang datang ke kantor koban tidak terkesan takut dan berbicara santai. 

Dalam bukunya, “The Japanese Police System”, Parker mengatakan 

bahwa masyarakat Jepang tidak menganggap polisi sebagai musuhnya 
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dan bersikap baik dengan polisi, ini terlihat data hasil survey yang 

dilakukan pada tahun 1972 dan  1979.   

    Dukungan dari masyarakat Jepang ini merupakan hasil dari kerja 

keras polisi jepang dalam melaksanakan tugas. Dalam menerima laporan 

dilakukan dengan cepat dan ramah, ini terlihat saat mereka menerima 

laporan dari seorang istri yang datang menangis di kantor koban karena 

baru saja dipukul oleh suaminya. Seorang petugas mempersilahkan si 

wanita tersebut duduk dalam sebuah ruangan, selanjutnya seorang 

petugas memberikan segelas air minum kepada si wanita. Setelah si 

wanita sudah tenang, petugas baru menanyakan kejadian yang jelas dan 

apa yang diinginkan oleh si wanita tersebut dalam masalah ini. 

Kejadian lainnya yang sempat kami amati adalah banyaknya orang 

yang datang ke Koban hanya untuk menanyakan alamat sebuah tempat, 

setelah dipersilahkan masuk ke ruangan depan dengan, seorang petugas 

membuka peta daerah dan menunjukkan jalan yang harus diambil 

dengan ramah, sabar dan teliti. Kejadian lain yang sempat saya amati 

adalah sara menerima laporan dari seorang anak kecil yang datang ke 

kantor polisi untuk memberi tahu polisi bahwa dia baru saja menemukan 

uang di jalan sebesar 10 Yen. Si anak dipersilahkan duduk dan sipetugas 

membuat daftar penemuan barang, selanjutnya dengan sabar 

menerangkan bahwa bila dalam waktu 6 bulan tidak ada yang melapor 

kehilangan uang, maka uang tersebut akan diberikan kepadanya.  

Setelah itu si petugas polisi memuji kejujuran anak tersebut dan 

mengucapkan terima kasih. 

 Petugas polisi di Jepang terlihat tanggap dan cepat memberikan 

respon terhadap laporan sesuatu kejadian baik yang diterima melalui dial 

110 atau yang melewati pesawat telepon yang ada di Koban tersebut. 

Setelah mencatat laporan dan mempersiapkan apa yang perlu dibawa, 2 

petugas polisi langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah di 

TKP dan mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka mengamankan 

korban dan mengamankan TKP, setelah itu mereka segera menghubungi 

tim identifikasi di kantor polisi untuk segera datang ke TKP. 
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Sifat dan prilaku petugas polisi di Koban yang ramah, sabar , tanggap, 

cepat dan bersahabat ini dalam melayani masyarakat inilah yang 

menimbulkan dukungan yang besar dari masyarakat Jepang terhadap 

tugas – tuga Polisi.   

    Dukungan dari masyarakat juga terlihat dengan adanya asosiasi 

yang membantu polisi dengan melakukan berbagai kampanye 

pencegahan kejahatan, setiap koban dan Chuzaisho mempunyai dewan 

masyarakat yang terdiri dari unsur – unsur dalam masyarakat yang ada di 

wilayahnya yang selalu membantu petugas polisi dalam menciptakan 

rasa aman dan tenteram di linkungannya, seorang pengusaha yang 

sempat saya wawancarai mengatakan bahwa masyarakat harus ikut 

berperan membantu Kepolisian seperti dengan cara memberikan 

informasi – informasi tentang orang – orang jahat dan tak dikenal 

berkeluyuran di lingkungannya, petugas polisi tidak mungkin bisa 

mendapatkan informasi seperti itu tanpa bantuan dari masyarakat. 

  Dukungan eksternal juga diperoleh dari pemerintah daerah, 

pemerintah daerah membantu bila Kepolisian ingin mendirikan kantor – 

kantor koban yang kantor Koban yang baru guna  mendukung kegiatan 

yang dilakukan Kepolisian dalam menciptakan rasa aman dan tentram. 

 

Sistem pelayanan kepada Masyarakat 

 

Menentukan standar keberhasilan pekerjaan Polisi tidaklah mudah 

karena  masing-masing daerah memiliki karakteristik dan acaman 

keamanan yang beragam. Sehingga Kepolisian di daerah memiliki 

prioritas yang berbeda dalam menanggulangi gangguan keamanan di 

daerahnya. Namun yang paling utama dalam melayani masyarakat 

adalah bagaimana kecepatan polisi mendatangi tempat kejadian yang 

biasanya terjadi suatu kemacatan lalu-lintas , terjadi tindak kriminal dan 

masalah sosial lainnya.  

Untuk dapat menjawab segala permasalahan yang menyangkut 

dengan keamanan dalam kehidupan masyarakat itu tidak pula hanya 
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dapat diwujudkan dengan satu bagian polisi atau bahkan dua bagian 

secara parsial (polisi berseragam dan tidak berseragam), namun 

dibutuhkan adanya suatu sistem yang dapat meramu dan memadukan 

kesatuan-kesatuan Kepolisian itu yang bekerja secara harmonis dalam  

kerangka tujuan yang sama dan keterpaduan tindakan untuk menjawab 

segala tantangan tadi. 

