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ABSTRAK 

 

 
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN AKSI 

MASA MELAKUKAN PENGERUSAKAN KANTOR PEMKAB 

 LAMPUNG  SELATAN DAN PEROBOHAN PATUNG  

ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM 

 

 

Oleh: 

Komang Mahendra 

 

 

Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam 

Pasal 28 UUD 1945. Massa pendemo kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

Patung Zainal Abidin Pagar Alam di Kalianda Lampung Selatan tidak dapat 

melaksanakan dan mematuhi ketentuan undang-undang tersebut dengan bertindak 

arogansi melakukan sejumlah perusakan perkantoran Pemkab Lampung Selatan 

dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam, yang akibatnya menimbulkan 

kerugian dari berbagai pihak, sehingga pihak Kepolisian Daerah Lampung perlu 

melakukan upaya dalam penaggulangan aksi massa yang melakukan perusakan 

pada saat demonstrasi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan masalah yang 

timbul adalah bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam 

penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung 

Selatan dan faktor apakah yang menjadi penghambat kepolisian dalam 

penanggulangan aksi masa melakukan perusakan kantor Pamkab Lampung 

Selatan dan perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini penulis  menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data primer yang diperoleh 

hasil wawancara dari responden yang telah ditentukan dalam penelitian  dan 

sumber data sekunder yang berasal dari literatur dan dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi 

data, sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis yuridis kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan upaya yang dilakukan Pihak 

Kepolisian Daerah Lampung adalah upaya penal dengan menindak tegas pelaku 

perusakan dengan melakukan identifikasi kepada pelaku penggerak massa pada 

saat terjadinya demonstrari, Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan 

penyelidikan berhasil menangkap 3 (tiga) orang sebagai penggerak masa dan 

provokasi untuk melakukan tindakan perusakan pada saat demonstrasi di Kalianda 

Lampung Selatan. Kepolisian juga melakukan upaya non penal untuk mencegah  
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terjadinya kekerasan dalam demonstrasi dengan melakukan negosiasi kepada 

masyarakat untuk mencapai kesepakatan agar para pendemmo tidak melakukan 

tindakan-tindakan anarkis dalam melakukan demonstrasi. Faktor yang menjadi 

penghambat pihak Kepolisian Daerah Lampung saat melakukan penanggulangan 

adalah banyaknya jumlah masa pendemo yang kemudian melakukan penyerangan 

terhadap aparat Kepolisian, sehingga perusakan tidak dapat di bendung aparat 

Kepolisian. Dengan upaya respresif pihak Kepolisian menangkap dan menindak 

tegas para pelaku penggerak masa dan  provokasi masa kemudian upaya preventif 

upaya untuk meningkatkan mental masyarakat di Lampung Selatan, agar 

menyadari bahwa musyawarah adalah dasar untuk membangun sikap yang 

bijaksana dan mengedepankan hukum dalam setiap perbuatan apapun yang akan 

dilakukan agar potensi-potensi kerusuhan dapat dihindari. 

 

Kata Kunci: Upaya, Kepolisian Daerah Lampung, Perusakan 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti bahwa 

warga negara memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya. Indonesia 

terkenal memiliki keberagaman budaya, suku, maupun agama yang hidup 

berdampingan satu sama lain. Pemerintah terkadang melupakan bahwa dalam 

mengeluarkan kebijakan maupun pembangunan kurang melakukan pendekatan 

terhadap masyarakat dengan berbagai pandangan politik yang berbeda-beda. 

Sehingga sering terjadi penolakan-penolakan dari berbagai elemen masyarakat 

yang merasa bahwa memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahnya, dari masalah 

seperti inilah dapat timbul kerusuhan-kerusuhan yang bahkan dapat menimbulkan 

kerugian dari berbagai pihak. 

 

Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara 

menyatakan dirinya sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik 

Indonesia yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. 

Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan 

pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu 



2 
 

negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat 

negara yang bersangkutan.
1
 

 

Kesetaraan martabat dan persamaan hak mengindikasikan tentang kesamaan hak 

politik dari setiap warganegara. Lebih dari itu, negara demokratis tidak bisa untuk 

tidak menunjukkan adanya kebebasan politik yang menyangkut kebebasan 

berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal 

mendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan 

mengkritik figur politik. Dalam negara demokrasi selain menghargai mayoritas, 

juga pelaksanaan kekuasaan harus ada pertanggungjawaban dan responsif 

terhadap aspirasi rakyat.  

 

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan 

kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti 

penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak 

masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai 

dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian 

yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi 

rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama, 

disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-

unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanannya, demokrasi memiliki berbagai 

istilah, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, 

dan lain-lain.  

                                                           
1
 https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131.diakses 

Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 
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Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam 

Pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutan 

yang terdapat dalam masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok 

yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam tubuh 

pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apabila 

pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan 

dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan 

kritik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan 

mufakat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik 

karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka 

duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan, hal ini disebabkan tidak 

adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan dewan yang menjadi wakilnya. 

Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat (people distrust) terhadap lembaga 

negara yang ada sekarang ini, khususnya kepada aparat penegak hukum semakin 

menjadi-jadi. Demonstrasi demi demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru 

tanah air sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil (civil society) atas kinerja 

pemerintahan baik pusat maupun di daerah.
2
 

 

Permasalahan yang menyebabkan warga negara Indonesia kini mempunyai 

keputusan tersendiri terhadap kebijaksanaan pemerintah tanpa menimbang resiko 

dan kerugian yang akan terjadi, ditambah hadirnya provokator yang meyakinkan 

dan menggerakan massa demonstran untuk bertindak anarki menjadi semakin 

                                                           
2
 http://eprints.upnjatim.ac.id/3543/1/file1.pdf diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 

http://eprints.upnjatim.ac.id/3543/1/file1.pdf
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memperkeruh keadaan yang terjadi. Masalah seperti inilah yang terjadi di 

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dimana masyarakat adat setempat 

merasa piil (harga diri) dari lima marga di Lampung Selatan dianggap dilecehkan 

oleh Pemkab Lampung Selatan sehingga massa melakukan aksi anarkisme dengan 

tujuan menolak keberadaan patung Zainal Abidin Pagar Alam yang dalam 

pembangunannya dinilai tidak sesuai dengan kegunaan untuk masyarakat 

Lampung Selatan. Massa berdemo menanggapi pendapat Bupati Lampung 

Selatan, Ricko Menoza SZP, yang diduga telah melecehkan Tokoh Adat dari lima 

marga, di Kabupaten Lampung Selatan, massa dari Liga Mahasiswa Nasional 

untuk Demokrasi (LMND) Cabang Lampung Selatan dan Forum Masyarakat 

Lampung Selatan (Forlas) Bersatu melakukan demonstrasi di lapangan Radin 

Intan, Kalianda, Lampung Selatan, menjadikan suasana pasar Kalianda sejak pagi 

cukup lengang karena tidak satupun pedagang yang membuka toko dan kios 

mereka.  

 

Pada awal demo yang digelar di lapangan Raden Intan, Kalianda, Lampung 

Selatan, berjalan lancar namun saat terakhir aksi demo ini diwarnai aksi ricuh 

dengan kehadiran Bupati Lampung Selatan, Ricko Menoza yang merupakan 

Bupati mereka. Ricko sempat dilempari pendemo, lalu pendemo melakukan 

pengrusakan fasilitas umum seperti pengrusakan pot-pot bunga, pembatas jalan 

dan kantor pos pol lantas ikut jadi sasaran para pendemo. Selain itu masa juga 

merusak perkantoran Pemkab Lampung Selatan dan kemudian merobohkan 

patung Zainal Abidin Pagar Alam.
3
 

 

