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I. PENDAHULUAN

Pemolisian  komuniti  (Community  Policing)  adalah  pemolisian  proaktif

yang bertujuan untuk menghadapi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan. Dalam hal

ini  polisi  menyadari  bahwa  dalam  menanggulangi  masalah  keamanan  tidak

dapat  dilakukan  sendiri.  Dan  dalam  melaksanakan  pemolisiannya  polisi

bersama–sama  dengan  masyarakat  untuk  menyelesaikan  gangguan

kamtibmas, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (crime

prevention)  untuk  mengurangi  rasa  ketakutan  akan  adanya  gangguan

kamtibmas, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemolisian  komuniti  di  negara  Jepang  diimplementasikan  dalam

Community police (kepolisian Jepang) dengan mengedepankan sistem Koban

dan Chucaizo dan di  kepolisian Singapura pada Neighbourhood Police Centre

(NPC) melalui  pengembangan Security Program (CSSP) dan Neighbourhood

Police Post (NPP) yang berada di lingkungan komuniti.

Koban  dan  NPC  serta  CSSP  senantiasa  berupaya  untuk  dekat  dan

mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat.  Sistem  Koban,NPC  dan  CSSP

dilaksanakan secara profesional, berdasarkan aturan hukum yang tegas dengan

dukungan dari masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun dari

pemerintah.

Pemolisian  di  Singapura era tahun tujupuluhan adalah dengan sistem

telpon/panggil  polisi  dan polisi  datang atau dengan sistem  redialcop policing.

Pada tahun 80 an Singapura menyadari  bahwa polisi  tidak mampu melawan
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kejahatan  sendirian,tetapi  harus  mendapat  bantuan  dari  masyarakat  ,  maka

pemolisiannya  adalah  bersama-sama  dengan  masyarakat  untuk  melawan

kejahatan. Di era abad 21 pemolisian Singapura menjadi proactive policing yang

mengedepankan  Community  Policing yang  berorientasi  pemecahan  masalah

atau problem solving policing.

Mengapa  pemolisian  komuniti  yang  dipilih  sebagai  pendekatan  dalam

pemolisiannya? Jawabannya adalah keterbatasan kemampuan dari polisi dalam

menangani masalah keamanan, karena polisi tidak tahu kapan kejahatan akan

terjadi,  di  mana terjadi,  siapa pelakunya dan mengapa melakukan kejahatan

dsb.  Selain  itu  masalah  keamanan  bukan  hanya  tanggungjawab  polisi  saja

tetapi menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Namun dalam hal ini

bukan berarti polisi melepas tugas dan tanggungjawabnya tetapi bersama-sama

dengan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Berkaitan dengan hal itu

maka langkah – langkah yang dilakukan kepolisian Singapura adalah sebagai

berikut :

1. Merubah  pandangan  para  petugas  kepolisian  dalam  melakukan

pemolisiannya (cange the mind set of police officer)

 Melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  seluruh  anggota

kepolisian Singapura di Police academy atau Sekolah Kepolisian

tentang  pemolisian  komuniti  (Community  Policing)  secara

bertahap selama tiga minggu.

 Bimbingan dan latihan terus menerus oleh pimpinan atau petugas

kepolisian yang lebih senior.

 Menanamkan  Core  value /  nilai-nilai  murni  kepolisian  kepada

seluruh  anggota  kepolisian  agar  nilai-nilai  tersebut  menjadi

landasan dan tindakannya sebagai petugas kepolisian.

2. Membangun kepercayaan masyarakat.

 Melakukan tindakan dari hati ke hati menunjukan bahwa tindakan

petugas  kepolisian  memang  untuk  memberikan  keamanan,
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menjaga  keselamatan,  melayani,  melindungi  dan  membimbing

masyarakat.

 Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan polisi tidak dipercaya

antara lain:

 KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

 Tidak profesional dalam melakukan tugasnya.

 Tidak responsif terhadap aduan atau keluhan masyarakat.

 Bersikap arogan.

 Melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

 Melakukan tindak pidana.

 Tidak  transparan  dan  tidak  bertanggungjawab  kepada

masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan.

  Menujukan  tindakan-tindakan  empati  terhadap  masalah  yang

dihadapi oleh masyarakat.

3. Melakukan pendidikan bagi masyarakat agar masayarakat siap dan

menyadari  bahwa  masalah  keamanan  merupakan  hal  yang  utama

dan  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  serta  merupakan

tanggungjawab seluruh warga.

 Memberitahukan  tentang  situasi  dan  kondisi  masyarakat  serta

cara –cara menanggulangi  ancaman yang sewaktu-waktu dapat

terjadi.

 Melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  /

sekolah-sekolah  dari  tingkat  taman  kanak-kanak  hingga

universitas untuk memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang

keamanan, ketertiban hukum  dsb.

 Melakukan  melakukan  komunikasi  secara  berkala  dan  terus-

menerus dengan masyarakat.
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 Melakukan hubungan yang baik dengan para tokoh masyarakat

maupun pemimimpin informal  yang mempunyai  pengaruh besar

dalam masyarakat.

4. Melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pencegahan

kejahatan (crime prevention).

 Membangun program NPC  (neighbourhood Police Centre)

 Mengembangkan CSSP (Crime savety and Security Program).

Tindakan-tindakan  kepolisian  tersebut  adalah  untuk  membangun

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,  karena masyarakat  untuk dapat

tumbuh dan berkembang dan mempertahankan keberadaannya adalah melalui

produktifitas.  Agar  produktifitas  tersebut  dapat  tumbuh  dan  berkembang

diperlukan  suasana  yang  aman  dan  kehidupan  yang  harmonis  dalam

masyarakat,  itulah  yang  menjadi  landasan  atau  dasar  dalam  pemolisian

komuniti.

Di  tahun 2003 pemolisian komuniti  dilakukan dengan mengedepankan

problem  solving  policing,  yaitu  polisi  dengan  masyarakat  bersama-sama

melawan kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban.  Dimana Polisi

bekerja dipos-pos polisi dengan pakaian seragam dan masyarakat membantu

dalam menciptakan dan menjaga keteraturan sosial.

Prediksi pemolisian komuniti tahun 2020 di Singapura polisi bukan lagi

bekerja di pos-pos polisi (NPP), tetapi polisi bekerja di dalam masyarakat dan

polisi di siapkan untuk menjadi pimpinan dalam masyarakat.

Laporan  ini  adalah  tentang  pelaksanaan  pemolisian  komuniti  di

Singapura  yang  mengadopsi  sistem  Koban  dari  kepolisian  Jepang.  Dalam

laporan  ini  mencakup  sistem kepolisian  Singapura  kususnya  yang  berkaitan

dengan NPC,dan CSSP, sistem kepolisian  di  jepang yang  berkaitan  dengan

sistem Koban dan Chuzaicho serta dilampiri data-data yang berkaitan dengan

program tersebut.
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Dari laporan penugasan ini diharapkan dapat  dijadikan sebagai bahan

masukan  maupun  informasi  dalam  membangun  pemolisian  komuniti  di

Indonesia.    

II. DASAR PELAKSANAAN SEMINAR

1. Surat  Deputi  Sekretaris  Negara  Bidang  Administrasi  No.

KL.04.03/KBNB/772  tanggal  11 Agustus  2003 tentang  persetujuan

penugasan ke luar negeri.

2. Sprin  Kapolri  No.  Pol.:  Sprin/1795/VIII/2003 tentang Pelatihan “the

21st Century of  The Koban System of Japan and The Neighbourd

Police  Center  System of  Singapore”  yang  akan dilaksanakan dari

tanggal  28  Agustus  sampai  dengan  12  September  2003  di

Singapura dan di Jepang.

3. Surat Penasehat Kapolri (Mr. Harry Hiroto Yamazaki) No.: 100/HY/

VII/2003 perihal Nama Peserta Pengikut Seleksi “The 21st Century on

The Koban System of Japan and The Neigbourhood Center System

of Singapore”.

III. JADWAL KEGIATAN

Tanggal Kegiatan 
27  Agustus Tiba di Singapura
28 Agustus 08.30. Pendaftaran dan Pengecekan Registrasi Peserta Seminar

09.00. Foto bersama
10.00.  Pembukaan  Seminar  oleh  Mr  Mohamad  Maidin  Senior
parlementary  of  home  afairs  and  Ministry  of  Environment  and  MP for
marine Parade.
14.0.15.0 Pengarahan tentang Kepolisian Jepang
15.00-17.00 Pengarahan tentang sistem Koban dari NPA Jepang.

29 Agustus 09.00-10.30 Perkembangan sdistem Koban sat ini
11.00-17.00 Fungsi  dan Peran Koban

30 Agustus Kunjungan Sosial ke Sentosa
31 Agustus Libur
1 September 09.00-11.30   Kunjungan  dan  Pengarahan  ke  markas  Besar  Kepolisian

Singapura.
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14.00-17.00   Pemolisian  Komuniti  (community  Policing)  di  kepolisian
Singapura

2 September 09.00-13.00  Penjelasan  tentang  niehbourhood  Police  Centre  (NPC)
system and community safety &  Security Program (CSSP).
14.00-1630  Kunjungan ke F Devision HQ

3 September 09.00-12.00 Paparam Country Report
14.00-17.00 Kunjungan ke Yishun South NPCat F Division
19.30-21.30 interaksi dengan masyarakat

4 September 09.00-13.00 Diskusi Panel
14.00-15.00 Evaluasi hasil diskusi
16.00-17.00 Persiapan untuk kunjungan ke Jepang

5 September 08.50-10.00 Penutupan Seminar dan Penyerahan Sertifikat
10.30-12.00 Acara ramah tamah

6 September Berangkat ke Jepang
7 September Tiba di Jepang
8 September 09.00-12.00 Pengarahan dan orientasi tentang situasi negara Jepang

15.00-selesai Kunjungan ke NPA (Markas Besar Kepolisian Jepan bagian
Communty Police dan Community Safety Bureau   

9 September 09.00 – 10.00 Pengarahan 
13.00 Kunjungan ke Kyoto

10 September 10.00-12.00 Kunjungan ke Kyoto Prefectural HQ
13.30-16.00 Kunjungan ke Kawa Bata Police Station dan Koban

11 September 10.00 -10.50 Kunjungan ke Shimogamo Police Station dan Heian cavalery
13.30-15.00Kunjungan ke Kurama chuzaisho 
16.15 menuju Tokyo

12 September
13 September

16.00-17.00 Evaluasi Kursus.
Kembali ke tanah Air

Nama Peserta seminar dan asal negara

No Nama Asal Negara
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mr Joseph E. Sampson