Pusat Komando dan Pengendalian Operasional Kepolisian atau 

disingkat dengan PUSKODALOPS adalah suatu kesatuan yang dapat 

menjadi wadah untuk dapat meramu dan kesatuan yang dapat bertindak 

untuk mewujudkan keterpaduan diantara kesatuan-kesatuan dalam 

Kepolisian itu atau dapat pula kita sebut sebagai suatu jembatan yang 

dapat menghubungkan antara kesatuan yang satu dengan kesatuan 

yang lain dalam hal bertindak dalam satu tujuan yaitu untuk menjawab 

semua permasalahan yang ada dalam masyarakat itu. 

Permasalahan yang diungkapkan dalam hal ini adalah bagaimana 

keterpaduan semua kesatuan atau kelompok yang lebih kecil dalam 

kekuatan Kepolisian itu dapat bertindak dalam suatu irama yang 

harmonis untuk mewujudkan kecepatan dalam bertindak untuk merespon 

semua permasalah yang ada dalam masyarakat itu. (upaya mewujudkan 

time respons yang baik).  

   

1) Fungsi Pusat Pengendalian Operasional Kepolisian (Pusdal ops)  

Pusat pengendalian operasional di Kepolisian Prefektur 

merupakan pusat pelayanan terhadap masyarakat yang berupa 

laporan atau pengaduan melalui jalur telephon 110, di samping 

itu juga merupakan pusat informasi dan pengendalian 

pelaksanaan operasional Kepolisian yang berada di lapangan 

(melalui system kabel dan satelit). 

Sistem pelayanan masyarakat untuk memudahkan 

masyarakat yang melaporkan atau mengadukan setiap gangguan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan untuk memberi 

komando atau perintah pada para petugas di lapangan untuk 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 256 

mempercepat penanganan TKP (tempat kejadian perkara). 

Dalam penanganan  TKP  dengan standart 5 (lima) menit sampai 

pada sasaran dengan motto cepat, tepat dan ramah. Saat ini  

kendala yang dihadapi pada system ini adalah pelaporan atau 

pengaduan yang melalui Hand Phone atau telpon seluler, karena 

tidak dapat dideteksi secara langsung posisinya. 

 
2)   Pos Polisi (Koban dan Chuzaisho) 

 Dalam bidang preventif, Koban System merupakan 

primadona Polisi Jepang dan telah dikembangkan sejak tahun 

1874 hingga kini. Koban system ini dibagi dalam 2 aktifitas yaitu 

Hashutsusho (Police Box) dan Chuzaisho (Residential Police 

Box). Keduanya dilengkapi dengan sarana tugas seperti 

kendaraan patroli (mobil, sepeda motor dan sepeda), perumahan, 

sarana telekomunikasi (telepon dan HT). Diseluruh Jepang 

terdapat sekitar 15.000 Police Box (6000 Hashutsusho dan 9000 

Chuzaisho) dan saat ini untuk didaerah pertokoan yang sibuk 

dikembangkan Intelegence Police Box secara komputer. 

 Police Box tidak dibebani laporan Komando/laporan 

satuan karena semua kejadian telah dipantau dan didata oleh 

Police Station. Petugas Police Box justru senantiasa mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan tentang situasi keamanan kepada 

Government Official setingkat Camat/Lurah. 
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Gambar  75 : Petugas Chuzaicho  

       

 Residential Police Box didirikan pada daerah yang tidak 

terlalu rawan kejahatan dan hanya dipertanggung jawabkan 

kepada seorang Bintara dabn dibantu oleh masyarakat sekitar 

sebagai sukarelawan. Semua sarana dilengkapi untuk 

kebutuhan tugas seperti kendaraan patroli (mobil, sepeda 

motor dan sepeda), perumahan, sarana telekomunikasi 

(telepon dan HT). 

 Diseluruh Jepang terdapat sekitar 15.000 Police Box 

(6000 Hashutsusho dan 9000 Chuzaisho) dan saat ini untuk 

didaerah pertokoan yang sibuk dikembangkan Intelegence 

Police Box secara komputer. 

 Police Box tidak dibebani laporan Komando/laporan 

satuan karena semua kejadian telah dipantau dan didata oleh 

Police Station. Petugas Police Box justru senantiasa 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang situasi 

keamanan kepada Government Official setingkat Camat/Lurah. 

 

 

Manajemen Informasi Kepolisian Jepang. 

 

1. P e r e n c a n a a n  

Perencanaan tugas pokok adalah menjawabberbagai 

tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan salah satu 

yang dibuat adalah melalui jalur 110, hal tersebut harus dijawab 

oleh Puskodaops semua Telepon yang masuk dan dapat diatasi 

dengan tindakan Kepolisian dalam waktu yang singkat. Dari hasil 

pembicaraan dengan salah satu Kepala divisi di Community Police 

di PPH Saitama bahwa Time Respons rata-rata di daerahnya 
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mencapai angka waktu 6 menit 30 detik. Namun secara nasional 

rata-rata mencapai angka  maksimal yaitu 5 menit.  

 

2. P e n g o r g a n i s a s i a n . 

a. Tingkat Prefektur. 

Puskodalops berada dibawah langsung oleh kepala 

Community Police Departement yang secara garis 

komandonya berada  dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Polisi Prefektur. Satuan ini 

dipimpin oleh seorang Superintendent Polisi . Sedangkan 

untuk pembagian ruangan terdiri dari ruangan Staff dan 

ruang Tekhnisi. Adapun tata ruang pusat pengendalian 

operasi terbagi atas : 

1) Ruangan Penerimaan Public Complaint melalui 

telepon 110. 

