
V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser

musik adalah:

Peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik

termasuk peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) dengan melakukan

tindakan pencegahan, pengamanan dan penegakkan hukum. Kepolisian dalam

melaksanakan peran terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser

musik melibatkan tiga satuan dari kepolisian yaitu satuan intelejen keamanan,

satuan sabhara, dan satuan reserse kriminal. Satuan Intelejen Keamanan memiliki

peran dalam memberikan pelayanan (adminstrasi) dengan memberikan surat izin

keramaian dan peran pengamanan dengan memberikan pengamanan tertutup serta

sterilisasi di tiap area konser musik. Satuan Sabhara memiliki peran dalam

melakukan pengamanan dan memelihara ketertiban masyarakat dengan

melakukan patroli dan pengendalian massa. Satuan Reserse Kriminal memiliki

peran dalam penegakan hukum dengan melakukan penanganan ketika adanya

tindak pidana. Keseluruhan tindakan pencegahan, pengamanan dan penegakkan

hukum tersebut sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan kepolisian dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya.
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2. Faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan kerusuhan pada

acara konser musik:

a. Faktor hukumnya, yaitu kepolisian dalam menjalankan tugas masih

memaklumi kesalahan dari penyelenggara acara yang berkaitan dengan waktu

pemberkasanan waktu pengarahan sehingga kepolisian kesulitan dalam

melakukan perkiraan singkat karena dilakukan dengan jangka waktu yang

terbatas. Kepolisian dalam menyelesaikan masalah kerusuhan konser musik

lebih mengedepankan upaya penyelesaian secara damai atau tidak dilanjutkan

ke pengadilan.

b. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya jumlah personil, memerlukan

bantuan dari satuan lain dan satuan yang lebih tinggi serta instansi lain seperti

Poolda, Brimob dan TNI. Kepolisian lebih mengedepankan penyelesaian

secara damai atau hanya diselesaikan pada tingkat kepolisian saja.

c. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu kurangnya sarana atau fasilitas yang

memadai seperti kualitas gedung yang digunakan dalam acara konser musik

serta kualitas panggung yang akan dipakai dalam penyelenggaraan acara

konser musik tersebut.

d. Faktor masyarakat, yaitu karakteristik masyarakat terlibat dalam acara konser

musik berbeda beda seperti tingkat emosional masyarakat dlam menyaksikan

acara konser musik tersebut serta tingkat moralitas yang kurang menyebakan

kerusuhan sering terjadi dan sulit untuk dihindari.
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e. Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan penonton di indonesia yang sulit untuk

mengantri sehingga menyebabkan kondisi diarea konser musik menjadi tidak

kondusif akibat saling berdesak-desakan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepolisian dalam menaggulangi kerusuhan pada acara konser musik lebih

meningkatkan upaya penanggulangan secara pencegahan dengan cara merangkul

semua pihak yang terlibat dan memberikan pengarahan agar kerusuhan pada acara

konser musik dapat di hindari sehingga dapat membawa dampak yang baik di

mata masyarakat yang resah dan khawatir untuk menonton setiap acara konser

musik.