Mr Chiev Sorya

Mr Nouv Chamroun

Mr Hari Chand

Mr Chryshnanda Dwilaksana

Mr Kamphior Sonxaysithideth

Mr Vongxay Phantavong

Mr Ali Rasheed

Mr Goinsamy Perumal

Mr Otgon Munkhbat

Mr Aung Naing Thu

Mr Lu Lu Than 

Belize

Cambodia

Cambodia

Fiji

Indonesia

Laos

Laos

Maldives

Mauritius

Monggolia

Myanmar

Myanmar
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Mr Narayan Sharma Acharya

Mr Leo Angelo Diel Leuterio

Mr Rene Jamoloo Elumbaring

Mr Susantha Premalal Ranagelage

Mr Ajith Rohana Koswinege

Mr Pisan Mookjang

Ms Varunee Chaowanagawi

Miss Joana Do camro Viera

Mr Antonio Da Luz

Mr Vu Van Thuc

Mr Le Quoc Hung

Mr Marc E Kwan Szer

Mr poh Keng How

Nepal

Philippines

Philippines

Sri Lanka

Sri Lanka

Thailand

Thailand

Timor Leste

Timor Leste

Vietnam

Vietnam

Singapore

Singapore

Foto 1. Peserta Seminar
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IV. Konsep Pemolisian Komuniti (Community Policing)

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya pemolisian yang

mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya.  Community policing

diartikan  juga  sebagai  filosofi  pemolisian  dan  progam  strategi,  Robert  Blair

(1992) : as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas

that  guide  the  structure  of  policing  toward  goal  attainment  (Kratcosky  and

Duane  Dukes,  1991995,  86).  Dapat   didefinisikan   sebagai  cara  /  gaya

pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia

bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam

masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk

membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz,1998), (Bayley

1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan,  tetapi mencari

dan  melenyapkan  sumber  kejahatan   .  .  .  sukses  dari  pemolisian  komuniti

adalah  :  terciptanya  keteraturan  sosial  dan  keharmonisan  dalam  komuniti.

Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap polisi, serta adanya hubungan

yang harmonis antara polisi dengan komuniti. 

Pemolisian komuniti  juga dijadikan dasar  pada usaha bersama antara

masyarakat  dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai  masalah yang

ada  dalam  masyrakat  setempat  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan

masyarakatnya  dalam  meningkatkan  keamanan  dan  kualitas  hidupnya.

Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  community  policing  bimbingan  dan

pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok

untuk  menumbuhkembangkan  kemampuannya  dalam  menciptakan  dan

menjaga keamanan di lingkungannya. 

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
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memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi dan masyarakat yang

diamankan”.

  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  NPA dan  PPH  .

Sedangkan pada Kantor Polisi terdapat Seksi Community Police. Pelaksanaan

tugas Community Police yang terdepan  berada di Koban dan  Cuzaisho. 

Kegiatan  Community  Police  yang  diterapkan  di  Jepang,  dilakukan

sebagai  upaya  untuk  lebih  mendekatkan  hubungan  antara  polisi  dan

masyarakat.  Dengan  kedekatan  ini  diharapkan  tumbuh  kepercayaan

masyarakat  kepada  polisi  dan  dapat  mengurangi  kecemasan  masyarakat

terhadap tindak kriminal yang terjadi.. Selain melaksanakan tugas pencegahan

kejahatan  polisi  dituntut  untuk  dapat  melaksanakan  penegakan  hukum  dan

memecahkan  masalah  sosial  lainnya  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Hal

tersebut  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan   kualitas  hidup  masyarakat.

Sedangkan  kepada  setiap  petugas  kepolisian  ditekankan  sikap  pelayanan,

inovasi dalam tindakan, murah hati dan dapat berperan serta dalam kegiatan

masyarakat  khususnya  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keamanan  dan

ketertiban. 

Foto 2. Pelayanan masyarakat NPC di tingkat Division
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V. Pemolisian Komuniti di Singapura

Singapura  terdiri  dari  berbagai  bangsa  yang  mempunyai  kebiasaan-

kebiasaan  yang  baik  maupun  yang  buruk  serta  kebudayaan  yang  berbeda-

beda.  Singapura  menyadari  akan  keterbatasan  sumber  daya  alam  sebagai

negara kota yang sarat dengan masalah yang komplek. Yang menjadi harapan

satu-satunya adalah sumber daya manusia.

Dalam  rangka  melindungi  sumberdaya  manusia  dan  produktivitas

masyarakatnya  pemerintah  menangani  masalah  keamanan  di  Singapura

dilandasi hukum dan aturan yang keras terhadap berbagai tindakan kriminalitas

yang  dapat  mengahacurkan  sumberdaya  manusia  dan  poroduktivitas

masyarakatnya.  Sebagai  contoh masalah narkotika  :  bagi  pemilik  lima belas

gram atau lebih heroin dikenai  hukuman gantung dan bagi  pelaku kejahatan

dengan senjata  api  dikenai  hukuman mati  atau  sekurang-kurangnya  penjara

seumur hidup dsb.

Dalam sistem penegakan hukumnyapun dilaksanakan dengan ketat dan

tegas  baik  terhadap  aparatnya  maupun  kepada  para  pelanggar  hukum.  Hal

tersebut termasuk juga dalam organisasi kepolisian Singapura.

Kepolisian Singapura disebut Singapura Police Force (SPF) yang berada

di bawah kementrian dalam negeri. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi SPF

Gambar 2. Pembagian wilayah Land Division 

Gambar 3. Gambar 3. StruStrukkturtur Organisasi Land Division Organisasi Land Division
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MISI 

Misi dari SPF adalah menegakan hukum, memelihara keteraturan dan 

menjaga ketenteraman di Republik Singapura.

VISI SPF

Kami sebagai angkatan kepolisian untuk  bangsa , menjamin keamanan,

untuk  kelangsungan hidup dan  kesuksesan  Singapura  dan  membantu  untuk

membangun bangsa dan negara kami. Kami adalah angkatan kepolisian yang

mengilhami dunia.

Kami bersatu dengan masyarakat. Kami peduli dan melayani masyarakat

yang kami kerjakan bersama-sama dan saling mendukung.

Kami dikawatirkan akan adanya gangguan kriminal dan ketidakteraturan.

Kita  selalu  siap  untuk  menangani  berbagai  ancaman  yang  mengganggu

keamanan dan ketenteraman Singapura.

Kami merupakan keluarga yang harmoni. Diantara kami saling melayani

dan mendukung dalam kerjasam tim yang obyektif. Tempat tugas kami adalah

pekerjaan  yang  menyenangkan.  Masyarakat  kami  adalah  aset  yang  paling

berharga .

CORE VALUES (nilai-nilai pedoman )

 Courage (keberanian), 

Laporan Seminar The Koban System of Japan and The Neighbourhood Police System of Singapore (28 
Agust  s/d 12 Sept 2003)

12



 loyality (loyalitas), 

 Integrity (persatuan), 

 fairness (kejujuran dan keadilan)

Police Pledge (Ikrar Kepolisian)

 Kami berjanji untuk setia dan mematuhi terhadap tugas-tugas kepolisian dan

kepada negara Republik Singapura.

 Kami berjanji untuk menjunjung tinggi hukum, untuk melindungi kehidupan

dan harta benda, dan untuk mencegah dan mendeteksi kriminalitas.

 Kami  berjanji  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab  secara  fair

tanpa memperhatikan perbedaan sukubangsa, bahasa maupun bahasa.

 Kami berjanji  untuk bekerja  keras untuk mencapai  mutu yang baik sekali

dalam tugas kepolisian,  menjadi  proaktif  dan penuh inisiatif  dalam tugas-

tugas kepolisian.

 Kami  berjanji  untuk  melayani  masyarakat  kami  dan negara  kami  dengan

sopan  santun  dan  berdasarkan  kemanusiaan  dalam  menjalin  hubungan

dengan masyarakat di semua tingkatan atau golongan.

Pelaksanaan dari Ikrar SPF

Dalam melakukan  misi  kami,  kami  membantu  kepuasan  masayarakat

dengan peningkatan pelayanan kami , dengan target sbb :

 Menjawab panggilan 999 dalam wakyu 10 detik

 Mendatangi TKP yang mendesak dan pting lebih kurang 15 menit dan TKP

yang biasa kurang lebih 30 menit.

 Menjawab surat dari masyarakat paling lambat lima hari kerja.

 Memperbaharui data korban kejahatan dan kasus kejahatan dalam jangka

satu minggu.

 Melayani  masyarakat  yang  datang  ke  pelayanan  kepolisian  dalam waktu

lima belas menit.
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Neighbourhood Police Post  (NPP) dan Neighbourhood  Police Centre 

(NPC) System

SPF menerapkan pemolisiannya dengan pendekatan pemolisian komuniti

dalam bentuk neighbourhood police post  (NPP)  yang merupakan modifikasi

dari  sistem  Koban  (kepolisian  Jepang).  NPP  digunakan  untuk  menghadapi

masalah kriminal di Singapura. Kriminal yang terjadi saat ini semakin kompleks

seiring dengan meningkatnya industrialisasi dan  teknologi yang canggih . Di

samping itu juga terjadi perubahan sosial dan masalah urbanisasi.

Foto 3. NPP Nee Soon South
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Mengapa SPF menerapkan pemolisian komuniti ?

Bermula  dari  sistem  pemolisian  yang  tradisional  (reactive  policing),  yang

merespon  dari  berbagai  lapopran  kejahatan  dari  masyarakat,  melakukan

penyidikan dan mengajukan ke penuntut  umum, mendidik dan mengerahkan

masyarakat. Mengingat perkembangan kejahatan yang makin meningkat antara

tahun 1974 – 1983 , meningkatnya urbanisasi yang mengakibatkan tidak mudah

untuk  dilayani  oleh  para  petugas  kepolisian  karena keterbatasan  polisi.  Dan

untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  polisi  harus  mendapat  bantuan  dari

masyarakat. 

Strategi SPF dalam menerapkan  pemolisian komuniti adalah :

 Merubah reaktif policing menuju proaktif policing

 Memberikan otonomi yang lebih luas pada tingkat bawah

 Pemolisian dengan menjalin hubungan dengan masyarakat.

Perubahan gaya pemolisian  tersebut  adalah diilhami dari  kesuksesan

sistem  Koban  di  Jepang.  Dan  di  samping  itu  adalah  untuk  meningkatkan

kepekaan polisi  terhadap kebutuhan masyarakat,  yaitu dengan meningkatkan

kehadiran polisi dalam masyarakat, agar polisi dapat dipercaya dan mendapat

bantuan  dari  masyarakat  dalam  menangani  berbagai  masalah  sosial  yang

terjadi.

Dalam membangun hubungan dengan masyarakat banyak mendapatkan

kritikan. Pada tahun 1981 SPF melakukan study team ke Jepang dan tahun

1983 memperkenalkan sistem NPP (Neighbourhood Police Post).