                                                           
2 
http://poskotanews.com/2012/07/02/ricuh-di-lampung-selatan-bupati-ditimpuki-pendemo/ 

diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 

http://poskotanews.com/2012/07/02/ricuh-di-lampung-selatan-bupati-ditimpuki-pendemo/
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Aksi massa seperti inilah yang dianggap masyarakat sebagai bentuk dari 

demokrasi saat ini. Sunggguh pemahaman yang sangat mengecewakan dan sangat 

menyedihkan, pemerintah seakan kehilangan kewibawaannya, polisi yang sebagai 

aparat penegak hukum seakan sudah tak berguna lagi untuk menciptakan 

kenyamanan dan ketertiban umum padahal dalam aksi anarkisme polisi dapat 

bertindak secara tegas agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian baik fisik 

maupun non fisik. Potensi terjadinya kekerasan dan anarkis dalam unjuk rasa 

dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (out of 

control) dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan pengerusakan 

terhadap fasilitas publik maupun perlawanan terhadap aparat yang menjaga 

keamanan unjuk rasa. 

 

Adanya pihak-pihak yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa 

menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkis atau mengganggu ketertiban 

umum. Kekerasan dalam unjuk rasa juga dapat disebabkan oleh tidak adanya 

respon atau tanggapan dari pihak yang didemo oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat menjadi kesal dan melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak 

kekerasan.
4
 

 

Kondisi yang demikian menuntut pihak Kepolisian untuk melaksanakan 

peranannya sebagai alat negara sesuai dengan Tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian di antaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 

                                                           
4
 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, 1997, hlm. 27. 
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kebutuhan menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Pengamanan terhadap demonstrasi oleh kepolisian harus dilaksanakan secara 

profesional, artinya polisi harus memposisikan diri sebagai pemelihara kemanan 

dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan pelindung serta pelayan 

masyarakat, sehingga masyarakat memiliki persepsi positif dan turut 

berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, yaitu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada 

masyarakat.  

 

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang 

bersifat anarkis merupakan bentuk kebijakan kriminal (criminal policy). 

Kebijakan kriminal diterapkan dengan memberlakukan undang-undang sebagai 

suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana 

yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
5
  

 

 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 24  
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Apabila sarana pidana dijadikan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan. Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam 

tataran pembenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk 

meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut.  

 

Pada Tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa 

yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian 

Massa. Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 

sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan disana sini, 

walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman 

pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru 

dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional Polri untuk 

bertindak dalam meredam aksi-aksi anarki massa.  

 

Oleh karena, pada tanggal 8 Oktober 2010, Kepala Kepolisian Negara Republik 

lndonesia mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor : PROTAP/1/X/2010 Tentang 

Penanggulangan Anarki. Untuk pengamanan aksi massa melakukan demonstrasi, 

pada tanggal 12 Januari 2012 Kepala Badan Keamanan Polri mengeluarkan 

peraturan tentang Peleton Pengurai Massa (Nomor 1 Tahun 2012). Peraturan 

tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada personil 

Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa. Penyelenggaraan 

tugas pokok Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, pelindung, dan 

pelayan masyarakat, pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat, 

dilaksanakan oleh seluruh kekuatan Polri dengan lingkup tugas bidang pembinaan 
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dan operasional yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam 

pelaksanaan tugas.
6
 

 

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa secara terang-terangan 

dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Seharusnya 

dapat menjerat pelaku anarkisme dan menjadi tolak ukur masa agar tidak 

melakukan kekerasan, terlebih kekerasan ini terjadi pada fasilitas negara. 

 

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang 

bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya 

non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan 

para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

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 melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan 

dari sistem hukum sendiri.
7
  

 

Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan 

hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang 

yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat 

menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang 

                                                           
 

6
 Mabes Polri. Buku Petunjuk Induk Samapta Polri , 1998, hlm. 1. 

7
 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, PT Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2010, 

hlm55.  
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diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha besama yang pada akhirnya 

membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
8
 

 

Aparat keamanan dituntut tegas dan serius dalam menyelesaikan persoalan ini 

mulai dari hal yang mendasar terjadinya pengerusakan sampai dugaaan-dugaan 

adanya provokator yang menggerakan masa untuk bertindak anarkisme hingga 

tuntas atau mungkin ada keterlibatan politik dalam aksi tersebut. 