2) Ruangan Pengiriman dan penyampaian Informasi 

dan perintah ke kesatuan pelaksana.  

3) Ruang Istirahat. 

 

Peralatan-peralatan yang dimiliki oleh ruang 

Puskodalops adalah antara lain : 

 
1) 48 set komputer desk top untuk para operator 

penerima dan penyaring panggilan darurat 

110 terbagi dalam tiga jenis komputer yaitu 

untuk mengetahuai dari daerah mana yang 

menelepon, untuk mencatat isi pnggilan 

darurat tersebut, dan untuk melihat posisi para 

mobil patroli yang dihubungkan dengan  

Global Positioning System (GPS)  

2) 27  set komputer desk top untuk para operator 

pengirim berita atau pesan atau perintah-
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perintah dari hasil saringan para operator 

penerima panggilan 110 untuk disampaikan 

kepada station atau dipancarkan melalui radio 

ke kesatuan bawahan atau Police Station, 

Koban mobil patroli atau bahkan ke 

Chuzaisho. 

3) 4 buah layar monitor besar  ukuran 2 m X 1,8 

m yang ditempatkan di depan ruangan yang 

masing masing layar monitor besar tersebut 

berfungsi untuk melihat / monitor situasi kota 

atau daerah yang dipantau dari satelit, monitor 

yang lainnya adalah untuk melihat peta jalur-

jalur jalan dan layar monitor yang lainnya  

untuk melihat posisi kejadian dalam peta yang 

lebih detail, monitor yang lainnya adalah 

dihubungkan dengan Helly untuk menitor 

keadaan wilayah dari udara. 

4) Radio Komunikasi yang setiap operator 

memiliki dan bisa berhubungan dengan 

seluruh wilayah prefektur Saitama mulai dari 

Police Station, Koban, Mobil patroli, Koban 

dan Chuzaisho. 

5) 9 set komputer desk top untuk para komandan 

divisi yang sama dengan operator yang 

lainnya digunakan untuk mementau dan 

memonitor pekerjaan para operator dan 

memantau laporan yang masuk apakah sudah 

tersampaikan atau tertangani dengan baik  

3 set Base radio, 3 set Lap top untuk 

mengecek data-data kendaraan bermotor dan 

data pelaku kriminal / residivist.  
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6) Panel Bar untuk mengetahui jumlah panggilan 

darurat 110 yang masuk dalam setiap divisi 

yang bertugas selama 24 jam. 

7) Telepon yang berada di setiap meja operator  

8) Lampu indikator (merah, hijau dan putih ) 

yang mengindikasikan tentang panggilan yang 

masuk. 

9) Filing cabinet untuk menyimpan data-data 

pelaksanaan tugas dan adminstrasi yang 

lainnya. 

10) Peralatan yang lainnya yang menunjang.  

 
b. Tingkat Police Station. 

 
Puskodalops tingkat Police Station berada dibawah 

Koordinator Divisi Community Police, ditugaskan satu orang 

operator secara bergantian untuk meneruskan perintah-

perintah yang datangnya dari PPH ke Koban, Mobil patroli, 

Motor Patroli atau ke Chuzaisho dan untuk mengecek 

sampai dimana penanganan perintah yang disampaikan 

sekaligus melaporkan ke PPH tentang hasil-hasil yang 

dilaksanakan dari perintah tersebut. 

Pada tingkat Police station peralatan yang dimiliki  

antara lain  

     

1) 3 set komputer Desk top yang langsung on 

line dengan PPH 

2) Lampu indikator untuk mengetahui jenis 

panggilan 110 yang masuk atau yang 

diberitahukan dari puskodalops PPH.  

3) 1 set komputer Lap top untuk mengecek data-

data Kendaraan bermotor dan Pelaku 

kejahatan yang On line dengan PPH. 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 261 

4) 1 set Base radio Cahnnel 2 yang bisa 

berhubungan / monitor dengan radio yang ada 

di Puskodalops  PPH. 

5) 1 set radio lokal Urawa yang khusus 

berhubungan dengan Koban, Mobil Patroli 

dan Chuzaisho.  

6) Telephon  

 

Perangkat yang sama terdapat pula dalam 

Penjagaan depan yaitu penjagaan yang dilaksnakan pada 

malam hari oleh setiap perwakilan divisi yang dikoordinir 

oleh Kepala Jaga (dari salah satu Kepala divisi Community 

Police). 

 

c. Tingkat Koban  

 

Pada tingkat Koban tidak terdapat puskodaops 

namun setiap regu shift yang bertugas di koban tersebut 

dapat memonitor perintah-perrintah yang disampaikan oleh 

Puskodaops PPH melalui radio Channel 2 yang ada di 

Koban, kemudian terdapat juga satu set Komputel lap top 

yang on line dengan PPH untuk mendapatkan data 

Kendaraan bermotot atau para pelaku kriminalitas.  

  
2. P e l a k s a n a a n 

 
 

a. Sistim Adminis trasi. 

 

1) Administrasi Personil. 

 

Dilaksanakan secara terkendali dan berpusat di Bagian 

Administrasi Prefektur . Kepala regu kurang memahami 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 262 

mengenai sistem administrasi personil dengan alasan 

adalah bukan merupakan tugas nya dan hal itu telah 

dilaksanakan oleh  bagian administrasi. Mereka hanya 

siap melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

 

2) Administrasi Pelaksanaan Tugas. 