Konsep pemolisian komuniti dari NPP :

 Menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  dalam  melakukan  pemolisiannya

dan senantiasa meningkatkan keakraban hubungan tersebut.

 Melakukan aktivitas pencegahan kejahatan (crime prevention), melalui kerja

sama dan dengan bantuan dari masyarakat.
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 Melakukan tindakan percobaan dalam mengembangkan ide-ide baru dalam

pemolisian.

 Pemolisian  yang  berorientasi  pada  masyarakat  untuk  merubah  image

masyarakat yang negatif tentang polisi dengan meningkatkan kemampuan

para petugas kepolisian.

 Karaekteristik dari NPP :

 Minimal  satu  NPP  di  daerah  pemilihan  (per  electoral

constituency).

 Tiap NPP terdiri dari 20 petugas kepolisian.

 Penempatannya  adalah di  daerah yang  mudah dicapai  atau

dijangkau oleh masyarakat.

 Sebagai pusat ibformasi dan pelayanan masyarakat.

 Melakukan patroli dan kunjungan warga.

 Melaksanakan  operasionalnya  dilingkungan  blok  /  flat  baik

tempat tinggal maupun daerah perkantoran.

 Sistem NPP 

 Memberdayakannmasyarakat.

 Melakukan  pemolisian  dengan  pendekatan  pemecahan

masakah atau problem solving :

 Melakukan  pemolisian  yang  lebih  dari  sekedar

menerima laporan atau menangani kasus/perkara.

 Mengembangkan  inisiative  dalam  menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan berbagai  pihak (masyarakat,  LSM,

instansi pemerintah lainnya).

 Menjalin hubungan dengan para pekerja sosiaal/  LSM

dalam  memberikan  konseling  atau  nasihat  dalam  rangka

menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi.
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 Bekerja sama dengan generasi muda un tuk mengatasi

berbagai masalah yang mengamcam dan terjadi di kalangan mereka,

seperti masalah narkotika, perkelahian antar pelajar dll.

 Melakukan  hubungan  dan  tatap  muka  dengan  para  tokoh

masyararakat (grass root leader)

 Dampak yang diharapkan dari sistem NPP :

 Dapat meningkatkan kreatifitas petugas kepolisian 

 Meningkatkan  kualitas  hubungan  harmonis  antara  polisi

dengan masyarakat.

 Polisi menjadi simbol persahabatan dengan masyarakat.

 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

 Polisi betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

 Keuntungan dari penerapan pemolisian komuniti :

 Menjadi kota paling aman di dunia.

 Dapat menurunkan crime rates

 50 % lebih penanganan kasus kejahatan adalah dari bantuan

masyarakat.

 Dapat  mengerah  Komuniti  menjadi  agen  perantara  dalam

melawan kejahatan.
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Foto 4. NPC Yishun Utara

Pengembangan NPP Menjadi NPC dan dengan program CSSP

Dalam rangka untuk meningkatkan keefektifan NPP dalam memerangi

kejahatan maka Pemolisian komuniti  di  Singapura,   sistem NPP pada tahun

1996  dikembangkan  menjadi  sistem  NPC.  Sistem  NPC  ini  dilandasi  atau

didasari dari sisten NPP.

Gambar 4. 
Sistem NPC

One-Stop Total Community Policing Centre

Gambar 5. Pelayanan terbaik sistem NPC
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Perbedaan yang mendasar antara NPP dan NPC adalah sbb :

SISTEM NPP SISTEM NPC

 Counter  Services  (tempat

pelayanan).

 Merespon  kasus-kasus/perkara-

perkara  yang  tidak  berat  (non

urgent cases).

 Melakukan  tindakan  pertama  di

tempat  kejadian  perkara  (TPTKP)

tetapi tidak diikuti dengan tindakan

investigasi.

 Tidak  melakukan  tindakan

penyidikan apapun.

 Pemolisian proaktif  yang dilandasi

dengan  hubungan  /interaksi

 Counter  services  dan  melakukan

pendataan  laporan  /kejadian

kriminil.

 Merespon  semua  kasus-

kasus/perkara-perkara  yang  terjadi

(urgent and non urgent cases).

 Melakukan  tindakan  pertama  di

tempat  kejadian  perkara  (TPTKP)

dan  ditindak  lanjuti   dengan

tindakan investigasi.

 Penyidikan  yang  dilakukan  adalah

perkara-perkara  yang  berkaitan

dengan keteraturan sosial ataupun

kejahatan dalam lingkungan warga

(neighbourhood cases).

 Pemolisian  proaktif  yang  dilandasi

dengan  hubungan  /interaksi
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dengan masyrakat. dengan  masayrakat,  yang  lebih

luas  lagi  yaitu  untuk

menyerlesaikan  berbagai  masalah

sosial  yang  terjadi  (problem

solving)

Untuk mendukung penerapan dan pengembangan sistem NPC, SPF juga

membangun CSSP (Community Safety and Security Programe).

Gambar 6. Struktur Organisasi NPC

NPC mempunyai prinsip dasar One-Stop Total Community Policing Centre
setiap NPC terdiri dati 60-90 petugas kepolisian, 

Community Policing 
 Regular police engagement + mobilisation of community partners

 Problem-solving Community Safety and Security Programs (CSSP)
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Foto 5. Community Centre wilayah NPC Yishun Utara

Foto 6. Nee Soon South Community Club

CSSP  merupakan  program  perencanaan  yang  berkaitan  dengan

tindakan  bersama  dalam  menciptakan  kedamaian  dan  keamanan  dalam

masyarakat dengan prinsip-prinsip : 

 Diciptakan  bersama dari  para  tokoh   masyarakat,  warga

masyarakat maupun dari kelompok keluarga.

 Melibatkan  warga  dalam  menyelesaikan  masalah  yang

menjadi keprihatinan masyarakat.

 Membangun  sistem  kerja  bersama  yang  lebih

terstruktur/tersusun.
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Empat dasar pendekatan pemecahan masalah CSSP :

1. Memahami  lingkungan  /mengetahui  latar  belakang

masyarakatnya.

2. Mengidentifikasi  masalah  dan  priopritas

penanganan.

3. bekerja  sama dengan pihak-pihak yang  benar  dan

patuh terhadap hukum dan mendukung akan terciptanya keteraturan sosial.

4. Mencari  dan  mencoba  menemukan  cara

penyelesaian yang mendasar.

Pengembangan dari empat langkah dasar tersebut adalah :

 Menata /mengeset waktu yang diperlukan dan

target yang akan menjadi sasaran.

 Melakukan dokumentasi.

 Melakukan  pelaksanaan  dari  program  yang

telah direncanakan antara lain :

 Public education (pembelajaran kepada

masyarakat) yang dilakukan melalui kerja sama dengan :

 Sesama petugas kepolisian

 Media

 Pendidik

 Corporate partners (Singapore 

Contractors Association Ltd (SCAL), Singapore Hotel Association 

(SHA), Singapore Retailes Association (SRA))

 Tokoh masyarakat

 Warga masyarakat
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 Sponsors

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan adalah :

 Bekerjasama diantara 

mereka satu sama lain dengan misi CSSP.

 Pengamatan 

/pengawasan terhadap lingkungan warga

 Public campaign

 Crime watch

 Pencegahan kejahatan 

melalui display bus

 Pendidikan melalui video-

video.

 Membuat 

lencana/lambang-lambang untuk kecakapan dalam pencegahan 

kejahatan.

 Senantiasa memonitor, meninjau kembali dan 

mengevaluasi/ mengkaji ulang dari kegiatan yang telah dilakukan.
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Foto 7. Grass root Leader wilayah NPC Yishun Utara

Foto 8. Anggota Community Club

Keuntungan dari sistem CSSP ini adalah 

 Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

terjadi sampai ke akar masalahnya.

 Solusi yang dilakukan dapat diterima dan 

memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 Dapat mengetuk hati atau membuka wasawan

dari warga masyarakat untuk peduli terhadap masalah keamanan .

 Dapat mendorong aktivitas masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya.

CSSP dapat digunakan untuk menangani dalam berbagai bentuk ancaman yang

menakutkan masyarakat seperti terorisme, sars, dsb.
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Foto 9. Daerah pemukiman masyarakat Singapura 
Wilayah NPC Yishun Utara

Foto 10. Kepala NPC Yishun Utara DSP Edy Liew
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Sistem  NPC  di  kepolisian  Singapura  adalah  setingkat  Polsek  dalam

sistem kepolisian Indonesia . Sedangkan NPC pada Land Division (pada tingkat

Polres)  dalam sistem kepolisian Indonesia dapat  dilaksanakan secara terkait

dalam  Bagian  Operasi,  Bagian  Pembinaan  Kemitraan,  Sentra  Pelayanan

Kepolisian dan bagian samapta. 

VI. Pemolisian Komuniti di Jepang

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 memberikan

oirientasi  sistematis  tentang  sistem  koban  dan  menigkatkan  pemahaman

internasional terhadap aktivitas polisi lingkungan di Jepang.

Kepolisian  Jepang  adalah  Kepolisian  nasional  (badan  Kepolisian

Nasional)  /  National  Police  agency  (NPA)  yang  berada  di  bawah  Komisi

Keamanan  umum  nasional  (National  Public  Safety  Commission)  yang  juga

merupakan bagian dari sistem pemerintahan Jepang . Posisi kepolisian Jepang

dalam organisasi pemerintahan Jeapang dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.

Gambar 7. Organisasi Pemerintahan Jepang
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Komisi Keamanan Umum Nasional (National Public Safety Commission)

/NPSC, merupakan badan tertinggi dalam sistem kepolisian jepang yang berada

di  bawah  Perdana  Menteri.  Dan  bertugas  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.  Di  samping  itu  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
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perlengkapan.  NPSC  menunjuk  Commissioner  General  (Ketua)  Badan

Kepolisian  Nasional  dan  pejabat  senior  lainnya  pada  organisasi  kepolisian

prefektur (Kepolisian pada tingkat propinsi) melalui Badan Kepolisian Nasional.

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.

Gambar 8. Organisasi Kepolisian Jepang

47 Komisi Keamanan Umum Prefektur (PPSC) / pada tingkat Propinsi

47 Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH)/ pada tingkat Propinsi

Badan  Kepolisian  Nasional  (National  Police  Agency  /  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 ;
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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.

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  sembilan  bagian,  termasuk  bagian  pelatihan
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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.

Gambar 9. Struktur organisasi di tingkat NPA
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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  kepolisian  prerfektur  membentuk  organisasi  kepolisian

ditingkat prefektur.

Komisi  Keamanan  Umum  Prefektur (Prefektural  Public  Safety

Commissions)/  (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 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
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boleh  bertugas  sebagai  pejabat  polisi  atau  jaksa  umum  selama  lima  tahun

penunjukkan.  Mayoritas  anggota PPSC tidak boleh berasal  dari  partai  politik

yang sama.