 

Seperti yang terjadi di Lampung Selatan,
9
 dimana telah terjadi aksi unjuk rasa 

yang bersifat anarki pada saat itu massa gabungan dari beberapa desa di Lampung 

Selatan melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung selatan sehingga 

mengakibatkan kerugian pada pihak pemerintah kabupaten Lampung Selatan tak 

hanya sampai disana masa juga bergerak menuju tempat didirikannya patung 

Zainal Abidin Pagar Alam yang tak lain merupakan patung dari kakek Bupati 

Lampung Selatan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2011 senilai Rp1,7 

miliar ikut dihancurkan dan dirobohkan. Aparat keamanan yang sulit 

membendung akhirnya tak berkutik. Sangat disayangkan aksi massa tersebut 

disertai pula dengan tindakan perusakan dan cenderung brutal. Massa 

memecahkan pot-pot bungan yang berada disepanjang jalan ditengah kota 

merusak rambu-rambu lalulintas dan lampu jalan, selain itu massa juga sempat 

melakukan perusakan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. 

 

                                                           
8
 H. R. Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. 

Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43 
9
https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131 diakses Senin 

20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 

https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131
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Setelah puas dengan merobohkan patung ZA Pagar Alam dan melakukan kembali 

melakukan perusakan pada gedung-gedung perkantoran serta merusak fasilitas 

umum massa kemudian bergerak menuju rumah salah seorang warga yang dikenal 

sebagai loyalis Bupati dan merusak rumah warga yang bersangkutan tindakan 

tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana. 

 

Agar di Lampung maupun di seluruh wilayah Indonesia di kemudian hari tidak 

ada lagi aksi-aksi anarkisme untuk melakukan pengerusakan-pengerusakan yang 

merugikan negara tercinta ini.  

 

Berdasarkan masalah inilah penulis mengambil keputusan untuk skripsi dengan 

judul Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Massa 

Melakukan Perusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perobohan Patung 

Zainal Abidin Pagar Alam. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berhubungan dengan permasalahan yeng telah diuraikan dalam latar belakang 

penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah upaya Kepolisian daerah Lampung dalam melakukan 

Penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung 

Selatan dan perobohan patung ZA Pagar Alam ? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian daerah Lampung dalam 

Penanggulangan aksi massa melakukan perusakan perkantoran Pemkab 

Lampung Selatan dan perobohan patung ZA Pagar Alam ? 
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2. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Imu Hukum Pidana pada tindak 

pidana ketertiban umum. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian 

ini adalah peran serta pihak kepolisian dalam mengatasi masalah ketertiban umum 

yang dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam 

penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung 

Selatan dan perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Daerah Lampung dalam 

penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung 

Selatan dan perobohan patung Zainal Abidin Pagar Alam. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap 

persoalan dibidang pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan 

perbuatan anarkisme di dalam unjuk rasa. Dan Sebagai bahan bagi 

masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus-

kasus unjuk rasa yang berakhir anarkis. 
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b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi anggota 

Kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam penanganan/penanggulangan 

bentuk-bentuk rusuh massa yang bersifat anarki yang membahayakan 

keamanan dan mengganggu ketertiban umum khususnya di wilayah hukum 

Polda Lampung, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang 

tertuang dalam tulisan (skripsi) ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam 

menjalankan kegiatan/tugas kerja. Selain itu bagi masyarakat Indonesia untuk 

memberi masukan dalam menyampaikan pendapat tanpa melakukan 

perusakan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
10

 Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai 

“pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan 

oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel 

adalah:
11

 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 

1993, hlm. 73. 
11

 Barda Nawawi Arif,  Teori Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti; 

Bandung 2002. hlm. 77 
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1. Criminal policy is the science of responses; 

2. Criminal policy is the science of crime prevention; 

3. Criminal policy is a policy;  

4. Criminal policy is a rational; 

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan 

bagian dari kebijakan penal, dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan 

berbagai asas pembatas (limiting principles) yang harus digunakan apabila 

hendak menegakkan hukum pidana. Asas pembatas yang dimaksud seperti asas 

legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas 

proposionalitas, pedoman menjatuhkan pidana yang semuanya mengacu agar 

hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh 

Muladi bahwa asas pembatas kriminalitas yang utama adalah : 

1) Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau 

kerugian), baik potensial maupun riil. 

