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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Strategi
Kepolisian Dalam Penanganan Demonstrasi Massa Di Kepolisian Resor Tebo
Provinsi Jambi. Peristiwa Demonstrasi saat ini sudah menjadi budaya bangsa
Indonesia.

Demonstrasi

sering dijadikan alat

politik, atau alat

untuk

menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu yang
berseberangan. Demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih
untu mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara
demostratif di muka umum. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini

melalui cara observasi, wawancara dengan pihak terkait, meminta data-data dan
dokumentasi. Masalah yang terjadi yaitu bagaimana strategi kepolisian dalam
penanganan demonstrasi massa, upaya kepolisian dalam penanganan demonstrasi
massa yang anarkis dan demonstrasi menurut hukum islam. strategi kepolisian
dalam penanganan demonstrasi dilakukan dengan dua startegi persiapan dan
pelaksanaan strategi tersebut sudah baik. Upaya kepolisian dalam penanganan
demonstrasi massa yang anarkis sudah menurut undang-undang no 1 tahun 2010,
ada tiga upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-entiv upaya preventif upaya
refresif. pihak kepolisian sudah melakukan upaya untuk menangani demonstrasi
yang anark, sebaiknya baik pihak demontrasi dan kepolisisian untuk saling
menjaga agar tidak terjadi hal yang merugikan. menurut hukum islam
demonstrasi/unjuk rasa boleh saja dilakukan selam tidak terjadi anarkis.
Kata Kunci : Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Demontrasi Massa
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peristiwa Demonstrasi saat ini sudah menjadi budaya bangsa
Indonesia.Demonstrasi sering dijadikan alat politik, atau alat untuk
menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu
yang berseberangan.Demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang
atau lebih untu mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan
sebagainya secara demostratif di muka umum. 1Meskipun demonstrasi
merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi
tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum
yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya
secara bebas dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.2Kemerdekaan meyampaikan pedapat
di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada : asas keseimbangan
antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian
hukum dan keadilan, asas popularitas dan asas manfaat.3Warga negara
yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak untuk mengeluarkan
1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1 ayat 3
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1 ayat 1
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum. Pasal 5

1

2

pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. warga negara
yang menyampaikan pendapat

dimuka

umum

berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukun dan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjaga dan
menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan
persatuan bangsa.4menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan
salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 undang-undang
dasar 1945 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang “, kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut
sejalan dengan pasal 9 deklarasi universal hak-hak manusia yang berbunyi
“ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan
tidak gangguan tidak dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak
memandang batas-batas".
Perwujudan

kehendak

warga

negara

secara

bebas

dalam

menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainaya harus
tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik
infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau
pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah
4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum. Pasal 6

3

dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum
sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat
menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. 5Hal ini berarti setiap
warganegara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat
melalui

demonstrasi,

sedangkan

dalam

pelaksanaannya

negara

memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan dan pengamanan
secara hukum dengan kehadiran Kepolisian. Tidak bisa dipungkiri bahwa
setelah reformasi, demonstrasi banyak dilakukan dengan cara yang
semakin berani dalam mengekspresikan kehendak dalam berorasi dengan
tanpa memperhatikan norma hukum, norma etika, bahkan norma susila,
karena masih banyak di masyarakat memiliki persepsi bahwa di era
demokrasi berbicara di depan umum boleh dilakukan sebagai tuntutan hak
dengan cara yang bebas dengan mengabaikan kewajiban untuk
menghargai hak orang lain. Kondisi ini sangat ironi dengan nilai-nilai
demokrasi Pancasila, dimana hak pribadi bisa dilaksanakan dengan cara
menghormati, menghargai serta tidak mengganggu hak orang lain Untuk
memahami fenomena penanganan demonstrasi yang berujung kerusuhan
atau konflik antara Demonstran dengan anggota kepolisian yang berperan
melaksanakan penanganan demonstrasi, sebagai suatu bidang kajian yang
perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek dan tanggapan masyarakat
dalam memahami dan menyikapi situasi dan kondisi tersebut, sebagai
tugas Kepolisian.Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan
5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum.
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dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.6Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.7Dalam
Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;

menegakan

hukum;

dan

memberikan

perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 8Dari keterangan ini
dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi berkewajiban untuk melayani aksi
demonstrasi baik dari tindakan pengawalan di perjalanan sampai
pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi kembali ke tempat masingmasing.Namun fakta di lapangan, demonstrasi menimbulkan kemacetan,
kerusuhan

bahkan

terjadi

konflik

antara

Kepolisian

dan

Demonstran.Kebijakan penanganan demonstrasi dipengaruhi oleh faktorfaktor institusi, organisasi, politik, interaksi dan budaya.
Mengenai demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain
memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan
kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak
pengamanan polisi untuk aksi massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada

6

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 1
7
Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor: Protap/ X/2010
Tentang Penangguangan Anarki
8
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 13

5

pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan untuk
menetapkan penyelenggaraan

pembinaan

keamanan

umum

dan

ketentaraman masyarakat dengan berintikan kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur
dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Undang-Undang ini dianggap
perlu untuk memberikan

landasan hukum yang kuat dan kukuh

dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu
hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang
berbunyi : "hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sila ini
merupakan ajaran demokrasi pancasila, baik dalam arti formal maupun
material, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara disalurkan di
tanan rakyat, kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui
badan perwakilan yaitu MPR .Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam
bentuk hak asasi manusia antara lain: hak mengeluarkan pendapat. hak
berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta pemerintahan, dan hak
menduduiki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia
beritinikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikIr bangsa serta
sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedapankan pengambilan
keputusan secara musyawarah, bukan pada suatu mayoritas. 9Dengan
demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus
9

Mohc Suti, Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945, (Bandung :Rasi Terbit,
2016), Hlm.7

6

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus,
pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas(represif) demi pihak tertentu
yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun
ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi
yang dilakukan. namun dalam pelaksanaannya, kadangkala Polisi
melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif

yang tidak

berdasarkan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang atau Protap.
Dalam upaya mengatasi massa demonstran yang anarkis sering terjadi
bentrokan fisik antara demonstran dan polisi. fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.10 Membubarkan atau melarang demonstran
saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah
semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran
dalam menyampaikan pendapat dimuka umum,

melainkan sikap para

demosntran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik
moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan
yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu
dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat
di hentikan dan agar jangan sampai ada korban.