Markas Besar Kepolisian Metropolitan (Metropolitan Police Department) 

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.

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.

Gambar 10. Struktur Organisasi Community Police tingkat PPH.
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Police Station / Kepolisian setingkat Polres

Gambar 11. Struktur Organisasi Community Police tingkat Kantor Polisi.
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Dalam  pelaksanaan  pemolisian  komuniti  di  Jepang  dilandasi  dengan  Dasar

Etika Kewajiban Polisi yang mencakup :

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.

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;

 Menangani masalah anak hilang dan melarikan diri dari rumah; dan,

 Memberikan  layanan  konseling  pada  masyarakat  untuk  mengatasi

masalah mereka.
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Sejarah kepolisian modern di Jepang sendiri mulai dapat dipelajari sejak

Restorasi Meiji (1868). Pada saat itu Jepang memulai era baru setelah sekian

lama pemerintah melakukan politik isolasi dengan mengurung diri dari pengaruh

dan hubungan dengan negara-negara lain, kecuali Belanda dan China. 

Kebijakan  pemerintah  dengan  melakukan  politik  “mengejar

ketertinggalan” khususnya dalam bidang kepolisian adalah dengan mengirimkan

tenaga-tenaga ahli Jepang ke negara-negara Eropa untuk melihat sistem hukum

dan sistem kepolisian di negara-negara tersebut. Di samping itu,  pemerintah

Jepang  juga  mendatangkan  tenaga-tenaga  ahli  dari  Eropa  untuk  bekerja

membentuk manajemen organisasi kepolisian modern dengan mengacu kepada

sistem kepolisian di negara-negara Eropa, yang selanjutnya dipadukan dengan

situasi dan kondisi  di  Jepang. Tenaga-tenaga ahli  tersebut umumnya berasal

dari  Prancis  dan  Prusia.  Sehingga,  pada  awal  perkembangannya,  sistem

kepolisian  modern  di  Jepang  lebih  banyak  dipengaruhi  dan  meniru  sistem

kepolisian  Prancis  maupun  Prusia.  Selanjutnya,  Pemerintahan  Meiji  mulai

membentuk Kepolisian modern yang terdiri dari Kepolisian Pusat dan beberapa

Markas Besar Kepolisian Daerah tingkat Prefektur atau Propinsi. Pada saat itu

pemerintahan  Jepang  belum  mengenal  adanya  pemerintahan  daerah,  oleh

karena itu kegiatan kepolisian pada Markas Besar Kepolisian Daerah secara

langsung  dikontrol  oleh  pemerintah  pusat. Pada  tahun  1874,  bersamaan

dengan pembentukan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kepolisian

Metropolitan Tokyo (Metropolitan Police Department of Tokyo) atau MPD. 

Adapun istilah Koban telah digunakan sejak pemerintahan Shogun, yang

ditempatkan pada setiap pintu gerbang kediaman para Shogun, yang berupa

sebuah  bangunan  kecil  yang  digunakan  sebagai  kantor,  dan  tempat  untuk

melakukan penjagaan oleh para pengawal /  kesatria atau Samurai. Di dalam

bangunan tersebut para ksatria atau samurai berjaga bergantian untuk menjaga

keamanan  tempat  tersebut. Penggunaan kembali  isitilah Koban pada tahun

1874  tersebut  adalah  atas  saran  beberapa  tenaga  ahli  dari  Prusia  guna

membangun  sebuah  sistem   untuk  memata-matai  kegiatan    rakyat  atau
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kelompok oposisi pemerintah. Pada saat itu, untuk kepentingan tersebut maka

didirikan sekitar 15.000 koban di seluruh wilayah Jepang.

Pada mulanya Kepolisian Jepang memiliki kekuasaan administratif yang

besar dan kuat sehingga kegiatannya tidak hanya menangani masalah tindak

pidana, akan tetapi juga menangani masalah-masalah kebersihan, tenaga kerja,

konstruksi  bangunan  dan  lain-lain.  Sedangkan  tugas  yang  paling  berat

dilakukan oleh kepolisian pada waktu itu adalah  tugas yang dipengaruhi oleh

tekanan politik, dimana Polisi harus mengawasi setiap kegiatan partai oposisi

pemerintah. Hal tersebut berlanjut selama kurang lebih delapan puluh tahun. 

Setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia ke II pada tahun 1945

, Jepang mulai membangun prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya.

Pemerintah  menghapuskan  keberadaan  kekuatan  militer  dan  menggantinya

dengan Pasukan Bela Diri serta  mengganti sistem hukum Eropa Kontinental

dengan sistem hukum Anglo Saxon. 

Dalam bidang kepolisian, Pemerintah melakukan reformasi struktur dan

misi  kepolisian  dengan  membangun  suatu  kepolisian  yang  berdiri  di  atas

prinsip-prinsip  demokrasi.  Reformasi  kepolisian  tersebut  meliputi  3  substansi

pokok, yaitu :

a. melakukan  re-organisasi  dari  bentuk  kepolisian  terpusat  menjadi

kepolisian pemerintahan.

b. mendirikan Komisi Keamanan Umum.

c. mengurangi kekuasaan administratif kepolisian yang terlalu besar.

Dalam pelaksanannya Kepolisian Jepang berada di bawah pengawasan

Komisi Keamanan Umum (Public Safety Comission) baik pada tingkat maupun

tingkat Prefektur . Tugas utama komisi tersebut adalah untuk menjaga kegiatan

polisi agar tetap berada pada rel yang demokratis dan netral serta melakukan

tugas-tugas hanya untuk melindungi, menjaga dan melayani masyarakat. Mulai

saat  itu  juga  fungsi  Koban,  yang  sebelumnya  dititik-beratkan  pada  kegiatan
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untuk memata-matai kegiatan rakyat, berubah menjadi fungsi terdepan kegiatan

kepolisian demokratis yang dekat dengan masyarakat.

Struktur dan status kepolisian yang semula bersifat nasional dan terpusat

dirubah  menjadi  kepolisian  pemerintahan.   Pada  saat  itu  terdapat  kebijakan

pemerintah bahwa pada setiap 5.000 orang penduduk didirikan sebuah kantor

polisi (Police Station / kantor polisi setingkat Polres), dengan demikian jumlah

kantor polisi  meningkat dengan cepat.  Dan Pemerintah menempatkan sistem

kepolisian  pada  pemerintah  daerah  tingkat  II/  Kotamadya  atau  Kabupaten.

Sehingga pemerintah  daerah tingkat  II  dapat  mengatur  sistem kepolisiannya

sendiri.   Kantor-kantor  polisi  dan  asrama-asrama  serta  segala  fasilitasnya

dibangun dengan menggunakan biaya pemerintah Daerah tingkat II.

Pada tahun 1952 dilakukan perubahan mendasar pada sistem kepolisian.

Dengan  pertimbangan  bahwa  anggaran  kepolisian  dirasakan  sangat

memberatkan pemda tingkat II dan penanganan kejahatan tidak dapat dilakukan

dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  luas,  maka  sistem  Kepolisian  dilakukan

penyempurnaan  sistem  kepolisian  dengan  cara  memadukan  sistem  polisi

nasional  dengan polisi  daerah namun basis  operasional  berada pada setiap

kepolisian  Prefektur.  Sistem  kepolisian  yang  semula  ditempatkan  pada

pemerintah  daerah  tingkat  kotamadya  atau  Kabupaten  dikembalikan  ke

pemerintah daerah tingkat Propinsi.

Kebijakan tersebut diikuti dengan pembentukan Markas Besar Kepolisian

Prefektur/  Police  Prefecture  Headquarter  (PPH),  pembentukan  Komisi

Kemanan Umum pada setiap Prefektur yang mengawasi tugas-tugas polisi di

wilayah  setempat,  serta  peresmian  NPA  (National  Police  Agency)  sebagai

Badan Kepolisian Nasional Jepang. Sesuai pasal 37 Undang-undang Kepolisian

Jepang, anggaran kepolisian Prefektur berasal dari anggaran belanja daerah.

Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  kepolisian  serta

membayar  gaji  personil.  Polisi  yang  memiliki  pangkat  tinggi  pada  setiap

prefektur  mendapatkan  gaji  dari  pemerintah  pusat,  salah  satu  dasar
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pertimbangannya adalah agar mereka menyadari bahwa mereka bertugas untuk

kepentingan daerah dan kepentingan negara.

Status  polisi  yang  semula  adalah  sebagai  pembantu  Jaksa  dirubah

menjadi polisi  yang mandiri,  sehingga dia dapat melakukan penyelidikan dan

penyidikan  pidana  secara  independent.  Komisi  Keamanan  Umum  Daerah

menjadi  bantalan  bagi  polisi  untuk  melakukan  tugas-tugas  tersebut.  Adapun

tugas polisi adalah : memberikan perlindungan jiwa manusia dan harta benda

serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditentukan

dalam  pasal  1  undang-undang  Kepolisian  Jepang  dilaksanakan  secara

konsisten.  Karena  tingginya  aktifitas  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  tersebut

maka  peranan  Koban  dan  Chuzaisho  menjadi  sangat  populer  di  dalam

masyarakat Jepang.  

Istilah Koban pernah diganti  dengan nama  “  Police Box “,  akan tetapi

karena  masyarakat  Jepang  merasa  lebih  dekat  dengan  istilah  Koban,  maka

pada  akhirnya  istilah  Koban  kembali  digunakan  sebagai  unit  terdepan

pelaksanaan misi kepolsian yang demokratis. Salah satu aktivitas yang tinggi

dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  para  petugas  kepolisian  Koban  dan

Chuzaisho  adalah  kegiatan  patroli.  “Patroli”  bahkan  menjadi  satu  bagian

tersendiri dalam struktur organisasi Kepolisian yaitu dengan dibentuknya seksi

patroli polisi (patrol police).  

Penggunaan isitilah  “Community Police” atau “Polisi Masyarakat” pada

Kepolisian Jepang dimulai pada tahun 1993. Istilah tersebut diilhami dari tulisan

David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai sistem Koban dan

Chuzaisho di Jepang. Dalam tulisannya ia menggambarkan bahwa misi utama

Koban  dan  Chuzaisho  adalah  memecahkan  permasalahan  penduduk  serta

melayani  masyarakat.  Kedua  hal  tersebut  lebih  diutamakan  dari  pada

menangani kejahatan. 

Dengan  community  policing maka  Kepolisian  Jepang  lebih  menitik

beratkan  pada  kegiatan-kegiatan  prefentif  dibandingkan  tindakan  represif.

