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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan. Maka dapat di simpulkan 

bahwa : 

1. Kedudukan polisi dalam model perpolisian masyarakat adalah sebagai 

anggota polisi masyarakat dan keterlibatan masyarakat di akomodir melalui 

Forum Kemiteraan Perpolisian Masyarakat. Dalam perspektif ini 

masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembinaan melainkan sebagai subyek 

yang secara langsung melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Penugasan polisi masyarakat dan Forum Kemiteraan 

Perpolisian masyarakat di tempatkan dan di bagi disetiap desa di seluruh 

Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pelaksanaan tugas dan peran polisi masyarakat dan Forum Kemiteraan 

perpolisian Masyarakat menghadapi kendala-kendala seperti mengenai 

anggaran dan fasilitas pendukung yang kurang, penempatan dan pembagian 

wilayah kerja yang kurang tepat, kurangnya Sumber daya manusia dari para 

petugas yang di sediakan, kurangnya pengetahuan anggota polisi masyarakat 

itu sendiri mengenai model perpolisian masyarakat, dan para petugas 

memiliki tugas ganda yakni sebagai anggota polisi di satuannya masing-

masing juga sebagai anggota polisi masyarakat, selain itu bagi anggota 

Forum Kemiteraan Perpolisian Masyarakat rendahnya tingkat pendidikan 

dan pekerjaan kendala yang paling utama.  
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B. SARAN 

1. Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat melalui pemolisian masyarakat adalah langkah penting yang perlu 

di dukung oleh semua kalangan, sehingga tidak semua pelanggaran dan 

kejahatan utamanya yang bersifat ringan harus masuk pada catatan kepolisian. 

Harus ada sesama masyarakat yang bersama-sama menjaga keamanan dan 

ketertiban di daerah tempat tinggalnya, dengan adanya polisi masyarakat dan 

Forum Kemiteraan Perpolisian Masyarakat sebagai penengah dan membantu 

permasalahan hukum, masyarakat di harapkan menerimanya dengan baik dan 

menjaga keamanan dan ketertiban diri masing-masing. Bila terjadi 

permasalahan hukum yang ringan dan mampu di selesaikan tanpa melalui 

kepolisian hendaknya di selesaikan terlebih dahulu bersama polisi masyarakat 

dan Forum Kemiteraan Perpolisian Masyarakat. 

2. Pentingnya dukungan dari semua pihak terkait agar kendala-kendala yang di 

hadapi dalam penerapan model perpolisian masyarakat dapat berjalan dengan 

optimal, demi tercipatanya suasana desa yang aman, tertib dan damai. Dan 

langkah-langkah Sebagai upaya menyelesaikan kendala yang di hadapi polisi 

masyarakat harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a.  Penempatan Anggota Polisi Masyarakat harus berdasarkan tempat tinggal 

anggota kepolisian tersebut 

b.  Memenuhi penyediaan anggaran dan fasilitas pendukung. 

c. Harus di upayakan model perpolisian masyarakat harus terpisah dari tugas 

kepolisian yang lain.  
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d. Penetapan anggota Forum Kemiteraan Perpolisian Masyarakat harus lebih 

selektif  lagi agar dalam melaksanakan tugasnya tidak mengalami kendala-

kendala. 

 

 