 

Petunjuuk pelaksanaan tugas tidak terlihat hanya ada 

tergantung semacam Check List pelaksanaan tugas 

sehari-hari dan apabila terjadi suatu kejadian yang 

menonjol atau penting untuk melaksanakan 

sebagaimana urutan-urutan yang tertulis dalam papan 

Check List tersebut. 

Jadwal Pelaksanaana Tugas tergantung Satu lembar 

yang menandakan pepbagian jadwal waktu 

pelaksanaan tugas masing-masing regu atau Shift. 

 

b. Personil. 

Jumlah Personil yang ditugaskan di bagian 

Command and Control System tersebut adalah sebayak 63 

orang tang terbagi dalam tiga regu atau Shift yaitu masing-

masing 21 oarang.; 

Setiap regu atau shift tersebut dipimpin oleh seorang 

Superintendent atau Inspektur Polisi. 

Semenjak ditugaskan di bagian Puskodalops tersbut 

tidak pernah menerima pelatihan khusus tantang 

pengoperasionalan komputer dan alat komunikasi lainnya 

tetapi keahlian tersebut diterima secara turun temurun dari 

seniornya terdahulu. 

Training atau pendidikan dan latihan tidak pernah 

dilaksanakan hanya tetap dilaksankan transfer of skill and 
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ability dari senior ke junior yang baru ditugaskan di 

Puskodalops tersbut. 

Kepangkatan orang yang bertugas di Puskodalops 

tersebut sangat bervariasi mulai dari Policeman sampai 

kepada Superintendent sebagai Kepalanya. 

Dibagian penerimaan laporan dan Public complain 

terdapat Polisi wanita   

 

c. Cara Bertindak. 
 

1) Pada Tingkat Prefeektur 
 

(a) Menerima seluruh panggilan daruruat melalui 

telepon 110  

(b) Mencatat panggilan tersbut kedalam komputer 

yang langsung on line keseluruh jajran (police 

Station) 

(c) Menganalisa jenis panggilan yang masuk 

tersebut apakah merupakan laporan kejadian 

atau merupakan komplaint yang harus segera 

mendapatkan tanggapan. 

(d) Mengecek lokasi penelepon yang ada dalam 

monitor komputer 

(e) Menginformasikan ke operator penyampai 

atau pengirim berita  

(f) Operator pengirim berita mempelajari 

informasi yang disampaikan oleh operator 

penerima panggilan dalam layar komputer 

yang ada, termsuk lokasi kejadian atau 

permintaan atau komplaint tersebut. 

(g) Menyampaikan kepada kesatuan bawah 

(Police Station ) tempat kejadian atau 

permintaan dari panggilan tersbut. 
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(h) Mencatat dalam kamputer tersebut lalu 

disimpan / saving information. 

(i) Apabila hal itu termasuk hal yang menonjol 

maka akan dilaporkan kepada Kepala Bagian 

Community Police PPH yang menyampaikan 

kepada Kepala PPH. 

(j) Menyiapkan Laporan harian pelaksanaan 

tugas selama 1 X 24 jam. 

(k) Membuat Lapaoran Khusus tentang kejadian 

menonjol kepada pimpinan. 

 

2) Pada Tingkat Police Station 

 

(a) Menerima semua pemeberitahuan dan 

perintah-perintah yang datang dari Operator 

PPH. 

(b) Mencatat dan melihat dalam monitor komputer 

yang on line dengan Puskodalops PPH. 

(c) Mengecek dan melihat lokasi tempat kejadian 

atau permintaan tersebut melalui Radio atau 

telepon. 

(d) Menghubungi Koban dan Patroli yang terdekat 

dengan Lokasi  kejadian atau permintaan. 

(e) Mencetak / print out isi laporan tersbut dan 

filing. 

(f) Apabila kejadian yang dilaporkan tersbut 

merupakan kejadian kriminalitas atau 

kecelakaan Lalulintas maka membuat Laporan 

Polisi sebagai dasar Penyidikan. 

(g) Membuat Laporan Harian pelaksanaan tugas. 

(h) Melaporkan secara khusus terhadap pimpinan 

(Koordinator Divisi Community Police atau 
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pimpinan yang lainnya) bila kejadian tersebut 

termasuk dalam kejadian penting 

 

 

3) Pada tingkat Koban. 

(a) Menerima Perintah dari Operator Police 

Station mencatat lokasi dan apa yang terjadi. 

(b) Kepala Regu / Shift  mendatangi TKP bersama  

anggotanya (minimal 2 orang). 

(c) Melakukan tindakan Kepolisian yang 

dibutuhkan dalam kejadian atau sesuai 

permintaan. 

(d) Setelah selesai kembali ke Koban dan 

membuat laporan khusus terhadap kejadian 

Kriminalitas atau Kecelakaan Lalulintas. 

(e) Membuat Laporan Harian tentang 

pelaksanaan tugas selama 1 X 24 jam. 

 

4) Patroli Kendaraan Roda 2, dan Roda 4 

 

(a) Setelah mendengarkan Informasi dari Radio 

baik itu dari Channel 2 PPH maupun dari radio 

Lokal Police Station langsung konfirmasi 

tentang kejadian atau permintaan dan lokasi 

nya. 

(b) Segera meluncur menuju TKP melalui jalur 

dan route terdekat dan termudah dijangkau. 