Dengan  mengedepankan  kegiatan-kegiatan  yang  mengutamakan  problem
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solving,  pelayanan  masyarakat,  pembangunan  hubungan  baik  dengan

masyarakat  serta  berbagai  kegiatan  yang  secara  nyata  dapat  mendekati

perwujudan rasa aman dalam masyarakat.Tindakan yang dilakukan antara lain :

patroli,  melakukan  kunjungan  kepada  masyarakat,  memberikan  pengarahan

atau konseling   dan mengusahakan partisipasi masyarakat di wilayahnya untuk

berpran aktif dan bekerja sama dengan petugas polisi di Koban atau Chuzaisho.

Penindakan  hukum  dilakukan  secara  terbatas,  yaitu  :  mendatangi  tempat

kejadian perkara, melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

dan menangkap orang pada perkara yang tersangkanya tertangkap tangan dan

segera menyerahkan kepada kantor polisi setingkat Polres (police station).

Bentuk interaksi dan partisipasi masyarakat dalam membantu tugas polisi

(Koban  atau  Chuzaiso),  salah  satunya  adalah  Dewan  Koban  atau  Dewan

Chuzaiso,  yaitu  sejumlah  masyarakat  yang  mempunyai  perhatian  tertentu

terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Mereka secara

aktif  memberikan informasi  tentang berbagai  hal  yang dianggap meresahkan

dan  membahayakan  masyarakat,  selain  itu  mereka  juga  memberikan  saran

penanggulangan dan pencegahannya serta  bersama –sama dengan petugas

polisi  di  Koban  dan  Chuzaisho  melakukan  kegiatan  kampanye  pencegahan

kejahatan seperti  pencegahan penggunaan obat bius, pencegahan terjadinya

penjambretan  atau  kejahatan  perampasan  tas.  Koban  dan  Chuzaisho

senantiasa diupayakan agar benar – benar  menjadi  tempat bagi  masyarakat

Jepang  menyampaikan  berbagai  permasalahan.  Dan  juga  senantiasa

menumbuhkembangkan  kepercayaan masyarakat terhadap  Polisi.

COMMUNITY POLICE  

Community  Police  merupakan  bagian  atau  Seksi  dari  organisasi

kepolisian Jepang yang mewadahi kegiatan  Community policing .  Misi  utama

dari  Community  Police  adalah  menjaga  keamanan  dan  ketentraman

masyarakat,   namun demikian tugas tersebut  bukan untuk sekedar  menjaga

masyarakat dari segala ancaman, tetapi juga mendengar segala keluhan atau
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keinginan  masyarakat.  Dengan  demikian,  polisi  harus  melakukan  berbagai

kegiatan  semaksimal  mungkin  sehingga  dapat  memenuhi  harapan  dan

keinginan masyarakat tersebut. 

Pengorganisasian pelaksana fungsi  Community Police pada hakekatnya

disusun untuk memenuhi misi tersebut di atas. Secara umum pengorganisasian

fungsi  community  police  pada  setiap  Markas  Besar  Kepolisian  Prefektur

maupun  Police  Station  disesuaikan  dengan  karakteristik  kerawanan  daerah

yang bersangkutan. Sehingga apabila dicermati lebih mendetil maka tidak akan

dapat  ditemukan  pengorganisasian  fungsi  community  police yang  betul-betul

sama dari dua markas besar kepolisian yang berbeda.

Walaupun Kepolisian Jepang  memiliki organisasi kepolisian pada tingkat

nasional,  namun  pada  hakekatnya  tugas-tugas  operasional  kepolisian

dilaksanakan oleh organisasi kepolisian pada tingkat Markas Besar Kepolisian

Prefektur  (Prefectural  Police Headquarter) atau PPH. National  Police Agency

(NPA)  sebagai  Markas  Besar  Kepolisian  Nasional  Jepang  tidak  bersifat

operasional karena tugasnya  lebih dititikberatkan pada perumusan-perumusan

kebijakan yang bersifat makro.   Pada Markas Besar  NPA fungsi  community

police ditangani oleh Divisi Community Police yang berada di bawah Direktorat

Keselamatan  Masyarakat.  Dari  data  yang  ada  diketahui  bahwa  36  %  atau

83.000  dari  230.000  anggota  Kepolisian  Jepang  melaksanakan  tugas  pada

fungsi  community  police baik  di  tingkat  NPA,  PPH,  Kantor  Polisi  maupun di

Koban  dan  Chuzaisho.  Komposisi  penugasan  anggota  polisi  tersebut

memberikan gambaran bahwa community police merupakan fungsi yang utama

bagi Kepolisian Jepang.  

Gambar 12. Grafik rasio jumlah petugas community police di Jepang 
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Pada tingkat  NPA,  fungsi  Community  Police berada pada suatu  divisi

yang merupakan bagian dari Biro Keselamatan Masyarakat. Divisi ini membuat

program yang bersifat makro untuk pelaksanaan kegiatan community policing

yang dilaksanakan bukan hanya oleh para pelaksana fungsi  community police

tapi juga oleh fungsi-fungsi operasional pada kepolisian Jepang.

Pengorganisasian fungsi Community Police pada tingkat Prefektur (PPH).

Fungsi community police pada tingkat Markas Besar Kepolisian Prefektur

(Prefectural Police Headquarter) atau PPH berada pada departemen tersendiri,

yaitu Community Police Department. Departemen ini berada langsusng dibawah

tanggung jawab kepala PPH.   

Pada umumnya Community Police Department     membawahi beberapa Divisi

yaitu  Community  Division,  Communication  and  Command  Division,  Aviation

Unit,  Mobile  Patrol  Unit,  Railroad  Police  Unit  dan  lain-lain.  Bentuk  ini  bisa

berubah berdasarkan karakteristik  kerawanan daerah wilayah  yurisdiksi  PPH

setempat. 

Pada  beberapa  daerah  kepolisian  yang  memiliki  karakteristik  khusus

seperti  Metropolitan  Police  Department  of   Tokyo  (MPD)  dan  PPH  Kyoto

misalnya, terdapat satuan khusus polisi berkuda yang tidak dimiliki Mabes PPH

lainnya.  Satuan  ini  berada  didalam  struktur  organisasi  Community  Police

Department,  sedangkan  kegiatan  utamanya  adalah  melakukan  pengawalan,

patroli dan kampanye pencegahan kejahatan maupun  kampanye lalu lintas.     

Seksi Community Police

Peranan  Seksi  Community  Police  di  kantor-kantor  polisi  adalah  untuk

mengkoordinir  dan mengendalikan jalannya kegiatan yang dilakukan petugas

kepolisian pada tingkat Koban dan Chuzaiso . 

Seksi  Community Police melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : 

1). Mengetahui situasi dan kondisi diwilayah;
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2) Mengetahui  saran  dan  pendapat  masyarakat  di  wilayahnya  sambil

melakukan dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah;

3) Bertindak cepat bila terjadi suatu peristiwa di wilayah tugasnya.

Disamping itu beberapa upaya yang dilakuan untuk membina hubungan

baik dengan masyarakat antara lain : 

a. Menerima kritik dari masyarakat.

Dewasa  ini  banyak  kritik  dari  masyarakat  terutama  ditujukan  kepada

permasalahan yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana.

Untuk  mengurangi  tingkat  kritik  dan  meningkatkan  kepercayaan

masyarakat  tersebut  maka  kepolisian  Jepang  meningkatkan  metode

penyidikan dengan menggunakan scientific crime investigation. 

b. Mengurangi  terjadinya  skandal-skandal  yang  dilakukan  oleh  oknum

petugas polisi.

Untuk mengurangi terjadinya sakandal-skandal oleh anggota polisi maka

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

1) Penggajian anggota polisi rata-rata lebih tinggi dari pegawai negeri

atau pegawai pemda lain maupun sektor swasta.

2) Penyediaan rumah dinas yang harga sewanya relatif lebih murah

dari rumah kontrak pada umumnya.

c. Memperbanyak penerimaan anggota  polisi yang memiliki latar belakang

pendidikan setingkat S2.

d. Melakukan inspeksi internal dan memberikan hukuman yang cukup berat

bagi  anggota  polisi  yang  melakukan  pelanggaran  serta

menginformasikan pelanggaran yang dilakukannya kepada masyarakat

melalui media massa.
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e. Menyediakan  sarana  komunikasi  langsung  dengan  masyarakat,  baik

anggota masyarakat yang sedang terlibat dalam suatu perkara, terutama

perkara lalu lintas,  maupun komunikasi dengan masyarakat luas. 

f. Membentuk  Dewan  Kantor  Polisi,  dewan  ini  merupakan  perwakilan

anggota Dewan Komunikasi Koban dan Chuzaisho yang ada di wilayah

Kantor  Polisi  setempat.  Melalui  dewan  ini,  polisi  menyediakan

kesempatan  kepada  untuk  dapat  menyampaikan  permasalahan-

permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

g. Memberikan pendidikan kepada anggota-anggota polisi tentang tata cara

melayani masyarakat dengan perilaku serta bahasa yang baik dan benar.

Upaya-upaya tersebut di atas semakin memperkokoh predikat kepolisian

Jepang  sebagai  penegak  hukum  yang  lebih  mengutamakan  pemecahan

masalah  dan  pelayanan  serta  pembangunan  hubungan  baik  dengan

masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Kepolisian  Jepang  sangat  dihormati  baik  oleh

masyarakat Jepang sendiri maupun oleh negara-negara lain. 

Apabila anggota masyarakat mendapatkan suatu permasalahan, antara

lain : tidak mengetahui suatu alamat yang dituju, kehilangan barang miliknya,

menginginkan  konsultasi  masalah  kehidupan  rumah  tangga,   menemukan

seekor  anjing  yang  terluka  akibat  kecelakaan  lalu  lintas,  mereka  akan

menghubungi polisi. Hal itu menunjukkan bukti penghormatan dan kepercayaan

masyarakat kepada polisi. 
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Foto 11. Pusat Komunikasi dan Pengendalian Prefectur Kyoto

Foto 12. Pusat Komunikasi dan Pengendalian Prefectur Kyoto

Untuk mendukung terlaksananya  misi  community  police  maka kegiatan para

petugas  pada  Seksi  Community  Police  di  kantor  polisi  dilengkapi  dengan

peralatan-peralatan sebagai berikut :

1) Seperangkat  peralatan  komunikasi  radio  maupun  telepon  yang  dapat

menerima dan memonitor segala informasi dan perintah dari CCO.
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2) 3  buah  TV  monitor  yang  dihubungkan  dengan  GPS.  Pada  monitor

tersebut  dapat  diketahui  lokasi-lokasi  kejadian  berbentuk  peta   serta

posisi-posisi kendaraan patroli. 

3) Tetero (Televisi, telepon robot). Alat ini digunakan untuk memonitor situasi

pada Koban yang ditinggalkan para anggotanya untuk melakukan tugas.

(Penjelasan selanjutnya tentang tetero pada bab II).