2) Perbuatan tersebut baik oleh masyarakat maupun penegak 

hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain 

kriminalitas tersebut harus mendapatkan dukungan publik. 

3) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada 

sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan 

tersebut, kecuali dengan hukum pidana. 

4) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan 

yang lebih merugikan 

5) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan 

(forcable). 

 

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial  

(social defence policy salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial. 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik criminal) menggunakan dua sarana, yaitu : 
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Sarana Penal  

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar 

 

Sarana Non Penal 

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penanggulangan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan.
12

 

 

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, 

memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan 

harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulani kejahatan secara tuntas. 

Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah 

kemanusiaan dan masalah sosial”. Walaupun demikian, keberhasilan penegakan 

hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena 

dalam bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara 

berdasarkan atas hukum.
13

 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

                                                           
12

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 2002. hlm. 77 
13

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html?m=1 

diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 

 

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html?m=1
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Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu 

tidak bertentangan dengan hukum. 

 

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum 

oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

 

4) Faktor masyarakat  



16 
 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar 

untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

 

5) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak 

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukumnya. Apabila 

peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan peraturan hukum.
14

 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam penelitian
15

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka 

Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-12 
15

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.74 
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a. Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk 

memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang 

dimiliki.
16

 

b. Kepolisian 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 (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 

c. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa 

mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut 

mendapatkan imbuhan pe – an sehingga menjadi penanggulangan yang 

berarti suatu usaha atau cara yang dilkukan untuk menyelesaikan masalah.
17

 

d. Massa adalah sebutan bagi sekelompok atau sekumpulan orang yang berada 

ada suatu waktu dan tempat yang sama, serta melakukan tindakan untuk 

mencapai tujuan yang sama. 

e. Perusakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dimana secara 

yuridis formil tindakan pengerusakan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP. 

Didalamnya secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang dimuka 

umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang 

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.  

                                                           
16

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, 1997, hlm. 44. 
17

 Ibid. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 

Hlm. 1138. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut: 

 

Bab I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu Penanggulangan Tindak Pidana, kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan 

Anarkis massa. 

 

Bab III METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

Bab IV PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri dari upaya 

kepolisian Polda Lampung dalam penanggulangan aksi masa melakukan 

perusakan kantor Pemkab Lampung Selatan dan perobohan patung Zainal 
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Abidin Pagar Alam dan faktor penghambat kepolisian dalam melakukan 

penanggulangan terhadap pelaku anarkisme masa. 

 

Bab V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Peranan Kepolisian 

 

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan 

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga 

pengayom masyarakat. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek 

kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung 

masyarakat. Menurut Soejono Soekanto,
18

 peran atau peranan (Role) merupakan 

aspek dinamis suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran 

sedangkan menurut teori peran “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah 

laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu”. 

 

Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai 

dengan suatu situasi lain relatif bebas tergantung pada orang yang menjalankan 

peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing 

situasi. Peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu : 
19

 

1. Peranan bawaan (achived acriber role), yakni peranan yang diperoleh melalui 

usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.  

                                                           
18

 Soekanto,Soerjono. 1993. Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: Universitas Indonesia. 

Hlm 45. 
19

 Kurnia Rahma daniaty, PDF, mengkaji kembali peran dan fungsi POLRI dalam era 

reformasi.., hlm 67. 
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2. Peranan pilihan (acriber role), yakni peranan yang harus dapat diperoleh 

secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat 

akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan 

seorang raja. 