Dalam mengambil

tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian
10

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 2
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berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisan
Negara Repubik Indonesia berdasarkan pada Protap Nomor 8 Tahun 2010
Tentang

Tata

Cara

Lintas

Ganti

dan

Cara

bertindak

Dalam

Penanggulangan Huru-hara.
Aksi demo yang terjadi dikabupaten tebo pada Tanggal 16
September 2019 ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Keluarga
Besar Petani Tebo (FKBPT) menggelar aksi demo di kantor bupati dan
kantor DPRD Tebo, Mereka menuntut keadilan yang selama ini tidak

didapat. "Kami butuh perhatian Bapak Bupati Tebo kepada kami sebagai
petani," teriak massa saat melakukan long march dari Masjid Madjid KH
Zaharudin Usman menuju kantor Bupati Tebo.11 Tiba di kantor Bupati,
ratusan massa yang terdiri dari Serikat Tani Tebo, Serikat Tani Sumay
Mandiri, Petani Eco Pakai Desa Olak Kemang, Kelompok Tani Bersatu
Jaya, kelompok Tani Sumber Makmur Bersama, Masyarakat Adat Talang
Mamak, KPA Wilayah Jambi, Yayasan Keadilan Rakyat, dan WALHI
ddJambi ini, secara bergantian berorasi. Massa minta agar mereka bisa

menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Tebo, Sukandar."Jangan
ketika Pemilu saja kita dibutuhkan untuk memilih pemimpin. Sekarang
kami butuh bertemu dengan pemimpin kami," teriak massa lagi dalam
orasinya di halaman Kantor Bupati Tebo, Kilometer 12 Jalan LIntas
Sumatra Tebo-Bungo. Tak kunjung ditemui Sukandar, selanjutnya massa
melaku long march ke kantor DPRD Tebo. Massa pun melanjutkan

11
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orasinya. Beberapa menit orasi, sejumlah anggota DPRD Tebo yang baru
dilantik langsung menjumpai massa.
Anggota DPRD yang diwakili oleh Syamsu Rizal minta kepada
perwakilan massa untuk melakukan mediasi di ruang rapat DPRD
Tebo.Permintaan dewan ini disambut baik oleh massa dan massa pun
menunjuk beberapa orang perwakilan mereka untuk melakukan mediasi.
Setidaknya, ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan
massa saat mediasi di antaranya, meminta Bupati Tebo segera membentuk
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai jalan keluar penyelesaian
konflik agraria di Tebo.

Poin selanjutnya, segera menerbitkan

rekomendasi pelepasan kawasan hutan di lokasi prioritas reforma agraria,
dan rekomendasi pengurangan izin perusahaan yang berkonflik di wilayah
kelola rakyat.Selanjutnya, mereka meminta Bupati Tebo menerbitkan
rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang tidak aktif dan beroperasi di
wilayah Kabupaten Tebo.Melakukan evaluasi perizinan di sektor
kehutanan dan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang
terbakar di wilayah Tebo Kemudian, membekukan dan mencabut izin
perkebunan sawit yang lahannya terbakar.Menghentikan kriminalisasi,
intimidasi

dan

tindakan

represif

terhadap

petani

yang

sedang

memperjuangkan wilayah kelola rakyat.12
Stop penggusuran lahan di wilayah kelola Forum Keluarga Besar Petani
Tebo, dan segera terbitkan peraturan daerah (Perda) Tentang Pengakuan

12
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dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tebo.
"Kami minta poin-poin yang menjadi tuntutan kami dapat direalisasikan
cepat, dan menjadikan Tebo sebagai contoh yang baik dalam penyelesaian
konflik agraria yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat," kata salah
seorang perwakilan massa, Abdullah yang juga merupakan koordinator
aksi. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan penolakan terhadap
rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan UU Pertanahan.
Pasalnya, menurut dia, selain akan merugikan kaum tani juga akan
menjadi pemicu munculnya konflik yang lebih besar. Saat mediasi,
perwakilan massa ini juga menyampaikan beberapa persoalan yang saat ini
tengah mereka hadapi. Mediasi yang dipimpin Syamsu Rizal ini dihadiri
juga oleh sejumlah anggota DPRD Tebo dan para pihak atau instansi
terkait.Hasil mediasi yakni masyarakat mengharapkan masalah tumpang
tindih lahan di dalam areal kawasan perusahaan dapat diselesaikan melalui
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.Saat ini Tim Gugus Tugas Reforma
Agraria sedang berproses dan tinggal menunggu SK Bupati dalam waktu
relatif singkat.Soal SK panitia verifikasi rancangan peraturan daerah
masyarakat adat, masa tugas berlaku satu bulan terhitung tanggal yang
disebutkan. Selanjutnya,

pelepasan

kawasan

hutan

agar

segera

ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai aturan dan perundang-undangan
yang berlaku.13

13
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penanganan Demontrasi massa yang dilakukan kepolisian resor
tebo yaitu dengan memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan dan
pengamanan secara hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk dapat
meneliti lebih dalam mengenai bagaimana Strategi Kepolisian dalam
penanganan Demontrasi massa di Kabupaten Tebo dan menuangkannya
sebagai proposal penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Aksi
Demontrasi Massa (Di Kepolisian Resor Tebo di Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Demontrasi?
2. Bagaimana

Upaya

Kepolisian Dalam

Penanggulangan

Aksi

Demonstran Yang Bertindak Anarkis?
3. Demontrasi Menurut Prespektif Hukum Islam?
C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah sehingga
mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu penulis memberi batasan
permasalahan yang akan dibahas, dimana dalam penelitian ini dibatasi
dengan Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Demontrasi Massa Di
Kepolisian Resor Tebo di Provinsi Jambi.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi kepolisian dalam
penanganan demontrasi.
2) Untuk Mengetahui Bagaiman upaya

Kepolisian dalam

penanggulangan aksi demonstran yang bertindak anarkis.
3) Untuk mengetahui demontrasi menurut prespektif hukum
islam?
2. Kegunaan Penelitian
1) Secara

praktis

kegunaan

penelitian

diharapkan

dapat

memberikan pemahaman tentang bagaimana strategi kepolisian
dalam penanganan demontrasi.
2) untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kepolisian
menangani demontrasi yang anarkis.
3) untuk menambah pengetahuan tentang mengeluarkan pendapat
di muka umum menurut perspektif hukum islam
4) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) dalam
Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.attitude

12

E. Kerangka Teori
1. Teori strategi
Strategi dalam Hendrawan Supratikno (2003, hlm.19) berasal dari
bahasa Yunani “strategos” (stratos yang berarti militer, memimpin)
yang berarti “generalship”.Konsep ini muncul ketika terjadi banyak
perang dan para jenderal di butuhkan untuk memimpin.Bisa juga
diartikan seni jenderal dalam memimpin perang. Ada juga yang
mengatakan dari bahasa inggris stratgy yang berarti “the art of
commander-in-chief: the art of projecting and directing the large
military movement and operations of a campaign”. Yang artinya
strategi adalah seni seorang panglima tertinggi; seni memproyeksikan
dan mengarahkan gerakan-gerakan yang lebih besar dari militer dan
pengoperasian suatu kampanye Sedangkan menurut beberapa pakar
diartikan sebagai berikut ;Menurut Prof. DR. Onong Uchyana Efendi,
MA (1992, hlm. 32) strategi pada hakekatnya adalah perencanaan
(planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, strategi
tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja,
melainkan harus mampu menunjukkan bagimana taktik operasionalnya.
Menurut Prof. Dr. A.M. Kardiman (1990, hlm. 58) strategi adalah
penentuan tujuan utama dalam jangka panjang dan sasaran dari suatu
perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan
mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan
tujuan tersebut.Menurut craig and grant startegi merupakan penetapan