4) Radio Taksi.

Sistim komunikasi dengan mengunakan radio yang dihubungkan

dengan  mobil-mobil  taksi.  Radio  ini  dapat  digunakan  dalam  keadaan

darurat  untuk  mencari  pelaku  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan

penggunaan taksi  baik  pada  saat  melakukan  tindak  pidana atau saat

melarikan diri. 

Para pengemudi taksi mengetahui kata-kata sandi yang harus digunakan

dalam  menggunkan  alat  komunikasi  tersebut,  dengan  demikian

komunikasi antara pengemudi taksi dengan petugas di kantor polisi tidak

diketahui oleh tersangka sekalipun dia berada di dalam taksi.  

Untuk  menjalin  adanya  hubungan  kerjasama  tersebut  maka

dibentuk  suatu  dewan  penghubung  antara  kepolisian  dengan  para

pengemudi taksi.

5) Jaringan internet kepolisian (Police Net).

Police  Net adalah  situs  kepolisian  yang  dapat  diakses  oleh  setiap

anggota  masyarakat.  Situs  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  agar

masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  dengan  cepat  dan  akurat

tentang kepolisian maupun kondisi keamanan wilayahnya. Di dalam situs

tersebut  masyarakat  juga  mendapatkan  informasi  tentang  kejahatan-

kejahatan aktual dan sering terjadi dalam lingkungan warga pada saat itu.

Dengan  demikian  setiap  anggota  masyarakat  yang  mengakses  situs

tersebut dapat lebih mawas diri.

6) Tukar menukar informasi selain dilakukan dengan menggunakan telepon

dan radio, dilakukan juga menggunakan jalur internet yang hanya dapat
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diakses oleh anggota-anggota polisi atau petugas pada seksi community

police, petugas di Koban maupun Chuzaisho.

Selain  menjadi  koordinator  pelaksanaan  tugas-tugas  Koban  maupun

Chuzaisho, para petugas di seksi  community police   juga secara aktif terlibat

dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh asosiasi keselamatan

lalu lintas maupun asosiasi pencegahan kejahatan.

Pada PPH atau daerah kepolisian yang memiliki  satuan khusus satwa

kuda secara rutin melakukan  kampanye dan pendidikan dini keselamatan lalu

lintas kepada anak-anak yang berusia antara 4 sampai 7 tahun. Kegiatan yang

dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai kesan wisata tersebut bertujuan

untuk menanamkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas yang dimulai sejak

usia dini.

KOBAN DAN CHUZAISHO

Kepolisian Jepang membagi seluruh wilayah yuridiksinya dalam wilayah

koban dan Chuzaisho. Dewasa ini terdapat sejumlah 6.600 Koban dan 8.100

Chuzaisho  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Jepang.  Koban  dan  Chuzaisho

dijadikan bagian yang terdepan dalam menjalankan tugas – tugas kepolisian.

Seluruh petugas polisi di Jepang khususnya yang baru selesai melaksanakan

pendidikan wajib bertugas di Koban minimal 2 tahun. Ketentuan yang mengatur

Koban dan Chuzaisho terdapat dalam Undang – undang Kepolisian pasal 53

ayat  5  yang  isinya  koban  dan  chuzaisho  merupakan  subordinate  organisasi

kantor polisi. Pasal 15 , Peraturan Community Police. Pada tiap  tiap wilayah

yuridis  kantor  polisi  ,  didirikan  Koban  atau  Chuzaisho,  berdasarkan  daerah

setempat,  seperti  populasi  pada  malam  hari  dan  siang  hari,jumlah  kepala

keluarga, batas administrative, keadaan lingkungan penduduk, seperti frekwensi

terjadinya insiden dan atau kecelakaan.
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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.  Koban ditempatkan  di

pusat  –  pusat  keramaian  dan di  perumahan warga  serta  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 yang mendukung tugas untuk 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 ,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.  

Pembagian kerja di Koban menggunanakan sistem Shift 24 Jam, ada 3 buah
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shift  dan  setiap  shif  akan  bekerja  selama 24  jam dan  akan  libur  pada  hari

berikutnya.  Jumlah anggota yang tergabung dalam shift minimal 2 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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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 Police ang 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 cara 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 rutin petugas Kepolisian di Koban melakukan tindakan sbb :

1. Penjagaan  berdiri  yaitu  melakukan  penjagaan  di  depan  kantor

Koban  untuk  mengawasi  keadaan  sekitar  kantor  Koban  dan

membantu  memberikan  petunjuk  kepada  masyarakat  yang

bertanya  kepada  petugas  polisi.  Memberi  petunjuk  jalan  pada

pejalan kaki yang tidak mengenal alamat yang dituju.

2. Memberikan  pelayanan  di  Kantor  Koban  untuk  melaksanakan

urusan surat menyurat dengan tugas

a. Membuat surat laporan kerugian

b. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat.

c. Mengurus barang hilang

d. Memberikan  petunjuk  jalan  apabila  ada  yang  menanyakan

jalan,  polisi  wajib  memberikan  keterangan  walaupun  bukan

tugasnya polisi.

e. Megarsipkan dokumen
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3. Menerima  titipan  anak  yang  tersesat,menangani  orang  hilang  ,

atau pergi dari rumah.

4. Memberikan  pelayanan konsultasi  keamanan dan keselamatan

kepada  masyarakat.  Yang  dibantu  oleh  purnawirawan  polisi

sebagai karyawan kontrak yang dibayar oleh pemerintah. Adapun

jam kerjanya adalah  dari jam 9.00 pagi -16.00 sore hari sabtu ,

minggu tidak dinas. Petugas konsultan selain melayani konsultasi

adalah  membuat  buletin  Koban  untuk  memberikan  informasi

kepada masyarakat tentang situasi keamanan dan ketertiban.

5. Menerima titipan Barang yang ditemukan

6. Kampanye keselamatan lalu lintas 

7. Memberikan dan melaksanakan bimbingan  kepada  anak remaja

8. Patroli

a. Patroli    dengan  kendaraan yang sudah dilengkapi  dengan

radio  mengelilingi  wilayah  yuridisnya,  apabila  ada  panggilan

dari 110 patroli bergegas ke TKP, di TKP memeriksa keadaan

disana  dan  penaganan   pertama  serta  meminta  bantuan

kepada bidang lain sesuai dengan situasi TKP menulis laporan

setelah itu mencari informasi terhadap orang –orang yang ada

disekitar  serta  melakukan  pencarian  barang  bukti  ,  saksi

maupun tersangka dan lain – lain.

b. Patroli  jalan  kaki  bertugas  mengelilingi  wilayahnya  untuk

mengawasi  kegiatan  masyarakat  ,  ketika  petugas  patroli

menemukan  yang   mencurigakan   kemudian  menanyakan

sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  undang  –undang  yang

menyatakan  ,  petugas  berhak  bertanya,  memeriksa  bawaan

dan  apabila  ditemukan  barang  yang  melanggar  ,  petugas

berhak  menyeret  ke  koban,  kantor  polisi  terdekat,   maupun

membantu  kecelakaan  yang  menimpa  masyarakat  dan

melaksanakan panggilan darurat dari 110. 

c. Mengunjungi rumah dan tempat kerja secara rutin.
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Kunjungan pada rumah dan kantor penduduk pada waktu siang

dan malam hari sambil memberikan kartu sebagai angket,dan

memberi  saran  untuk  pencegahan  kejahatan  dan

kecelakaan.Tujuan  mendatangi  rumah  penduduk  untuk

mengetahui  keinginan  penduduk  dan  untuk  mendapatkan

masukan  atau  keterangan  dari  masyarakat.  Sebagai

penghubung masyarakat dengan polisi maka  dibentuk Dewan

Komunikasi Koban yang bertujuan untuk

1) Memahami  permintaan  dan  pendapat

penduduk dalam wilayah  yuridisnya

2) Polisi  dan  penduduk  berdiskusi  serta

bekerjasama

3) Menjaga terjadinya kecelakaan dan musibah

besar

4) Menangkap tersangka

5) Untuk  mewujudkan   keamanan  dan

keterangan penduduk.

Dewan komunikasi koban dan anggota  berasal dari anggota

masyarakat yang terpandang dan disegani serta sudah tua dan

dewan  ini  dibentuk  dan  dipilih  dalam  rapat  sesuai  dengan

wilayah  yuridis,  sedangkan  kepala   petugas  koban  ditunjuk

sebagai pengurus, untuk pertemuan dilakukan secara berkala

dan  darurat.serta  partisipasi  anggota  dan  penduduk  .Cara

kerjanya Dewan koban untuk memberikan informasi mencakup

informasi yang ingin diketahui dan dibutuhkan oleh penduduk

serta  informasi  yang  ingin  disampaikan  oleh  Polisi  kepada

penduduk dan nantinya dalam sosialisasi   kepada penduduk

dengan  membuat  bulletin  dan  gambar  –gambar  yang  berisi

informasi dari polisi ke penduduk.

9. Mengawasi tempat ramai

10. Mengamankan orang mabuk
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Daftar Kegiatan Petugas Koban

Waktu Kegiatan Keterangan
8.30

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Serah  terima  di
Kantor  Polisi/  police
Station.

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Melaksanakan Patroli

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Makan Siang

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Kunjungan  rutin  ke
rumah  warga  atau

 Menerima instruksi dari kepala Kantor
Polisi  dan  Kepala  Seksi  Community
Police.

 Melaksanakan  Pengecekan
serangam dan kelengkapan tugas.

 Kepala Koban menginstruksikan hal-
hal yang penting yang harus menjadi
perhatian  dan  hal-hal  yang  harus
segera dilaporkan.

 Menerima  laporan  atau  pengaduan
dari  masyarakat  adanya  tindak
kriminalitas atau gangguan keamanan
lainnya  baik  yang  datang  ke  kantor
Koban atau yang melalui telepon.

 Melaksanakan  pencegahan
Kejahatan yang difokuskan di daerah
pemukiman  dan  juga  pencegahan
penjambretan.

 Menerima  perintah  dari  radio  polisi
atau  laporan  dari  masyarakat  yang
melalui  telepon   untuk  mendatangi
TKP  atau  menolong  warga
masyarakat  yang  menjadi  korban
kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.

 Menerima  laporan  dan  mengawasi
situasi  lalu  lintas  di  wilayahnya,
danmenghubungi polisi lalu lintas dari
kantor polisi bila terjadi kecelakaan.

 

 Menerima laporan penemuan barang
dan menghubungi kepada pemiliknya
tentang  isi  dan  keberadaan  barang
tersebut.

 Memberikan  petunjuk  jalan  atau
situasi lingkungannya.

 Mencari  informasi  atau  menerima
masukan dari masyarakat .
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16.00

19.00

20.00

21.00

22:00

01.00

02.30-
03.30

07.30

08.30

tempat bekerja.