3. Peranan yang diharapkan (expected role), yaitu peranan yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini 

biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintah. 

4. Peranan yang disesuaikan (aktual role), peranan yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
20

 

 

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan mencegah timbulnya kejahatan dalam bentuk apapun pada 

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan 

bahwa “kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat”.
21

 

 

Proses tahapan di Kepolisian menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktivitas dari badan-badan peradilan pidana berjalan menurut tahapan-tahapan 

tertentu. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan 

pradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan sebelum sampai pada tahapan berikutnya. Misalnya pada tahap 

pemeriksaan, penyidikan, kegiatan atau tindakan yang ada yaitu penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
22

 

  

                                                           
20

Kurnia Rahma Daniaty, Ibid., hlm., 80 
21

Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, PT Laksbang Presindo: Yogyakarta,2010, hlm. 

56 
22

 Hi. Kadri Husin , Budhi Rizki H Sistem Peradilan Pidana,Universitas Lampung: Badar 

Lampung, 2013  hlm.113. 
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1 Fungsi Kepolisian 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa “Fungsi kepolisian 

adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah Negara dalam tugas penegakan 

Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Pasal 3.Menyatakan bahwa “Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang penegakan 

hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya 

tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna 

terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.” 

 

Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif 

yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan 

lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu 

menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. 

 

Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi 

umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka 

Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa 

Pengamanan ( BUJP ), Pengendalian Massa ( Dalmas ), negosiasi, pengamanan 

terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian 

bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. 

pertolongan dan penertiban masyarakat. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan 

mengenai tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

2 Tugas Kepolisian 

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas 

Kepolisian NKRI adalah : 

a. Memelihara dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakan hukum. 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada 

masyarakat Kewenangan umum kepolisian Negara Republik Indonesia 

diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. Tahun 2002 yang menyebutkan : 

1) Menerima laporan pengaduan. 

2) Membantu menyelesaiakn perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

d. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. 

e. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi 

kepolisian. 

g. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan. 

h. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

i. Mengambil sidik jari dan identitas lainya dan memotret seseorng. 

j. Mencari keterangan dan barang bukti. 

k. Menyelenggarakan pusat informasi. 

 

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

 

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara 

Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik 

Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah 
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negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang 

ditentukan dalam wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat 

yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi 

seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri 

yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi 

disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan (Polda) yang 

dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di 

tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga (Polres) 

yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda.  

 

Di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan (Polsek) 

dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan 

di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang 

Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerah dalam 

rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan 

secara umum yang cukup besar antara lain;  

 

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana 

terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupn 

masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah 

memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain; 

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
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4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

6. memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

11. melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

 

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai 

penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka 

menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara 

pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan 

kewenangan sebagai berikut: 

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. mengadakan penghentian penyidikan; 

9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana; 
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11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut; 

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan; 

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

e. menghormati hak azasi manusia.
23

 

 

 

B. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi 

 

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk 

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang 

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya 

penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
24

 

 

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang 

kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan 

majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya 

dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap 

benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para 

pengunjuk rasa yang berlebihan.
25

 

 

                                                           
23

 https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/ diakses 

Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 
24

 http://dono-ngeyel.blogspot.co.id/2014/11/undang-undang demonstrasi_30.html?m=1 
diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 

25
 http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 

WIB 
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Demonstrasi atau biasa disingkat menjadi demo. Ada dua pengertian yang 

melekat pada satu kata ini. Pertama, protes yang dilakukan secara massal 

dihadapan umum. Kedua, memperagakan atau mempertunjukkan melakukan 

sesuatu sebagai referensi bagi peserta. Banyak contoh demonstrasi yang bisa kita 

lihat, baik di koran-koran atau televisi. Demonstrasi termasuk hak demokrasi yang 

idealnya bisa dilakukan secara damai, intelek, dan santun. Hanya saja hak ini 

biasanya diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbuat rusuh.  