13

sasaran dan tujuan jangka panjang (targenting and long-term goals)
sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang
diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.14Menurut siagian
strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang
dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh
jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
tersebut.
2. Teori maqashid assyariah
“bagi setiap wasilah (media ) hukumya adalah sama dengan hukum
tujuan”
Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang
wajib juga wajib.sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha
menuju yang haram juga haram.
F. KERANGKA KONSEPTUAL
1. Strategi
Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratus =
militerdan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi
jenderal.Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering
diwarnaiperang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu
angkatan perangagar dapat selalu memenangkan perang.Sementara definisi
strategi menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh Chandler
menyatakan bahwa “strategi merupakan alatuntuk mencapai tujuan

14
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perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangkapanjang, program tindak
lanjut serta prioritas alokasi sumber daya”.Menurut Porter yang
menyatakan bahwa “strategi adalah alat yangsangat penting untuk
mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus yang
menyatakan bahwa “strategiadalah proses penentuan rencana para
pemimpin puncak yang berfokus padatujuan jangka panjang organisasi,
disertai penyusunan suatu cara atau upayabagaimana agar tujuan tersebut
dapat dicapai”.15
2. Polisi
Dalam buku “polizeirecht” yang diterjemahkan Momo Kelana
bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu: Polisi dalam arti formal
adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu
instansi kepolisian dan Polisi dalam arti material adalah memberikan
jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka
menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam
rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuanketentuan yang
diatur dalam peraturan atau undang-undang.16Dalam undang-undang
republik Indonesia No 2 Tahun 2002 kepolisian Negara republic Indonesia
kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.17

15

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, hlm. 3
Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian, hlm. 1
17
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 1
16

15

3. Demontrasi
Demontrasi dalam undang-undang republic Indonesia nomor 9
tahun 1999 unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan
oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan
dan sebagainya secara demontratif di muka umum.18Demontrasi atau
unjuk rasa adalah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang yang
di hadapan umum, unjuk rasa kadang dapat menyebabkan perusakan
terhadap benda-benda.hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukan
pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.
4. Anarkisme
Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia
dimulai diantara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan
kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia (Peter
Kropotkin, Kropotkin’s

Revolutionary Pamphlets). Anarki adalah

tindakan yang dilakukan dengan sengaja terang terangan oleh seseorang
atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang
mengakibatkan kekacauan , membahayakan keamanan umum mengancam
keselamatan jiwa dan barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik
orang lain.
G. TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat Penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu:
18

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1
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Skripsi yang di buat agung tri putra yang berjudul Peran Kepolisian
Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang
Anarkis Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015).Untuk
mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku
aksi unjuk rasa anarki di Kota Makassar, untuk mengetahui dan
menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan
unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa yang berujung anarki oleh
Kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, Selain
itu penelitian ini secara umum menggunakan Teori-Teori Kejahatan
Anarkis. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengenai
bagaimana peran kepolisian dalam menangani demontrasi massa yang
melakukan tindakan anarkis.Perbedaan

penelitian ini dengan penulis

adalah penulis membahas mengenai Bagaimana Strategi kepolisian dalam
penanganan demontrasi dan Bagaimana upaya

Kepolisian dalam

penanggulangan aksi demonstran yang bertindak anarkis, perbedaa waktu
dan tempat penelitian.19
Skripsi yang dibuat Wisnu Fragusty yang berjudul Proses Penanganan
Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas
Umum

(Studi Di Polrestabes Medan tahun 2019). untuk mengetahui

Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak
Pada Kerusakan Fasilitas Umum, Proses Penanganan Yang Dilakukan
Pihak Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada
19

Agus Tri Putra, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa
Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015). Tahun 2017
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Kerusakan Fasilitas Umum dan Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian
Dalam Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak
Pada Kerusakan Fasilitas Umum. Penelitian ini menggunakan metode
hukum sosiologis (yuridis empiris).20Persamaan penelitian ini dengan
penulis adalah mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani
demontrasi massa yang melakukan tindakan anarkis. perbedaan penelitian
ini dengan penulis yaitu terkait pembahasannya, sebagaimana penulis lebih
mengkaji ke strategi penanganannya, perbedaan waktu dan tempat
terjadinya demonstrasi.
Skripsi Usi Zahara, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta Kota Padang, tahun 2016 dengan judul: “Peranan Kepolisian Dalam
Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”.
Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris.21Persamaan penelitian ini
dengan penulis adalah mengenai bagaimana peran kepolisian dalam
menangani demontrasi massa yang melakukan tindakan anarkis.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup
pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji ke strategi
penanganannya ketika unjuk rasa tersebut mengarah keperbuatan anarkis
sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup antar
demonstrasi secara umum saja, sehingga dapat dikatakan lebih luas
pembahasannya, perbedaan waktu tempat terjadinya demontrasi.

20

Wisnu Fragusty, Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada
Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan). Tahun 2019
21
Usi Zahara, Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi (Studi Kasus Di
Wilayah Hukum Resor Kota Padang).Tahun 2016
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BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya memuat garis besar tentang kegiatan
pengumpulan dan pengolahan data penelitian, mulai dari penentuan jenis
penelitian hingga tahap laporan.Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian,
obyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan serta
analisis dan intepretasi data.Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.Penelitian ini
tentang Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Demontrasi Massa,proses
yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang
bersifat logis dan Kualitatif.22
A. Tempat dan waktu penelitian
1. Penelitian ini dilakukan di kantor kepolisian resor tebo
kabupaten tebo provinsi jambi
2. Objek dari penelitian ini adalah strategi kepolisian dalam
penanganan demonstrasi massa
B. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, pentingnya jenis data karena diperolehnya
temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam

22
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judul ini.pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan
data yang berdasarka pada instrument pengumpulan data.
Penellitian ini bersifat deskriptif, pendekatan deskriftif
merupakan melihat prosedur msalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subjek dan objek dala penelitian dapat
berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa
adanya.
C. JENIS DAN SUMBER DATA
1. Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber
data yaitu:
a. data primer

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam
penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber atau
dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil
penelitian yang diperoleh di lapangan.Data primer tidak
diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan
seterusnya.
b. data sekunder

data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber
perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari

20

sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. 23
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari
mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini
adalah orang ataunarasumber. Posisi narasumber sangat penting,
bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai
pemilik informasi.Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah
orang atau narasumber yang terkait dengan kepolisian yang ada
di polres tebo.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan
berbagai terknik, namun dalam penelitian ini teknik yang
digunakan adalah:
1. Observasi
kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara
sistematik kejadian-kejadian,perilaku,obyek-obyek yang dilihat
dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian
yang sedang dilakukan. pada tahap awal obseravsi dilakukan
secara umum peneliti mengumpulkan data

atau informasi

sebanyak mungkin. tahap selanjutnya peneliti harus melakukan
observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau

23
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informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan
pola-pola prilaku dan hubunga yang terus menerus terjadi. jika
hal itu sudah diketemukan, maka peneliti dapat menemukan
tema-tema yang akan diteliti.24
2. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode
dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran
data yang akan di analisis. Metode dokumentasi adalah
pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti
arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lailain yang berhubungan dengan penelitian.
Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk
mendapatkan data catatan gambaran yang ada kaitannya
dengan penelitian ini.
3. Wawancara
teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi
menjadi

tiga

kategori,

yaitu: wawancara

dengan cara

melakukam pembeciraan informal, wawancara umum yang
terarah

dan

wawancara

terbuka

yang

standar.

dalam

menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilkan dalam
mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti
sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan
24
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wawancara. cara melakukan wawancara ialah mirip dengan
kalau kita sedang melakukan pembicaraan dengan lawan bicara
kita. Wawancara dimulai dengan menggunakan topic yang
umum untuk membantu penliti memahami perspektif makna
yang diwawancarai.25
E. Analisis Data
Penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber
dengan mengunakan teknik pengumpulan data yang bermacammacam, dan dilakukan secara berkala atau terus menerus. Tenik
analisis data penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis,
perspektif dan model analisis.analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data ber;angsung dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif
merupakan

bentuk

penelitian

yang

bersifat

atau

memiliki

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang
sewajarnya

dan

sebagaimana

adanya.Memfokuskan

terhadap

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verfikasi data.