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Makan malam

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Patroli bersama.

Melaksanakan  tugas
pelayanan  di  kantor
Koban (Desk Work).

Patroli malam

Istirahat

Melaksanakan
penjagaan  dan
pengaturan  lalu
lintas.
Serah  terima
pelaksanaan tugas

 Memberikan  nasihat  tentang
keamanan  dan  juga  kepada  anak-
anak di wilayah yang dikunjunginya.

 Mengunjungi  korban  penjambretan
dan memberikan dorongan semangat
serta  menyakan  hal-hal  lain  yang
berkaitan dengan yang dialaminya.

 Menerima  laporan  dari  warga  yang
komplain  adanya  gangguan
ketertiban  dari  tetangganya  yang
membuat  gaduh  (karaoke),  yang
biasanya  terjadi  antara  jam  16.30-
18.00.

 Bersama petugas dari  Koban lain  di
lingkungannya  untuk  mencegah
kecelakaan  yang  diakibatkan  orang
yang mabuk.

 Apabila  ada  panggilan  atau  laporan
adanya gangguan kejatan yang harus
segera  ditangani  harus  segera  ke
tempat kejadian perkara (TKP)

 Mengawasi  dan  membantu  anak-
anak yang akan ke sekolah.

 Mendatakan dokumen 
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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.

Foto 13. Kantor Chuzaicho Kurama

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, setiap 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
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meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut menyebabkan perubahan

Chuzaisho menjadi Koban.

Foto 14. Daerah tempat tinggal penduduk
Di wilayah Chuzaicho Kurama

Chuzaisho adalah  sub-ordinat  Kantor Polisi dalam pelaksanaan tugas

community policing yang berada di daerah pedesaan yaitu penugasan seorang

petugas  Polisi  dan  keluarganya  yang  bertempat  tinggal  dan  berkantor  di

rumahnya  untuk  menjalankan  tugas-tugas  kepolisian  di  suatu  desa  yang

menjadi  wilayah  administrasinya.    Dalam pelaksanaan  tugasnya  sehari-hari

Chuzaisan  (petugas Chuzaisho) dibantu oleh istrinya. Ia akan melaksanakan

tugas-tugas  pelayanan  masyarakat  seperti  menerima  dan  mencatat  laporan

kehilangan  serta  identitas  pelapor,  menjawab   pertanyaan-pertanyaan

masyarakat  baik  yang  datang  langsung  maupun  melalui  telepon  serta

memberikan  saran-saran  kepada  anggota  masyarakat  yang  datang  untuk

berkonsultasi.  Akan  tetapi  apabila  masalah  yang  dikonsultasikan  berkaitan

dengan suatu kejahatan maka permasalahan itu tetap menjadi tugas suaminya

atau akan menyampaikan ke Kantor Polisi. 
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Kegiatan istri Chuzaisan di atas dilakukan pada saat suaminya sedang

melaksanakan tugas di luar kantor seperti berpatroli atau melakukan kunjungan

ke rumah-rumah penduduk maupun disaat suami sedang mengikuti pendidikan.

Dan, untuk menjalankan tugas tersebut ia akan mendapatkan tunjangan kurang

lebih  sebesar  80.000  Yen  setiap  bulan  termasuk  bonus  yang  akan  diterima

setiap  enam bulan.  Besarnya  bonus  tersebut  sama  dengan  tunjangan  yang

diterima setiap bulan.

Kemampuan istri Chuzaishan dalam mendampingi tugas suami diperoleh

dari  pengalamannya  selama menjadi  istri  polisi.  Dan  sebelum mendampingi

suami bertugas di Chuzaisho, istri Chuzaisan akan mendapatkan kursus yang

dilakukan selama satu hari di Kantor Polisi pada saat suaminya dilantik menjadi

petugas di Chuzaisho.  

Penunjukan Petugas Chuzaisho.

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan pimpinan Kantor

Polisi  untuk  menempatkan  seorang  anggota  menjadi  petugas  di  Chuzaisho.

Selain watak, sikap, kemauan kerja dan kesabaran anggota yang bersangkutan,

kesediaan keluarga khususnya istri akan turut menentukan keputusan pimpinan

tersebut. 

Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  merupakan  suatu  kesatuan  yang

utuh,  karena  diharapkan  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  seorang  Chuzaisan

akan menjadi contoh baik perilaku pribadi maupun kehidupan berkeluarga bagi

penduduk setempat. Keberhasilan pelaksanaan tugas seorang Chuzaisan akan

dipengaruhi pula oleh keberhasilannya membina keluarga. Hal ini berarti bahwa

keharmonisan  keluarga  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan

pelaksanaan tugasnya. 

Petugas  Chuzaisho  adalah  anggota  polisi  yang  berpangkat  Junsacho

(senior  policeman) atau  Junsabucho  (Police  Sergeant). Mereka  tidak

mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi seorang petugas di Chuzaisho.

Pendidikan yang dilalui setelah menyelesaikan pendidikan pembentukan polisi
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hanyalah pendidikan pada saat naik pangkat dari  Junsa (Policeman) menjadi

Junsacho  (Senior  Policeman)  selama  satu  bulan  di  Sekolah  Kepolisian

Prefektur. 

Tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  lamanya  masa  dinas

petugas  Chuzaisho.   Ada  petugas  yang  bertugas  di  Chuzaisho  selama dua

tahun bahkan ada pula yang masa tugasnya di  Chuzaisho selama sembilan

tahun. Semakin lama seorang petugas bekerja di suatu Chuzaisho maka akan

semakin  dekat  hubungannya  dengan  penduduk  setempat.  Kedekatan

Chuzaisan  dengan  penduduk  setempat  adalah  merupakan  salah  satu

parameter keberhasilan tugasnya. 

Parameter tersebut senantiasa dikontrol oleh pimpinan Chuzaisan, yaitu

Kepala  Seksi  Community  Police dan  Kepala  Kantor  Polisi,  dengan  cara

mendatangi  penduduk  setempat  untuk  meminta  masukan  tentang  kinerja

petugas  di  Chuzaisho  tersebut.  Apabila  hasil  pengontrolan  mengindikasikan

bahwa petugas Chuzaisho tidak dekat atau tidak disenangi oleh penduduknya

maka pimpinan akan segera memutasikan Chuzaisan tersebut dari Chuzaisho. 

Fasilitas pendukung bagi petugas Chuzaisho adalah : sebuah bangunan

yang  terbagi  menjadi  dua  bagian.  Bagian  depan  merupakan  kantor  tempat

melaksanakan  tugas-tugas  kepolisian  sehari-hari,  bagian  belakang  adalah

tempat  tinggal  keluarga  yang  ditempati  oleh  anak-anak  dan istrinya.  Namun

kadang-kadang di ruangan tempat tinggal ini juga chuzaisan menerima anggota

masyarakat di luar jam dinas.

Ruangan kantor  atau  ruang kerja  chuzaisho dibagi  menjadi  3  bagian,

yaitu :  ruang pelayanan masyarakat, ruang tamu dan  kamar kecil/toilet. Pada

ruang  kerja  tersebut  terdapat  beberapa  peralatan  yang  digunakan  untuk

mendukung pelaksanaan tugas, antara lain  : 1). Sebuah  alat  sensor  infra

merah yang diletakkan di dekat pintu depan Chuzaisho. Alat ini akan bekerja

pada saat ada orang masuk ke dalam kantor Chuzaisho pada saat Chuzaisan

tidak berada di tempat. Istri petugas Chuzaisho akan mengetahui kedatangan

orang tersebut dari kamera monitor yang berada di dalam rumah. Dan apabila
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Chuzaisan  maupun  istrinya  sedang  tidak  ada  di  tempat,  maka  kedatangan

orang ke kantor Chuzaisho akan diketahui secara langsung dari layar monitor

yang ada di Kantor Polisi.  3).Sebuah pesawat telepon dilengkapi dengan mesin

faksimili yang digunakan untuk menerima telepon dari masyarakat atau untuk

kepentingan  dinas  berupa  laporan  ke  kantor  Polisi.  4).Satu  buah  pesawat

telepon antar-ruang (intercom). Pesawat ini digunakan oleh anggota masyarakat

bila hendak menemui Chuzaisan pada saat kantor sudah tutup. Alat tersebut

diletakkan dibagian luar kantor Chuzaisho dan dapat ditemukan dengan mudah

oleh  setiap  anggota  masyarakat  yang  datang.  Dengan  mengangkat  gagang

telepon maka gambar  wajah si  pendatang akan terlihat  dalam layar  monitor

pada pesawat telepon yang diletakkan di bagian rumah tempat tinggal keluarga.

5).Seperangkat alat komunikasi berupa  Pesawat Radio maupun HT. 6).Satu set

peralatan penindakan huru-hara berupa tameng dan sasumata (telah dijelaskan

di atas).7)Kendaraan patroli  berupa sepeda angin dan sepeda motor, namun

pada beberapa Chuzaisho terdapat juga kendaraan roda empat untuk patroli.8).

Satu set peralatan komputer lengkap dilengkapi mesin pencetak.9). Satu

buah  meja  pelayanan  masyarakat  serta  3  (tiga)  buah  almari

arsip.10).Seperangkat kursi tamu di ruangan tamu.

Ruangan  tempat  tinggal  berada  di  bagian  belakang  ruangan  kantor

Chuzaisho.  Ruangan  tempat  tinggal  dilengkapi  dengan  ruangan-ruangan

sebagaimana layaknya rumah-rumah keluarga di Jepang. Perlengkapan rumah

tangga yang utama seperti tempat tidur, mesin cuci, AC, pesawat telepon dan

lain-lain  dilengkapi  oleh  pihak  kantor  sedangkan  perlengkapan  tambahan

seperti pesawat televisi, radio, perlengkapan makan dan lain-lain dibeli sendiri

oleh petugas Chuzaisho.  

Meskipun ruangan tempat tinggal dan ruangan kerja bergabung dalam

satu bangunan tetapi penggunaan telepon maupun pipa saluran air dan listrik

dipisahkan  sedemikian  rupa.  Masing-masing  terdapat  dua  saluran  telepon,

listrik maupun air. Dengan demikian Chuzaisan dapat membedakan rekening
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pembayaran yang harus dibayar oleh dinas serta rekening yang harus dibayar

secara pribadi.

Kerusakan  bangunan  tempat  tinggal  menjadi  tanggung  jawab  dinas,

sehingga  apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  Chuzaisan  hanya  membuat

pengajuan  perbaikan  ke  Kantor  Polisi.  Selanjutnya  petugas  yang  mengurusi

logistik atau perusahaan yang ditunjuk akan melakukan perbaikan kerusakan-

kerusakan tersebut.