(c) Segera melakukan tindakan Kepolisian sesuai 

permintaan keadaan. 

(d) Membuat laporan khusus tentang kejadian 

yang telah ditangani.  
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(e) Melaporkan kepada Police Station tentang hal-

hal yang dilakukan dan situasi kejadian 

tersebut. 

(f) Apabila kejadian itu membutuhkan untuk divisi 

yang lainnya datang ke TKP maka akan 

disampaikan ke Police Station. 

   

5) Pada tingkat Chuzaisho 

 

Pada Chuzaisho sebagai unsur pelaksanan 

terdepan yang melaksanakan perintah-perintah yang 

disampaikan kepadanya dan menjadi lingkup 

tugasnya pada umumnya adalah sam dengan pada 

tingkat Koban yaitu hanya melaksanakan tindakan 

pertama bila ada suatu kejadian kemudian 

melaporkannya kepada atasan. 

 

d. Aturan-aturan atau Consignes. 

 

Aturan-aturan yang ada atau consignes pelaksanaan 

tugas yang ada tidak terlalu ditonjolkan, ketentuan umum 

yang tergantung di depan pintu masuk merupakn ketentuan 

secara umum bagaimana polisi itu harus bertuas diantara 

sepulh point yang tergantung dalam sebuah papan / white 

board menunjukkan sikap-sikap secara umum, ditambah 

pula dengan 5 butir program prioritas tahunan setiap PPH 

sebagai hasil evaluasi tahunan yang dibuat menjadi 

program tahunan PPH. Sebuah jadwal Pelaksaan tugas 

dari setiap Divisi, berisi pembagian tugas-tugas sehingga 

setiap anggota Polisi bertugas sesuai dengan standar yaitu 

selama 8 Jam sehari untuk melengkapi tugas-tugas shift / 

divisi. 
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3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian. 

a. Pengawasan Langsung. 

 

Pengawasan dan Pengaendalian sehari-harinya 

dilaksanakan oleh Kepala Regu / Shift namun dalam waktu-

waktu tertntu Kepala Divisi Command and Control System 

datang untuk melihat pelasanaan tugas di ruangana 

tersebut khususnya bila ada hal-hal yang ingin disampaikan 

langsung olehnya. 

Kepala Polisi Prefektur akan menelepon langsung 

kepada petugas puskodal ops bila ada hal-hal yang ingin 

diketahuinya atau ada hal-hal penting yang akan 

diketahuinya dari Puskodalops demikian juga Kepala 

Bagian  

 

b. Laporan. 

Pada setiap pelaksanaan tugas baik ditingkat PPH 

maupun di tingkat Police station dan Koban membuat 2 

jenis laporan yaitu  

1) Laporan harian atau laporan umum yang berisi 

jumlah kejadian dan hal-hal yang dilaksnakan 

petugas operator dan petuga polisi selama dalam 

bertugas misalnya jumlah telepon 110 yang diterima, 

jumlah kejadian kriminalitas, jumlah kecelakaan 

lalulintas dan jumlah patroli dan permintaan patroli. 

2) Laporan Khusus atau laporan kejadian insidentil 

yang dibuat apabila terjadi kejadian yang serius yang 

meliputi Kejadian Kriminalitas dan Kecelakaan 

Lalulintas. 
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Pelaksanaan tugas yang serius tercermin selalu, tanggung jawab dari 

perorangan sangat menonjol, sulit kita temukan hal-hal yang membuat kita 

terkesan kurang khususnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kerjasama 

atau team work yang hampir dikatakan sempurna, karena tindakan dari setiap 

orang yang saling meutup kegiatan yang lain apabila petugas yang seharusnya 

bertugas dalam hal itu berhalangan maka petugas yang lain akan 

mengambilalih tanpa perhitungan. 

Budaya kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas, dan 

ditunjang oleh budaya malu untuk berbuat kesalahan, kesamarataan terkesan 

yang membuat para petugasnya tidak banyak tuntutan. 

Sarana dan prasarana yang sangat menunjang dirasakan sangat 

membantu pelaksanaan tugas mekanisme yang tidak berbelit-belit, karena 

semua kekurangan-kekurangan akan ditanggulangi oleh Kantor asal saja 

diajukan dengan cara yang benar khususnya mengenai peralatan dan 

perlengkapan mendapat tanggapan yang baik. 

Struktur organisasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit memudahkan 

mekanisme kerja dan adminstrasi dilaksanakan dengan mudah. 

Fakto-faktor yang mendukung : Intake dan sumber daya manusianya 

diterima dengan benar, karena memang pekerjaan sebagai Polisi menjadi 

dambaan banyak orang di Jepang, kesejateraan dan penghargaan yang 

diberikan satuan dan negara merupakan faktor yang tidak kecil, sehingga 

sangat berpengaruh terhadap mental Anggota Polisi. Sarana dan prasaran yang 

memadai mempengaruhi pula sikap pelayanan Polisi terhadap masyarakat. 

Sejarah lahirnya Kepolisian Jepang memang mendapat hati di kalangan 

masyarakt sejak fungsi Kepolisian itu berdiri, sehingga dengan demikian kontrol 

masyarakat / social control terhadap tingkah laku Kepolisian itu sangat dominan, 

Polisi lahir sebagai kekuatan sipil dan tidak mempuyai rival dalam urusannya 

penegakan hukum dan keamanan dalam masyarakat Polisi adalah satu-satunya 

kekuatan untuk mengamankan dan tempat keluhan masyarakat dalam 

hubungannya dengan keamanan, dan Polisi itu sendiri tidak pernah memberikan 

Cela dan Aib yang besar dengan demikian masyarakat sangat percaya dengan 

Polisi dan menghargai Tugas Kepolisian 
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IX.     IDE  REFORMASI POLRI 

 

Community Policing di Indonesia 

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) 

merupakan kegiatan utama yang mendasari konsep “Community Policing”. 