25

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Hlm. 225

23

a. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari
lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan
lainnya.Kemudian di periksa kembali dan diatur untuk diurutkan.
b. Reduksi data
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan pemusatan
perhatian pada penyederhanaan data yang didapat dari catatan
tertulisa dilapangan.
c. Penyajian data
Penyajian data dapat membantu penulisan dalam memahami
apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan
atas pemahaman yang penulis dapat dari penyajian-penyajian
tersebut.
d. Devisi data
Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengambil makna dari
hasil penelitian dan dapat menyimpulkanya.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam
penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan Bab I, Pendahuluan.Bab ini pada
hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi.Bab ini berisikan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
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Kemudian pada Bab II, membahas tentang metode penelitian dalam
pembutan skripsi dengan sub-sub tempat dan waktu penelitian, pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data
sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Untuk mempermudah penulis
dalam menggunakan waktu dengan tepat maka dibuat jadwal penelitian dalam
sub-sub ini agar penelitian dalam penlisan ini selesai teepat pada waktunya.
Bab III berisi tentang gambaran umum polisi resor tebo .Selanjutnya
dalam Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian.
Pembahasan ini diakhiri dengan Bab V yaitu bab penutup yang terdiri
dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka,
lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan dari
uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah.
Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu kesimpulan adalah
jawaban masalah dari data yang telah diperoleh.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
A. SEJARAH SINGKAT POLRES TEBO
Polres tebo berdiri pada bulan Januari tahun 2003. Polres Tebo
awalnya berlokasi di Simpang Tugu yang sekarang sudah menjadi kantor
Polsek Tebo Tengah. Pada tanggal 25 Februari 2004 kantor Polres Tebo
yang baru diresmikan, lokasinya berada di Jalan Lintas Tebo Jambi KM.4.
Peresmian dilakukan oleh Kapolda Jambi Brigadir Jendral Polisi Drs. Joko
Mudjianto, yang pernah menjadi pemimpin polres tebo dari tahun 2003sampai sekarang:
1.

Polres Tebo pertama kali dipimpin oleh AKBP Drs.
Irwanto, M.Sidenganmasajabatan tahun 2003-2004.

2.

Kapolres yang kedua adalah AKBP Drs. Teguh Sarwono,
M.Si dengan periode jabatan 2004-2005.

3.

Kapolres yang ketiga yaitu AKBP Drs. Halim Pagara
dengan masa jabatan dari tahun 2005-2006.

4.

Polres

tebo

selanjutnya

dipimpin

oleh

AKBP

Drs.Ayamsudin Lubis,S.H dengan perode jabatan 20062008.
5.

Kapolres

yang

kelima

adalah

AKBP

Fanky

HariyantoP.,S.H dengan periode jabatan 2008-2009.
6.

Kapolres yang ke-6 yaitu AKBP Muharipin, S.I.K dengan
periode jabatan 2009-2011.
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7.

Lalu digantikan oleh AKBP Indra Ratian, S.I.K dengan
perodejabatan2013-2014.26

8.

Kapolres yang ketujuh yaitu AKBP Drs. Zainuri Anwar
dengan masa jabatan 2014-2015.

9.

Lalu digantikan oleh AKBP Indra Ratian, S.I.K dengan
periode jabatan2013-2014.

10. Kapolres yang kesembilan adalah AKBP Drs.Satrio dengan
perode jabatan 2014-2015.27
11. Kapolres

yang

kesepuluh

adalah

AKBP

Aman

Guntoro,S.I.K dengan masa jabatan 2 dari tahun 20152016.
12. Kapolres

yang

selanjutnya

adalah

AKBP

Budi

Rachmat,S.I.K.,M.Si dengan periode jabatan 2017-2018
13. Kapolres yang kedua belas adalah AKBP Zainal Arrahman,
S.I.K dengan masa jabatan 2018-2020
14. Kapolres

yang

selanjutnya

adalah

AKBP

AbdulHafidz,S.I.K.,M.Si dengan periode jabatan 2020
15. Polres Tebo selanjutnya dipimpin oleh AKBP Gunawan Tri
Laksono,S.I.K dengan periode jabatan 2020 sampai dengan
sekarang.
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B. KO0RDIAT POLRES TEBO
Titik koordinat Polres Tebo dan Polsek Jajaran sebagai berikut :
POLRES TEBO : 1°28'26,8" 102°27'41,8"
POLSEK JAJARAN :
16.

Polsek Tebo Ilir "30,1'43°102 "1,2'33°1 :

17.

Polsek Tengah Ilir : 1°29'29,3" 102°39'12,9"

18.

Polsek Tebo Ulu : 1°14' 15,4" 102°14' 14,4"

19.

Polsek Tebo Tengah : 1°28'55,8" 102°26'31,3"

20.

Polsek Rimbo Bujang : 1°18'48.2" 102°06'14.8"

21.

Polsek Rimbo Ilir : 1°26'23.5" 102°14' 39,8"

22.

Polsek Rimbo Ulu : 1°18'24,2" 102°2' 38"

23.

Polsek Serai serumpun : 1°15'1,6" 102°20' 8,9"

24.

Polsek Sumay : 1°22'52,1" 102°25'7,8"

25. Polsek VII Koto : 1° 9' 44,2" 102°1' 6,2"
26. Polsek VII Koto Ilir : 1°9' 25,2" 102° 7' 27,3"
27. Polsek Muara Tabir : 1°41' 41,6" 102°30' 27,6"
C. VISI DAN MISI POLRES TEBO
1. Visi Polres Tebo
Terwujudnya Postur Jajaran Polres Tebo yang professional,
bermoral dan modern dipercaya masyarakat tahun 2014, serta
mampu mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk
menjadi provinsi yang aman,maju dan sejahtera.
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2. Misi Polres Tebo
a. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat
melalui

bimbingan

penyelamatan,

pengayoman,

pengaturan

dan

perlindungan,

penertiban

kegiatan

masyarakat agar masyarakat bebas dari segala gangguan fisik
dan phsikis.
b. Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun
kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah sosial.
c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk
memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.28
d. Menegakkan hukum secara independen, tidak diskriminasi,
objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk
menjamin kepastian hukum dan rasa kedilan.
e. Meningkatkan kemampuan SDM dengan dukungan sarana
dan prasarana yang cukup.
f. Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan prilaku
kehidupan.
g. Mendukung upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam
mensukseskan pembangunan.