Perlengkapan tugas perorangan seorang petugas Cuzaisho tidak  jauh

berbeda  dengan  perlengkapan  petugas  yang  ada  di  Koban  atau  anggota

community police lainnya. Jenis-jenis perlengkapan tersebut telah diterangkan

dalam penjelasan mengenai koban. 

Pada dasarnya kantor Chuzaisho dibuka selama 24 jam, namun secara

formal kantor tersebut akan buka sesuai  jam kerja resmi petugas Chuzaisho

yaitu  dari  jam 07.20 sampai  dengan jam 17.15.  Pembatasan waktu  tersebut

tidak secara kaku diterapkan. Bagi kantor Chuzaisho yang berdekatan dengan

sekolah,  jam  kerja  akan  dimulai  lebih  awal,  sedangkan  jam  tutup  kantor

biasanya bergantung kepada ada atau tidak adanya anggota masyarakat yang

datang ke Chuzaisho pada jam tersebut.

Meskipun  jam  kerja  sudah  selesai,  petugas  Chuzaisho  tidak  akan

menanggalkan seragam terlebih dahulu apabila ada penduduk yang datang ke

Chuzaisho. Dia akan menutup pintu ruang kerja dan berganti pakaian apabila

anggota masyarakat tersebut telah meninggalkan Chuzaisho.

Kesadaran  yang  dimiliki  Chuzaisan  akan  “kesendiriannya”  di  daerah

tersebut telah mendorong dirinya untuk merencanakan segala kegiatan secara

mandiri  dan  secermat   mungkin.  Sedangkan  untuk  menghindari  timbulnya

kebosanan, Chuzaisan selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang

telah  direncanakannya  berupa  patroli,  membuat  pamflet  atau  buletin,

mengunjungi  rumah-rumah  penduduk  atau  tempat-tempat  bekerja  serta

sekolah-sekolah. 

Laporan Seminar The Koban System of Japan and The Neighbourhood Police System of Singapore (28 
Agust  s/d 12 Sept 2003)

59



Kegiatan  pelayanan  masyarakat  yang  bersifat  administrasi  biasanya

dilakukan pada pagi sampai siang hari di kantor Chuzaisho. Pada siang sampai

sore hari petugas Chuzaisho melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk,

sedangkan  pada  malam  hari  melakukan  patroli  dengan  menggunakan

kendaraan sepeda motor roda dua atau kendaraan roda empat.

Sehubungan  dengan  luasnya  wilayah  Chuzaisho,  kadang-kadang

pelaksanaan kegiatan patroli dilakukan secara bersama-sama dengan petugas

Chuzaisho  lain  yang  wilayahnya  berdampingan.  Dengan  demikian  apabila

menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup berat maka akan dapat

saling membantu diantara keduanya. 

Petugas  Chuzaisho  memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam

membangun generasi  muda  bangsa  Jepang.  Salah satu  kegiatan  chuzaisan

dalam  bidang  tersebut  adalah  bekerjasama  dengan  Sekolah  Dasar  (SD)

setempat untuk memberikan pendidikan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan

hukum.Beberapa  SD telah  menjadikan  mata  pelajaran  Pengenalan  Kegiatan

Kepolisian sebagai mata pelajaran tambahan bagi siswa-siswa kelas 3 di SD

tersebut.  Oleh  karena  itu  petugas  Chuzaisho  secara  rutin  mengunjungi  SD

tersebut baik untuk memberikan pelajaran tentang keselamatan lalu lintas atau

memberikan wejangan pada saat apel pagi . Karena hubungan antara petugas

Chuzaisho dengan pihak SD telah terjalin dengan baik maka permintaan untuk

memberikan wejangan apel pagi tersebut bisa datang dari pihak SD ataupun

dari  petugas  Chuzaisho.  Kegiatan  lain  yang  dilakukan  adalah  mengadakan

pengenalan pelaksanaan tugas polisi  kepada murid-murid baru SD. Kegiatan

tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengundang  pihak  sekolah  beserta  siswa-

siawanya untuk mengunjungi kantor Chuzaisho. Dengan demikian diharapkan

sedini mungkin akan tertanam keinginan siswa-siswa tersebut untuk membantu

tugas polisi  dalam menciptakan situasi yang aman dalam masyarakat.Bentuk

lain  dari  pendidikan  tersebut  adalah  memberikan  penghargaan  terhadap

perbuatan  positif  yang  dilakukan  siswa,  salah  satu  contoh  perbuatan  positif

siswa  tersebut  adalah apabila  menemukan sebuah barang yang  hilang atau
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tercecer.Apabila  seorang  siswa  yang  menemukan  barang  hilang  dan

menyerahkan  barang temuan tersebut  ke  kantor  Chhuzaisho,  maka petugas

Chuzaisho  akan  mengumumkan  peristiwa  tersebut  di  dalam  buletin  yang

diterbitkan  secara  rutin  dalam  lingkungan  sekolah.  Kegiatan  tersebut  dapat

menumbuhkan kebanggaan bagi  siswa  yang  bersangkutan serta  mendorong

siswa lain untuk meniru perbuatan baik tersebut.

Agar masyarakat mengetahui perkembangan situasi di wilayahnya  maka

Chuzaisan secara rutin menerbitkan pamflet maupun  buletin yang berisi berita-

berita aktual tentang situasi dan kondisi keamanan lingkungan. Proses desain

pamflet  tersebut  melibatkan  istrinya  sedangkan  pencetakannya  melibatkan

anggota masyarakat.

Setiap  terjadi  kasus  atau  kejadian  yang  menonjol  seorang  Chuzaisho

menerbitkan berita Chuzaisho yang dibagikan kepada masyarakat atau kepada

sekolah - sekolah untuk kreasi penulisan dibuat oleh seorang Chuzaisho dibantu

oleh istri dan masyarakat sedangkan untuk dana pembuatan meminta kepada

Kantor Kepolisian.

Sebagai sub-sistem dari sebuah kantor polisi, Petugas Chuzaisho selalu

melaporkan setiap kejadian baik berupa tindak pidana, kecelakaan lalu lintas

atau  kegiatan  masyarakat  yang  menonjol  ke  Kantor  Polisi  melalui  telepon,

selanjutnya laporan tersebut dilengkapi dengan laporan tertulis yang kemudian

dikirimkan ke kantor polisi dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 x 24 jam.

Pengiriman  laporan  tertulis  tersebut  bisa  dilakukan  secara  langsung  dengan

menggunakan kendaraan dinas ataupun melalui mesin faksimili.

Sebelum melakukan kegiatan di  luar  kantor, seorang Chuzaisan akan

selalu melaporkan hal  tersebut ke kantor polisi.  Dengan demikian berarti  dia

telah  melaporkan  bahwa  Chuzaisho  dalam  keadaan  kosong,  kegiatan

pelayanan  kepolisian  non-yuridis  ditangani  oleh  istri  Chuzaisan.  Selanjutnya

kantor  polisi  akan  memonitor  situasi  kantor  dengan  monitor  yang  ada  pada

kantor polisi tersebut.
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Hubungan  lain  yang  bersifat  administratif  antara  Chuzaisan  dengan

kantor polisi antara lain pengajuan hak cuti dan pengajuan dukungan anggaran. 

Chuzaisan mendapat hak cuti dua kali dalam setahun. Selama petugas

Chuzaisho melaksanakan cuti maka kendaraan patroli  dari  kantor polisi akan

lebih sering mendatangi daerah Chuzaisho tersebut untuk menampung aspirasi

penduduk. Demikian pula dengan petugas Chuzaisho yang berdekatan wilayah

tugasnya, dia akan melakukan pengontrolan ke wilayah rekan kerjanya secara

periodik.

Untuk  kebutuhan dukungan  bahan  bakar  kendaraan patroli  dan  biaya

rehabilitasi kerusakan tempat tinggal atau kantor Chuzaisho,  chuzaisan akan

mengajukan permohonan dukungan bahan bakar sesuai kebutuhan ke kantor

polisi. Selanjutnya,  kantor polisi akan menunjuk sebuah pom bensin terdekat

untuk melayani  permintaan bahan bakar kendaraan dinas Chuzaisho dengan

sistem kupon pembayaran. Sedangkan untuk perbaikan bangunan maka akan

ditugaskan pekerja bangunan untuk melakukan perbaikan tersebut. 

 

Foto 15. Foto bersama peserta seminar  
dengan petugas Chuzaicho Kurama dan istrinya
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Gambar 13.Grafik pertumbuhan Koban dan Chuzaisho

VII. PENUTUP

Pemolisian  komuniti  yang  dilakukan  di  Singapura  dan  Jepang  dapat

membuahkan hasil  yaitu  Jepang dan Singapura  dapat  menjadi  negara  yang

paling aman di dunia. Dan tindakan pemolisian komuniti yang dikembangkannya

adalah  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dalam

masyarakat  dengan  tindakan-tindakan  :  1)  Polisi  bersama-sama  dengan

masyarakat  untuk  mencari  jalan  keluar  atau  menyelesaikan  masalah  sosial

(terutama  masalah  keamanan)  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  2)  Polisi

senantiasa  berupaya  untuk  mengurangi  rasa  ketakutan  masyarakan  akan

adanya  gangguan  kriminalitas,  3)  Polisi  lebih  mengutamakan  pencegahan

kriminalitas  (crime  prevention),  4)  Polisi  senantiasa  berupaya  meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.  Dan Keberhasilan tugas polisi  bukan hanya pada

menekan angka kejahatan tetapi manakala tercipta ketertiban dan keteraturan.

Di  mana  masyarakat  merasa aman dan terhindar  dari  rasa ketakutan akan

adanya kejahatan dalam melakukan aktivitasnya.

Laporan Seminar The Koban System of Japan and The Neighbourhood Police System of Singapore (28 
Agust  s/d 12 Sept 2003)

63

0
1, 000
2, 000
3, 000
4, 000
5, 000
6, 000
7, 000
8, 000
9, 000

10, 000

1,
99

1 

1,
99

2 

1,
99

3 

1,
99

4 

1,
99

5 

1,
99

6 

1,
99

7 

1,
99

8 

1,
99

9 

2,
00

0 

2,
00

1 

2,
00

2 

Koban

Chuzai sho


	Foto 4. NPC Yishun Utara
	Pengembangan NPP Menjadi NPC dan dengan program CSSP
	Sistem NPC

	VI. Pemolisian Komuniti di Jepang
	Gambar 7. Organisasi Pemerintahan Jepang
	Gambar 9. Struktur organisasi di tingkat NPA
	COMMUNITY POLICE

	Seksi Community Police
	Foto 11. Pusat Komunikasi dan Pengendalian Prefectur Kyoto
	Foto 12. Pusat Komunikasi dan Pengendalian Prefectur Kyoto

	Koban
	Chuzaisho
	Gambar 13.Grafik pertumbuhan Koban dan Chuzaisho