Melalui kegiatan Binkamtibmas ini diharapkan Polri dalam melaksanakan tugas 

pokoknya lebih profesional. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, pada 

pasal 2 menjelaskan bahwa “Polri merupakan alat negara mempunyai tugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai rumusan tugas pokok Polri telah 

dinyatakan dalam Keputusan Presiden secara terperinci. Namun demikian 

dalam memelihara Kamtibmas memerlukan strategi dan dukungan dari berbagai 

pihak. Sehingga untuk menentukan cara bertindak yang strategis dalam tugas 

Kepolisian disarankan untuk melakukan pendefinisian kembali peran 

Kepolisian, mengupayakan peningkatan pendidikan akademis bagi aparat 

Kepolisian dan pemberian penghargaan bagi penegak hukum yang positif 

hendaknya menjadi bagian tak terpisah dari program pembinaan Kamtibmas. ( 

Koenarto, 1998 : 78  ; Johnson, 1984 ;  Mendelson, 1970 )   

 

Pendefinisian kembali mengenai tugas pokok Polri sangat perlu dilakukan, 

Kapolri Jendral Polisi Drs. Dai Bachtiar dalam acara pengarahan dan tatap 

muka dengan perwira di jajaran Polda Metro Jaya ( Januari  2002 ) menyatakan 

sebagai berikut :  “Polri saat ini harus lebih mengutamakan tugas pelayanan 

masyarakat. Meskipun dalam Undang-undang Kepolisan dan Keputusan 

Presiden RI secara jelas mengatur bahwa tugas penegakan hukum dinyatakan 

lebih awal dari tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”.  

 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 271 

Dengan mengutamakan tugas pelayanan terlebih dahulu daripada tugas 

penegakan hukum mempunyai makna yang berbeda. Apabila dalam kegiatan 

Kepolisian mengutamakan tugas penegakan hukum maka tampilan sikap selalu 

didasari kewenangan Kepolisian. Sedangkan kegiatan Kepolisian yang 

mengutamakan tugas perlindungan dan pengayoman akan menampilkan sikap 

sebagai pelayan masyarakat. Tampilan yang didasarkan atas sikap/perilaku 

melayani memiliki makna yang lebih cocok dengan konsep Community Policing 

sebagaimana yang dilakukan oleh Kepolisian Jepang daripada dengan 

mengunakan pendekatan kewenangan. 

 

Menurut seorang pemerhati Kepolisian Prof. SATJIPTO RAHARDJO  dalam 

seminar tentang  “Reformasi Kepolisian Republik Indonesia” di Perguruan Tinggi 

Ilmu Kepolisian Jakarta  ( 1999 ), mengenai reformasi Kepolisian di Indonesia 

dikutip penjelasan sebagai berikut: 

“ Polri saat ini sedang mereformasi diri menghadapi masyarakat yang 
sedang mengalami perubahan. Perubahan masyarakat yang semakin 
demokratis akan mempengaruhi bentuk organisasi Kepolisian. Oleh 
sebab itu  jika berbicara masalah pemolisian setidak-tidaknya terkait 
dengan 4 (empat ) hal yaitu menyangkut  struktur, penampilan, kinerja 
dan perilaku  polisi itu sendiri “.   

 

Berdasarkan penjelasan diatas dalam mereformasi Polri perlu dilakukan 

perubahan  yaitu perubahan yang menyangkut struktur organisasi Polri  

(eksternal dan internal), perubahan penampilan ( perorangan, kesatuan dan 

operasional ), perubahan kinerja ( profesional tugas polisi ) dan perubahan 

perilaku ( sikap polisi menghadapi masyarakat ). Mengenai perubahan struktur 

dalam pemerintahan (eksternal) sudah dilakukan sedangkan perubahan 

organisasi internal masih dalam pembenahan.  

Selanjutnya untuk perubahan penampilan  meliputi tiga hal yaitu 

penampilan perorangan (meliputi fisik, pakaian dan kelengkapan dinas ), 

penampilan kesatuan (meliputi kondisi, sarana dan prasarana  kantor) dan 

penampilan operasional ( tindakan Kepolisian dilapangan). Perubahan 

penampilan diarahkan dalam membentuk polisi sipil yang professional dan 

demokratis serta  berupaya  melepaskan / menghilangkan kesan militeristik .   
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Perubahan kinerja Kepolisian ditandai dengan sejauhmana polisi 

melaksanakan tugasnya secara  profesional. Adapun tugas Kepolisian 

dimaksud adalah melaksanakan tugas pencegahan kejahatan dan  penindakan 

terhadap pelaku kriminal. Sedangkan perubahan perilaku terkait dengan sikap 

polisi dalam menghadapi dan melayani masyarakatnya. Sikap petugas polisi 

selalu terkait dengan budaya  organisasi, budaya kerja dan budaya masyarakat. 

Sehingga dalam melakukan pembenahan terhadap Polri memerlukan pendapat, 

masukan sekaligus dukungan dari masyarakat yang disampaikan melalui wakil-

wakilnya.  