28
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D. DESKRIPSI TUGAS STRUKTUR POLRES TEBO
Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai tugas struktur organisasi
yangsesuaidengan gambar4yang telah dijelaskan sebelumnya:
1.

Siwas
Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
berada di bawah Kapolres yang bertugas melaksanakan monitoring
dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap
pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan
operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan
saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2.

Seksi Propam (SIPROPAM)
Membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum /
pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri.
Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan
peraturan – peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta
pengamanan dilingkungan Polri.

3.

Seksi Keuangan (SIKEU)
Sikeu

merupakan

unsur

berada di bawah Kapolres.

pembantu

Sikeu

bertugas

pimpinan

yang

melaksanakan

pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
pembukuan,

akuntansi

dan

pertanggungjawaban keuangan.

verfikasi,

serta

pelaporan
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4.

Seksi Umum(SIUM)

5.

Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
ketatausahaan

serta

pelayanan

markas di lingkungan Polres.

Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat,
angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan
urusan dalam di lingkungan Polres.
Bagian Operasional (BAGOPS)
Bagops

bertugas

merencanakan

dan

mengendalikan

administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat
dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi
kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.
6.

Bagian Perencanaan (BAGREN)
Bagian Perencanaan bertugas menyusun Rencana Kerja

(Renja),

mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan
mengevaluasi

atas

pelaksanaannya,

termasuk

merencanakan

pengembangan satuan kewilayahan.
7.

Bagian Sumber Daya (BAGSUMDA)
Bagian Sumber Daya adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang
berada di bawah Kapolres. Bagian
menyelenggarakan
pelatihan fungsi dan

pembinaan
pelayanan

Sumber
dan

Daya bertugas

administrasi

kesehatan

personel,

pembinaan

dan

administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
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8.

Subbag Binnops
Subbag binnops adalah unsure staf pada bag-ops yang bertugas
menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data informasi yang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan
polres dan pelayanan di lingkungan bag-ops.

9.

Subbag Dalops
Bagian pengendalian operasi memiliki tugas untuk membina
menyelenggarakan koordiasi dan administrasi. Mengendalikan
operasi serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data operasi.

10. Subbag Humas
suba bagian hubungan masyarakat memiliki tugas mengumpulkan
dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi
kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di
lingkungan polres.
11. Subbag Prograr
salah satu unsure bagren yang tugas sehari-hari membantu kabagren
menyeleggarakann penyusunan rencana atau program kegiatan dalam
bentuk produk renja dan rencana keguatan lainnya yang bersifat
kontejensi.
12. Subbag Dalgar
subbag pengendalian dan anggaran adalah unsure pelaksanaan staf
bagren yang berada dibawah kabagren. bertugas membinaatau
menyelenggarakan manajemen pengendalian anggaran yang meliputi
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penyelenggaraan

pengawasan

pelaksanaa

anggaran

dan

melaksanakan pengawasan dan evalusai dalam penyaluran anggaran
setiap kegiatan yan disusun berdasarkan anggaran polri.
13. Subbag Pers
melaksanan

pembinaan

karier

personel,

perawatan

personel,

psikologi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan
personel polri dilingkungan polres. melaksanan tugas dinas
kepolisian lainnya.
14. Subbag Sarpras
melakukan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan
umum, perawatan alat khusus senjata api amunisi dan angkutan serta
memelihara fasilitas dan kontruksi listrik air dan telepon.
15. Subbag Hukum
melaksanakan pelayaan bantuan hukum, memberikan pendspat saran
hukum, penyuluhan hukum, pembinaan huku, analisis sistem dan
metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
lingkungan polres.
16. SPKT
Sentra

Pelayanan

pelayanan

Kepolisian

kepolisian

Terpadu

secara

rutin

bertugas
terpadu

memberikan
terhadap

laporan/pengaduan masyarakat memberikan bantuan dan pertlongan
serta memberikan pelayanan informasi.
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17. SatIntelkam
menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen bidang keamanan,
termasuk persandian dan member pelayanandalam bentuk surat izin
atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, bahan
peledak, kegiatan social politik masyarakat dan SKCK kepada warga
masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan
pengamanan serta pelaksanaannya.
18. SatReskrim
membina

fungsi

penyelidikan

dan

dan

menyelenggarakan

penyidik

tindak

kegiatan-kegiatan

pidana,

termasuk

fungsi

indentifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan
pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
19. SatNarkoba
Menyelenggarakan

penyeldikan

dan

penyidik

tindak

idana

penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan
dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan
narkoba.
20. SatBinmas
Melaksanakan

pembinaan

masyarakat

meliputi

kegiatan

pemberdayaan polmas ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi
dengan bentuk-bentukpengamanan swakarsa serta kegiatan kerjasama
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
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21. SatSabhara
memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat,
mencegah menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik
berupa kejahatan maupun pelanggara serta gangguan ketertiban
lainnya.
22. SatLantas
memberikan bimbingan tehknisitas pelaksaan fungsi lalu lintas
dilingkungan polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan
fungsi trsebut yang bersifat pusat [ada tingkat wilayah atau antar
polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada
tingkat polres.
23. SatTahti
Menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan
tahanan,

pembinaan

tahanan

serta

menerima,

menyimpan,

danmengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan
Polres,melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Sitipol
Sitipol mengatur tata kelola teknologi komunikasi dan informasi,
termasuk kegiatan komunikasi kepolisian, aktif dan pengolahan serta
penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan
multimedia.
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25. Polsek
Kepolisian lintang kanan (polsek) adalah bagian dari kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang
bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara
keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat.
E. STRUKTUR ORGANISASI POLRES TEBO
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F. DAFTAR BARANG INVENTARIS SAT SABHARAPOLRES
TEBO
1.
Kendaraan Patroli
Tabel 1.1
No

Jenis Kendaraan Patroli

Sat Shabara

Jurn Polsek

Total

1

Sedan

-

5

5

2

Minibus

1

-

1

3

Micro Bus

-

-

-

4

Bus

1

-

1

5

Jeep

-

-

-

6

Double Cabin

2

7

9

7

Pickup

-

-

-

8

Truck

1

-

1

9

Sepeda Motor Rx King

1

-

1

10

Sepeda Angin

13

-

13

11

Speedboat

1

-

1

12

Perahu Karet

3

1

4

13

Perahu Kayak

3

1

4

14

Perahu Kano

-

-

-

15

Sepeda Motor Raimas
Klx

15

-

15

16

Sepeda Motor Patroli
Yamaha Vixion

10

24

28

17

Suzuki Trail

7

-

7

Jumlah Keseluruhan

59

38

86
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2. Kendaraan Jabatan

No

Jenis Kendaraan Jabatan

Sat Shabara

Jurn Polsek

Total

1

Sedan

-

-

-

2

Minibus

-

-

-

3

Jeep

-

-

-

4

Double Cabin

-

-

-

Jumlah Seluruhnya

-

-

-

Tabel 1.2
3. Kendaraan Taktis
Tabel 1.3
No

Jenis Kendaraan Taktis

Sat Shabara

Jjrn Polsek

Total

1

Pengurai massa/ awc

1

-

1

2

Penyelamat/ apc

-

-

-

-

-

-

Kawat penghalang
3
massa/ sb
4

Penerangan dalmas

-

-

-

5

Dare-v

-

-

-

6

Rantis sar

-

-

-

Jumlah Keseluruhan

1

-

1
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4. Raimas
Sat Sabhara Polres Tebo dan Jajaran Polsek memliki peralatan
raimas selama bulanJanuari 2020Sebagai berikut :
Tabel 1.4

no

Sat

Jjrn

shabara

polsek

Uraian

total

1

Sepeda motor raimas

15

15

2

Helm dalmas

247

247

5

5

Rompi pelindung
3
badan
4

Sarung tangan kulit

179

179

5

Pengeras suara

11

11

76 (100

76+100

kotak

kotak

amunisi)

amunisi

6

6

Flash ball dan
6
munisinya

Pesawat handy talxi
7
(ht) sar
8

Masker gas

10

10

9

Borgol

103

103

10

Road bloker

11

11

Jumlah seluruhnya

622

622

ket
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5. Perlengkapan Dalmas
Tabel 1.5
Sat
No

Jjrn

Jenis perlengkapan dalmas

Total
shabara

polsek

1

Tali dalmas

5

-

5

2

Megaphone

11

-

11

3

Handy talki

-

-

-

4

Kamera video

2

-

2

5

Pemadap api

5

-

5

6

Senjata laras licin

4

-

4

247

-

247

Helm dengan perlindungan
7
muka
Pelindung badan, kaki dan

179247

8

179 dan
-

tangan

dan 179

179

9

Gas masker

-

10

Tameng

217

119

336

11

Tongkat

169

-

169

12

Tongkat dalmas

10

-

10

13

Flashball

20

-

20

14

Chaching net

-

-

-

15

Portable multi launcher

-

-

-

16

Portable acustic

-

-

-

Jumlah seluruhnya

1043

-

1167
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6. perlengkapan almatsus sabhara lainnya
Tabel 1.6

No

Sat

Jjrn

sabhara

polsek

Jenis almatsus

Total

1

Helm

247

-

247

2

Senter

3

-

3

3

Borgol

11

-

11

4

Jaket keselamatan

50

-

50

5

Meteran

2

-

-

6

Flash light

-

-

-

7

Kamera digital

2

-

2

8

Metal detector

-

-

-

9

Mirror set inspection

-

-

-

10

Tende peletan

2

-

2

11

Veldbed

2

2

2

12

Tenda rantau

3

3

3

Jumlah seluruhnya

520

320
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7. Persenjataan
Tabel 1.7

No

Sat

Jjrn

sabhara

polsek

Jenis persenjataan

1

Bahu/panjang

-

-

-

2

Genggam/pendek

-

-

-

3

Senjata elektrik

5

-

5

4

Senjata pistol kalber 9 mm hs

6

-

6

Jumlah seluruhnya

5

-

5

8. Munisi
Tabel 1.8

No

Sat

Inot sabhara plsek

sabhara

jajaran

Jenis munisi

Total

1

Tajam

60

-

60

2

Karet

-

-

-

3

Hampa

-

-

-

60

-

60

Jumlah
seluruhnya
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PROFIL POLRES TEBO

Gambar : 1.2
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. STRATEGI

KEPOLISIAN

DALAM

PENANGANAN

DEMONSTRASI
Demonstrasi merupakan ekspresi aktualisasi partisipasi politik
alternatif warganegara, dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan
pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah
yang tidak representatif. Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang
mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak
melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam
negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.
“Dalam pengamanan unras berpedoman kepada perkap kapolri no 2 tahun
2019 tentang pengamanan unras dan satu lagi uu no 1 tahun 2009 tentang
penggunaan kekuatan itulah patokan kami untuk melaksanankan
pengamanan unras, diawali dengan pemberitahuan oleh kelompok ormas
msyarakat untuk melakukan unras ke bagian intel dari intel dipanggil
korlapnya untuk wawancara kapan tujuan dimana dan berapa orang, dan
intel membuat bentuk laporan ke kapolres namanya perkiraan intilejen
terkait rencana unras tersebut, dari situlah nanti saya buat rencana
pengamanan dan surat perintah pengamanan itu dibuat berdasarkan
laporan intel minsalnya massanya 50 berarti saya menyiapkan anggota
100 0rang karena ideal pengamanan 1:2 setelah buat rencana pengamanan
dansurat perintah pengamanankita laksanakan ketika hari unras diawali
dengan apel terlebih dahulu atau apel persiapan pengamanan semua satgas
disitu ada satgas mendeteksi ada satgas pre entif dan dalmas dan nanti ada
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brimob anti anarkis, kalau unras berjalan
melakukan penggunaan kekuatan.”

dengan baik kita tidak
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strategi kepolisian dalam penanganan demonstrasi sebagai berikut:
1. TAHAP PERSIAPAN
Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka
Sat Sabhara Polres TEBO melakukan melakukan kegiatan persiapan.
Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada berupa :
a. Menyiapkan Surat Perintah;
b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan
dengan jumlah dan karakteristikmassa;
c. Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas,
konsumsi,kesehatan;
d. Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute
penyelamatan (escape) bagi pejabat VVlP/VIP dan pejabat penting
lainnya;
e. Menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan
terlindung dengan objek unjukrasa;
f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang
dilibatkan.30
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Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara
Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang
terlibat Dalmas dengan menyampaikan:
a. Gambaran massa yang akan dihadapi oieh satuan Dalmas (jumlah,
karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinankemungkinan yang akan terjadi selama unjukrasa);
b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjukrasa;
c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh
satuan Dalmas;dan
Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuanDalmas:
a. Larangan yang dimaksud adalah:
1) bersikap arogan dan terpancing oleh perilakumassa;
2) melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan
prosedur;
3) membawa peralatan di luar peralatanDalmas;
4) membawa senjata tajam dan peluru tajam;
5) keluar dari ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran
massa secara perorangan;
6) mundur membelakangi massa pengunjukrasa;
7) mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan
asusila,

memaki-maki

perbuatan
undangan.

lainnya

pengunjuk

yang

rasa;

melanggar

dan

melakukan

peraturanperundang-
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Sedangkan, yang dimaksud dengan kewajibanadalah:
1) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang
melakukan unjukrasa;
2) Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
3) Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan
dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
4) Melindungi jiwa dan harta benda;
5) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa
selesai;dan Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan
Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. 31
2. Tahap Pelaksanaan
Cara bertindak satuan Unit Patroli adalah :
a. Melakukan patroli di lokasi berkumpulnya masa yang akan
melakukan unjukrasa.
b. Melakukan pengawalan baik dengan jalan kaki, Roda Dua dan
Roda empat terhadap masa pengunjuk rasa dari titk kumpul sampai
dengan lokasi tujuan unjukrasa.
c. Melakukan pengaturan arus lalu lintas.
Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib / hijau adalah:
a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan
pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota
Unitpatroli.
31
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b. Satuan

Dalmas

dan/atau

satuan

pendukung

memberikan

himbauankepolisian
c. Ada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan
Kompi (Danki) dan/atau Komandan