Selanjutnya mengenai budaya organisasi Kepolisian Jepang. Budaya 

organisasi menjadi mekanisme kontrol yang dapat memberikan bimbingan dan 

membentuk sikap dan perilaku dari anggotanya. Bila dalam peraturan 

dinyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan Kepolisian merupakan hal 

yang dilarang, maka dengan budaya organisasi telah membentuk sikap mental 

anggota  untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut juga 

ditunjukan dari system yang mendukung kerja polisi dan meminimalkan peluang 

terjadinya penyimpangan atau pelanggaran aturan dan kode etik Kepolisian. 

Seluruh aturan dalam kegiatan/tindakan  Kepolisian diatur dalam kode etik 

Kepolisian yang dijabarkan dalam petunjuk-petunjuk yang disesuaikan 

bidangnya tugas masing-masing dan benar-benar dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan tugasnya.  

 

Budaya organisasi Polri 
 

Budaya organisasi  dapat diartikan sebagai satu persepsi umum yang 

diterima oleh seluruh anggota organisasi dalam memandang sesuatu. Ia dilihat 

sebagai karakteristik-karakteristik yang memberikan nilai-nilai pada organisasi. 

Melalui budaya organisasi, organisasi memiliki identitas yang membedakannya 

dengan organisasi lain. Budaya itulah yang merupakan salah satu faktor dari 

keberhasilan Kepolisian Jepang dalam membangun system Community Police. 

Dengan mengutamakan tugas bidang preventif, masyarakat akan merasa 

lebih terjamin keamanannya. Karena itu patroli polisi terus diupayakan terutama 
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di daerah rawan kejadian. Masyarakat dapat dengan mudah bertanya dan minta 

bantuan polisi mengenai masalah yang dihadapinya. Demikian pula di bidang 

preemptif, polisi bekerja sama dengan pimpinan pemerintahan dan tokoh 

masyarakat, untuk bersama-sama membimbing masyarakat, terutama anak-

anak, remaja, dan pelajar agar mentaati aturan hukum dan menjauhi perilaku 

menyimpang. 

Mereformasi Polri memang bukan hal yang mudah dan membutuhkan 

waktu yang panjang serta pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen yang 

tentunya juga melihat harapan dan tuntutan dari masyarakat akan layanan 

Kepolisian khususnya dibidang keamanan. Saat ini seperti yang telah banyak 

dilakukan beberapa Kepolisian didunia adalah mengedepankn community police 

dan salah satunya adalah Kepolisian Jepang. 

Di mana antara budaya organisasi polri yang ideal dan yang aktual tidak 

terjadi  perbedaan atau dapat dikatakan dari yang budaya yang aktual 

menunjukan yang ideal . Hal tersebut dibangun secara konsekuen dan 

konsisten melalui : 

1. Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta 

strategi-strategi yang legal dan diformalisasikan serta dibuat standarisasi 

yang jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif, 

dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian dalam 

melaksanakan tugasnya.  Dengan disiplin yang tinggi dan professional 

serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan. 

 

 

 

2. Kepemimpinan (baik tingkat atas samapi tingkat kepala Unit) 

 Top Management menjadi change agent. pemimpin secara terus 

menerus memberikan motivasi dan semangat terhadap perubahan 

yang hendak dituju.  

 Manajemen partisipatif. Mengurangi hambatan komunikasi antar 

level jabatan. 
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 Konsistensiemenerapkan sistem reward and punishment yang 

tegas. menekankan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang 

tidak berprestasi dan tidak ada waktu tersedia untuk 

mengembangkan mereka yang butuh dorongan. Setiap orang 

harus menolong dirinya sendiri, dan pastikan bahwa setiap orang 

harus menjadi aset bagi organisasi Polri 

 Dekat dengan Bawahan dan adanya keteladanan  

Pemimpin yang dapat membuat dirinya agar disayangi oleh 

bawahannya adalah pemimpin yang 'nyata' dan jujur. Mereka tidak 

menganggap dirinya terlalu tinggi sehingga sudi menyingsingkan 

lengan baju untuk bekerja berdampingan dengan bawahannya 

serta dengan keteladanannnya dapat dijadikan panutan dan 

kepercayaan anak buahnya. 

 Kemampuan Membuat Orang Bertanggung Jawab 

Berempati adalah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh 

pemimpin. Dengan berempati kita bisa memahami mengapa 

seseorang melakukan hal itu atau apa yang dirasakan oleh orang 

lain bila terjadi suatu hal. Namun jangan membaurkan empati 

dengan kecenderungan untuk memaafkan atau menerima alasan 

atas suatu kegagalan yang dilakukan orang lain. menurut 

penelitian Dewarl Kari dalam Accountable People (1999), pada 

dasarnya orang mau bertanggung jawab. Masalahnya adalah 

bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mengkomunikasikan 

bahwa kegagalan atau mempunyai kinerja yang buruk itu, tidak 

bisa diterima! Tetapkan sasaran yang adil dan menantang. 

Perhatikan proses yang dilalui bawahan kita. Jangan biarkan 

kegagalan terjadi. 

 

3. Pendelegasian Kewenangan  

 Dengan mengedepankan Polres sebagai Komando Operasional 

Dasar (KOD) dan meningkatkan peran Polsek sebagai basis deteksi 
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dengan mengoptimalkan fungsi pos polisi serta babinkamtibmas (bintara 

pembina keamanan masyarakat. 