Peleton (Danton) Dalmas

Awal membawa pasukan menuju obyek dan turun dari kendaraan
langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan
memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali
Dalmas;
d. Melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video
kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk
rasa berlangsung;
e. Satuan

pendukung

melakukan

kegiatan

sesuai

dengan

fungsimasing-masing;
f. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan
perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap)
untuk menampung dan menyampaikan aspirasi.32
g. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres
tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak
yangdituju;
h. Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa
menemui pihak yang dituju untuk menyampaikanaspirasi;
i. Apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepada
32
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pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah
massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka
negosiator melaporkan kepada Kapolsek atau Kapolres meminta
agar pimpinan instansi / pihak yang dituju dapat memberikan
penjelasan di tengah-tengah pengunjukrasa;
j. Kapolsek atau Kapolres dan negosiator mendampingi pimpinan
instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat
memberikan penjelasan;
k. Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas
Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/ Bag
Ops / Kapolres selaku pengendali taktis;
l. Danton dan / atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan
situasi kepada Kapolsek atau Kapolres
m. Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning,
maka dilakukan lapis ganti dengan DalmasLanjut.
Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib / kuning adalah:
a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidurtiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas
Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke
tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif
danedukatif.33
b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal
33
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mungkin
c. Satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan
fungsi dan perannya;
d. Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan
Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti
dengan Dalmas Lanjut;
e. Atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara
lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas
Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awa! membuka ke
kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna
melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu
untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmasdigulung;
f. Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis
bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri
Dalmas;
g. Apabila

pengunjuk rasa

semakin memperlihatkan perilaku

menyimpang maka Kapolres memberikan himbauan kepolisian;
h. Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas
dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung,
selanjutnya Kapolres memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk
melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

50

1) kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju
melakukan tindakan mengurai

massa, bersamaan

dengan

maju

itu

Dalmas

Lanjut

melakukan

pendorongan massa;
2) petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api
(pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga
lainnya); dan
3) melakukan pelemparan dan penembakan gas airmata.34
4) evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat
menggunakan kendaraan taktispenyelamat;
5) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi
kepadaKapolres
6) Apabila situasi meningkat Kapolres melaporkan kepada
Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas
ganti dengan Detasemen / Kompi Penanggulangan
Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah
adalah:
a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob
untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf
sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong
34
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kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi
PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa
Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai
Massa Detasemen PHHBrimob;
c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Sabhara bergerak
mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHHBrimob;
d. Apabila

pada

satuan

Detasemen/Kompi PHH .

kewilayahan

yang

tidak

ada

Brimob, maka Kapolda selaku

pengendali umum memerintahkan Kapolres menurunkan Peleton
Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukurn yang
didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres terdekat.
B. UPAYA

KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI

DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKI
Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja terangterangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan
norma hukum yang mengakibatkan kekacauan , membahayakan keamanan
umum mengancam keselamatan jiwa dan barang, kerusakan fasilitas
umum atau hak milik orang lain.35.Kebijakan penanggulangan kejahatan
atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi
berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial
dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk

35
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melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem
hukum sendiri.
“jika terjadi anarkis akan dilakukan tindakan tegas, pertama tetap
kita laksanankan himbauan oleh binmas dan polwan kepada
masyarakat untuk tidak melakukan anarkis satu sampai 3 kali tapi
jika tetap anarkis kita naikkan eskalasinya supaya melakukan
pembubaran dengan cara gas air mata maupun semprotan air dari
watercanon setelah kita bubarkan tapi tetap anarkis komando ada di
bapak kapolres jika kapolres mengatakan tindakan tegas, dan
pelaku anarkis akan diamankan satuan anarkis jika itu melanggar
akan diamankan dan kita proses setelah selesai dan kondusif kita
melakukan apel lagi untuk konsuldasi.”36
1. Bentuk, Sifat, Pelaku dan Akibat Anarki
bentuk
1) ancaman gangguan (AG)
bentuk bentuk perbuatan yang merupakan AG yang belum menjadi
anarki, antara lain:
a) membawa senjata (api,tajam)
b) membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas)
c) membawa senjata /bahan berbahaya lainnya (ketapel, kejut)
d) melakukan tindakan provokatif (menghasut)
2) Gangguan nyata (GN)
Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan GN anarki, antara lain:
a) perkelahian missal
36
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b) pembakaran
c) perusakan
d) pengancaman
e) pengamayaan
f) pemerkosaan
g) penghilangan nyawa orang
h) penyandraan
i) penculikan pengeroyokan sabotase
j) perampasan
k) pencurian
l) melawan/menghina petugas dengan menggunakanatau tanpa
menggunakan alat dan senjata.37
b. sifat
sifat anarki antara lain:
1) agresif
2) spontan
3) sporadic
4) sadis
5) menimbulkan ketakutan
6) brutal
7) erdampak luas
8) pada umumnya secara missal
37
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c. pelaku
anarki dapat dilakukan oleh:
1) perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada dan
berdampak luas terhadap stabilitas kamtibmas
2) kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/diperkan oleh
seseorang maupun tindak dikendalikan oleh seseorang namun
dilakuansecara bersama-sama dan berdampak luas terhadap
stabilitas kambitmas.
d. akibat
anarki dapat menyebabkan terjadinya:
1) kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap
stabilitas kambitmas atau meresahkan masyarakat luas atau
keselamatan masyarakat
2) gangguan terhadap stabilitas kamtibmas yang menyebabkan
fungs pemerintahanmaupun aktivitas keseharian masyarakat
3) gangguan terhadap operasionaliasi dan fungsi suatu unstiusi
teretntu baik swasta maupun pemerintah.38
2. upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian
Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan
demonstrasi di wilayah hukum polres TEBO yaitu dengan mengacu
pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian

38
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Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis,
yaitu:
a. Upaya pre-entif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak
Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok
unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar
jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi halhal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal
kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk
rasa dan atau demonstrasi;
b.Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian
dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini
dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan
dalam mengambil tindakan tidak di

pandang berlebihan oleh

masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli
dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam
unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari
dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak
terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan
jalan;
c. Upaya Represif merupakan tidakan terakhir pihak Kepolisian

ketika

aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan
mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif,
pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur
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tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan
tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian
perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak
kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaiman diatur dalam Protap
Kepolisian

Nomor

1

Tahun

2010 Tentang Penanggulangan

Anarki.39Dasar hukum tindakan tegas adalah:
1) KUHP
a. pasal 48 : barang siapa/anggota yang melakukan tindakan
secara terpaksa tidak dapat dipidana
b. pasal 49 : barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan
pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang
lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun
orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang
sangat dekat pad saat itu yang melawan hukum tidak dapat
dipidana
c. pasal 50 : barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana
d. pasal 51 : barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk
melaksanakan perintah jabatan yang dierikan oleh penguasa
yang berwenang, tindak pidana
2) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri

39
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pasal 18 : untuk kepentingan umum pejabat polri dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak manurit
penilainnya sendiri, meliputi:
a. pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya dan
b. betul-betul kepentingan umum
3) Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus- 2 September 1990 di
Havana

Cuba

tentang

Prinsip-Prinsip

Casar

Penggunaan

Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum:
a. untuk membela drn atau orang lam

terhadap ancaman

kematian atau luka parah yang segera terjadi
b. untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri;
c. untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan
yangsangatserius;dan
d. apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai
tujuan-tujuan.40
4) Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang
Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak
Hukum:
a. dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan
apab1la perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan
atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap
pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan:
40
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b. sesuai

dengan

asas

keseimbangan

antara

penggunaan

kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai;dan
c. pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api
atau membahayakan jiwa orang lain.41
C. DEMONTRASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
Hukum islam adalah

hukum yang dibangun berdasarkan

pemahaman manusia atas nash al-quran maupun al-sunnah untuk mengatur
kehidupan manusia yag berlaku secara universal-relevan pada setiap
zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.