 

4.      Pengembangan Sumberdaya manusia  

Baik melalui pendidikan formal dan non formal ataupun latihan, 

guna meningkatkan  profesionalitas dan  perbaikan dalam penilaian karya 

dan kompensasi agar memacu motivasi untuk berprestasi yang tentunya 

dibarengi dengan sistem kompetisi yang fair.   

 

5.     Membangun Lingkungan Pembelajaran  

Dalam membangun pembelajaran tersebut melalui tahapan-

tahapan   Sbb : 

 Tingkatan terendah adalah ketidaktahuan: Tingkatan ini 

merupakan tingkatan di mana proses pembelajaran                           

dapat   dimulai dengan mudah karena materi yang dibutuhkan 

cukup jelas untuk disampaikan.  

 Tingkatan kedua adalah kepedulian: Dengan adanya 

kepedulian individu serta kelompok, yang dibutuhkan oleh 

anggota organisasi adalah motivasi untuk mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.  

 Tingkatan ketiga adalah pemahaman. Tingkatan ini merupakan 

fase kritis, karena pada saat pemahaman mulai tumbuh dan 

berkembang. 

 Tingkatan keempat adalah komitmen. Pada tingkatan ini, 

proses pembelajaran harus berasal dari tarikan individu yang 

bersangkutan, bukan oleh dorongan dari organisasi. 

Bagaimana mengkondisikan hal ini? Merupakan tugas 

pimpinan atau manajer  untuk membangkitkan minat tersebut.  

 Tingkatan kelima adalah berperan. Proses pembelajarannya 

terjadi secara langsung, dengan melakukan penyempurnaan-

penyempurnaan yang bermanfaat bagi organisasi. 
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Pengembangan dalam lingkungan ini memungkinkan 

berlangsungnya proses pembelajaran yang menambah 

wawasan, serta meningkatkan kemampuan berinovasi dan 

menyelesaikan malasah-masalah secara kreatif.  

 Tingkatan tertinggi adalah refleksi. Ini merupakan bagian yang 

paling penting dalam proses pembelajaran. Pada tingkatan ini 

dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pembelajaran, 

hasil yang dicapai, teori atau model yang digunakan, serta hal-

hal lain yang dianggap perlu.  

  

6.      Orientasi pelayanan pada kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Salah 

satunya dengan mengedepankan fungsi community Police  

 

7.       Mengatasi konflik dalam organisasi sebagai sarana chek and balance. 
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X.  PENUTUP 

 

 

Dengan semangat reformasi Polri untuk menjadi polisi yang demokratis 

memang bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan waktu yang panjang dan 

usaha yang serius yang konsisten. Hal tersebut di atas hanyalah sebagian kecil 

dari ide/gagasan-gagasan untuk mereformasi Polri. 

Polri diharapkan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

demokratis dan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan rasa aman.  

Community Policing sebagai konsep pemolisian dimasa depan, 

keberadaanya tidak dapat dielakan di Indonesia. Dengan semangat reformasi 

Polri diharapkan mampu melaksanakan tugas secara profesional ditengah-

tengah perubahan masyarakat yang semakin demokratis. 

Dalam mereformasi Polri perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. 

Adapun perubahan dimaksud berkaitan dengan perubahan structural, 

instrumental dan cultural. Sehingga penampilan, kinerja dan perilaku petugas 

Polri merubah hal tersebut diperlukan pemikiran dan komitmen yang kuat serta 

melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga perubahan yang dicapai dapat 

sesuai atau mendekati keinginan masyarakat.   

Apabila hal tersebut dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen yang 

kuat maka Polri dapat tampil dengan wajah baru menjadi organisasi Kepolisian 

profesional dan demokratis.  Sebab apa yang dilakukan oleh polisi dalam tugas 

merupakan  kehendak bersama dari masyarakatnya.  

Community Policing sebagai konsep pemolisian sudah diketahui dan 

dipahami oleh Kepolisian di berbagai negara. Melalui strategi  pembinaan / 

pemeliharaan  keamanan masyarakat konsep ini terus dilakukan pengkajian dan 

penelitian secara mendalam.  Polri sebenarnya sudah siap melaksanakan 

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik.  

 Dalam mereformasi polri untuk menuju polisi yang demokratis mandiri 

dengan supremasi hukum, menghormati Hak azasi manusia yang  dicintai 



Laporan Kegiatan  Studi Banding Kepolisian Di Jepang  ( 5 Pebruari S/D 28 Maret 2002) 278 

dihormati, dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat adalah polisi yang 

bukan semata-mata sebagai alat negara tetapi merupakan pelayan masyarakat 

yang dengan dekat dengan masyarakatnya, tidaklah semudah yang dikatakan 

namun perlu kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan. 

 Selain itu juga untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Polri (tingkat 

nasional atau daerah)  dalam memberikan pelayanan keamanan kepada 

masyarakat perlu adanya lembaga yang netral dan mandiri serta sekaligus 

sebagai penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga 

kamtibmas. 

 

 

Tokyo 27  Maret 2002 
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XI.      LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 

1. Sejarah Jepang 

2. Undang-Undang Kepolisian Jepang 

3. Investigasi kriminal 

4. Administrasi Koban 

5. Koran Koban 

6. Perlengkapan Patroli 

7. Heli pada Polisi Udara 

8. Situasi Kriminal di Jepang 

 
 

---oooOooo--- 
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