42

Ditinjau dari segi bahasa

demonstrasi memiliki beberapa arti, sebagaimana yang terdapat dalam
Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah tindakan bersama untuk
menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara menggunakan suatu
alat; pamer kekuatan yang mencolok mata.Dalam pembahasan ini
demonstarsi yang dimaksud merujuk pada makna pertama yaitu
merupakan tindakan bersama untuk menyatakan protes. Demonstrasi juga
biasa disebut dengan unjuk rasa karena kedua kata tersebut memiliki
makna yang hampir sama. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
Kontemporer dijelaskan bahwa demonstrasi adalah gerakan atau tindakan
bersama-sama untuk menyatakan protes baik dengan pawai, poster-poster,
serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap para
demonstran mengenai suatu masalah.Sedangkan unuk rasa adalah protes
yang dilakukan secara massal.Adapun protes adalah pernyataan dari suatu
41
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kelompok atau perseorangan yang tidak menyetujui atau menyangkal
terhadap suatu kebijaksanaan atau keputusan yang merugikan. Selain
pengertian yang terdapat dalam kamus tersebut, dalam undang-undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi juga didefinisikan sebagai :
“Kegiatan yang dilakukan seorng atau lebih untuk mengeluarkan pikiran
dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.
Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan
pendapatnya dalam batasan-batasan yang ditentukan hukum dan normanorma lainya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan
fitnah dan beritaberita yang mengganggu ketertiban umum dan
mencemarkan nama baik orang lain. Kebebasan berpendapat telah dikenal
dalam Islam. Sudah merupakan tradisi dikalangan sahabat untuk bertanya
kepada Nabi saw tentang beberapa masalah berkenaan dengan perintah
Allah yang diwahyukan kepadanya. Apabila nabi menyatakan bahwa
dirinya tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka para sahabat boleh
menyatakan pendapatnya dengan bebas. Hal ini misalnya terlihatdalam
peristiwa perang badar, dimana Nabi saw memilih suatu tempat khusus
yang dianggapnya pantas untuk menyerang musuh, namun sahabat
menyarankan mengambil tempat lain dan Nabi pun menyetujuinya, karena
tempat itu lebih strategis. Kebebasan berpendapat juga dijamin dengan
adanya lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan dalam surat
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asy-Syura ayat 38, yang artinya: “Dan urusan mereka diputuskan dengan
musyawarah diantara mereka”.43
3. Adapun dalam bahasa Arab, istilah demonstrasi sebagaimana yang
terdapat dalam bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu
muzhaharah dan masirah.44Istilah

muzhaharah dalam kamus al-

Munawwir diartikan sebagai “demonstrasi”, tanpa merinci sifatnya
anarkis atau tidak,Jika muzhaharah yang dimaksud demonstrasi dalam
terminologi kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan
disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar
tujuan revolusi mereka berhasil, maka muzhaharah yang dimaksud
adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempattempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi
tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga
disebutkan bahwa aksi muzhaharah tersebut biasanya diwarnai
perusakan dan anarkisme.Sedangkan masîrah secara harfiah adalah
“perjalanan”, dalam kamus al-Mawrîd disebutkan bahwa masîrah
berarti march, atau long march.Dengan demikian yang dimaksud
masirah adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai
dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai long-march yaitu lebih
menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu
tempat tertentu (pawai).Pola seperti ini disebut dengan pola dinamis,
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sebagai lawan dari pola statis, yaitu aksi yang dilakukan hanya diam di
satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas. Dari beberapa
definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa dismpulkan bahwa
demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan, aksi atau
tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk menyatakan
sikap, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu
kebijakan baik dengan cara membawa panji-panji, poster, tulisan, aksi
teatrikal dan sebagainya. Namun dalam terminologi bahasa Arab
sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara muzhaharah dan
masîrah, muzhaharah merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan
tindakan-tindakan kekerasan, adapun masîrah lebih kepada aksi damai
tanpa kekerasan dan dilakukan dengan long march. 45Penjelasan tentang
demonstrasi atau unjuk rasa telah disebutkan di atas, bahwa terdapat
dua

pengertian demonstrasi

dalam Islam, muzhaharah adalah

demonstrasi yang dilarang dan masîrah adalah demonstrasi yang
diperbolehkan atau dianjurkan.Yang membedakan keduanya adalah
tindakan-tindakan para demonstran ketika menyampaikan aspirasi dan
juga bentuk tuntutan atau protes itu sendiri.Maqashid assyariah “bagi
setiap wasilah (media ) hukumya adalah sama dengan hukum
tujuan”Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang
wajib juga wajib. sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha
menuju yang haram juga haram.
45
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Demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon
kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku
pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi
demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk
memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian
pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi
yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam
Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk
mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk
pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara
ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai
pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan
berbagai masalah.Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa
dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik
yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai amr ma’ruf nahi
munkar.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Strategi kepolisian dalam penanganan demontrasi menggunakan
dua (2) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.dalam tahap
persiapan setiap menerima pemberitahuan akan dilaksananakn unjuk rasa
maka sat sabhara polres tebo melakukan kegiatan persiapan

yaitu

membuat surat perintah menyiapkan kekuatan dalmas yang memadai
untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa dan melakukan
persiapan lainnya, dan melakukan tahap pelaksanaan. Strategi kepolisian
sat sabhara polres tebo telah melakukan strategi yang baik. Upaya yang
dilakukan pihak kepolisian sat sbahara polres tebo dalam penanganan
demontrasi massa yang anrkais yaitu dengan mekakukan tiga upaya yaitu :
Upaya Pre-Entif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dalam hukum
islamUnjuk rasa diperbolehkan selama tidak anarkis.
B. Saran
Demontrasi boleh saja dilakukan tetapi jangan melakukan tindakan
anarkis dan melakukan tindakan yang merugikan oran lain. untuk para
unjuk rasa lakukan unjuk rasa secara damai agar tidak merugikan
masyarakat dan fasilitas umum jadilah pendemontrasi yang baik jangan
mudah untuk terpancing emosi, menyampaikan pendapat umum tidak
dilarang selama dilakukan secara baik, pihak kepolisian juga sudah
melakukan tugas mereka untuk mengamankan jalannya demontrasi agar
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berjalan baik dan tidak ada keributan, jika pihak kepolisian melakukan
tindakan tegas itu wajar saja agar melindungi orang lain dan fasilitas
umum, dan untuk pada pendemo dan piha kepolisian saling menjaga agar
semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang namanya
kesalahpahaman anatar pendemo dan pihak keamanan.
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