 

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan demonstrasi tentunya dianggap sebuah 

hal yang wajar, karena dalam demokrasi negara harus mengakui, melaksanakan 

dan melindungi adanya hak asasi manusia. HAM sendiri terdiri dari beberapa 

macam salah satunya adalah hak untuk mengemukakan pendapat yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di tetapkan dengan 

undang-undang.  

 

Demo merupakan salah satu perwujudan dari hak untuk mengeluarkan pendapat. 

Demo masih diangap sah apabila masih berada pada alur yang benar, berjalan 

tertib, tidak menggunakan kekerasan atau anarkisme serta tidak melanggar 

peraturan yang ada. Demonstrasi juga merupakan media pencerdasan atau 

pembodohan secara massif.  

 

Karena memang yang berperan dalam kegiatannya adalah massa yang berjumlah 

banyak, sehingga opini yang dimunculkan pun memiliki kekuatan massa. 

Kebebasan berpendapat dimuka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan 
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berorganisasi merupakan hak setiap warga Negara yang harus diakui, dijamin , 

dan dipenuhi oleh Negara. 

 

Ketentuan tersebut tak terlepas pula dari paham demokratis yang dianut oleh 

negra Indonesia dengan ciri-ciri utama dari negara demokrasi yang berdasarkan 

hukum adalah : 
26

 

1. Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat yang dengan sendirinya 

menimbulkan pemerintahan oleh rakyat 

2. Negara berdasarkan asas demokrasi 

3. Adanya lembaga perwakilan  

 

Paham yang menghadirkan unsur hukum dalam menjaga ekses pelaksanaanya 

demokrasi tersebut adalah konstitualisme. Dengan melihat tipe-tipe negara 

tersebut, maka indonesia termasuk negara moderen, karena memiliki ciri-ciri 

demokrasi yang berdasarkan hukum. 

 

Indonesia sebagai sebuah Negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap 

kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan 

pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 

1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun disisi 

lain, hak menyampaikan pendapat dimuka umum menjadi terkendala ketika 

pelaksanaanya dapat dijerat pidana Pasal 160, Pasal 161 tentang penghasutan.  

 

 

                                                           
26

 Yulia Neta , Hukum Ilmu Negara..Percetakan Universitas Lampung: Bandar 

Lampung2011 hlm89. 



29 
 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap 

masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat agar 

terjaminnya hak menyampaikan pendapat. 

 

Bila dikaitkan dengan hukum politik dimana kebijakan kriminalisasi terhadap 

kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, terdapat penjelasan terkait 

dengan konstitusional yang mengatur kebebesan berpendapat di muka umum. 

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan pancasila yang memiliki budaya 

sopan santun atau tata krama yang baik (budaya timur).  

 

Budaya inilah yang mengandung batasan-batasan dalam memukakan pendapat di 

muka umum, yang diantaranya : moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum, maka dengan kebebasan berpendapat tersebutlah bermunculan 

demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan aksi berdasarkan reaksi 

ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya. 

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari sebuah bentuk (wadah) yang 

menjadi bagian dari demokrasi. Pada prinsipnya Indonesia memang membatasi 

kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di muka umum dengan parameter 

nilai-nilai moral dan agama. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat 

dilaksanakan dengan tertib,damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, 
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yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun 

ke jalan.
27

  

Unjuk rasa atau demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif, ini 

artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka 

dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Ketika 

demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal 

yang tercela atau negatif seperti tindakan perusakan yang dilakukan pada saat 

demonstrasi karena bersifat anarkis. Anarkisme sebagai suatu paham atau 

pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota 

masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa 

diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan 

dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu 

keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang secara 

alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan 

juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak 

segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa 

keteraturan sosial niscaya terwujud justru jika tanpa otoritas politik. Secara 

sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk 

otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi 

kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara moderen.28 

 
Demonstrasi harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan dan 

perlu selalu dijaga serta diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan yang 

                                                           
27

 http://print.kompas.com/baca/2015/02/02/Massa-Pro-Demokrasi-Kembali-

Turun-ke-Jalan diakses Senin 20 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB 
28

 http://pustaka.otonomis.org/2006, diakses kamis 06 oktober 2016 pukul 20.00 



31 
 

justru mengakibatkan kerugian. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk 

mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir 

dalam domain politik yang kurang baik. 

Sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, 

maupun kritikan yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, 

saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media 

dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan 

pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan 

demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang 

secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan 

pendapat tersebut sangat penting untuk dijamin karena merupakan sarana warga 

negara untuk mempertahankan hak asasinya ataupun menuntut hak asasinya yang 

lain yang seharusnya dipenuhi oleh negara, serta mengawasi jalannya 

pemerintahan serta badan-badan publik.
29
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 http://dono-ngeyel.blogspot.co.id/2014/11/undang-undang demonstrasi_30.html?m=1 
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C. Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Mengamankan Aksi 

Demonstrasi 

 

Dalam pelaksanaan, penyampaian pendapat dimuka umum (Demonstrasi) dapat 

menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, 

Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-

undang No. 9 Tahun 1998 yakni dalam penyampaian pendapat dimuka umum 

Polri bertanggung jawab : 

 

a. Melindung hak asasi manusia 

b. Menghargai asas legalitas 

c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah 

d. Menyelenggarakan pengamanan 

 

Sehingga dalam menangani perkara penyampaian pendapat dimuka umum harus 

selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang 

anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak 

terlibat pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugas kepolisian dalam sub 

bidang pencegahan aksi-aksi unjuk rasa akan selalu mengedepankan standar 

dalam bertindak untuk mengamankan setiap proses proses sosial dalam unjuk 

rasa. 4 hal landasan yang menjadi baseline nya adalah meliputi:
 30

  

a. Pola Preventif, adalah pola pencegahan yang dilakukan sebelum gejolak 

sosial itu timbul, misalnya penyuluhan kepolisian tentang bahaya narkoba, 

nasihat tentang unjuk rasa yang santun dan ber etika. 

b. Pola represif, adalah pola pencegahan yang dilaksanakan setelah 

pelanggarang terjadi, contoh, menindak dengan cara mengamankan 

provokator dalam proses unjuk rasa agar cara-cara anarkis tidak terjadi yang 
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akan mengakibatkan kerugian baik terhadap si pelaku ataupun masayarakat 

umum lainnya.  

c. Pengendalian Persuasif, adalah pola komunikasi oleh kepolisian ataupun 

institusi negara untuk menghimbau, mengajak, dan melakukan arahan kepada 

masayarakat untuk selalu melakukan hal-hal positif.  

d. Pola Kurasif, yaitu pola pencegahan dengan menggunakan ancaman undang-

undang yang berlaku di negara Indonesia, misal ancaman hukuman berat bagi 

para penggandaan suatu karya cipta tanpa ijin. 

 

Empat hal ini yang menjadi dasar para aparat kepolisian dalam mengayomi dan 

menjaga ketertiban didalam keberlangsungan masyarakat yang selalu 

menghendaki kedamaian dan ketertiban. Polemik dalam menjalankan tugas sering 

sekali membuat aparat kepolisian berada diposisi yang terjepit, dalam realita nya, 

sebagai contoh pola represif adalah dimana ketika aparat kepolisian mendapatkan 

caci maki, lemparan-lemparan benda-benda dari si pengunjuk rasa yang dalam 

pelaksanaanya sering berakhir bentrok dan berujung anarkis.  

 

Pada akhirnya kepolisian menjadi subjek yang tidak dapat dipisahkan apabila 

kondisi anarkis sudah terjadi. Proses pengamanan yang dilakukan seolah dimaknai 

sebagai pola penindakan sewenang-wenang, proses pengamanan yang dilakukan 

seolah dimaknai sebagai sikap yang kasar, padahal dibalik itu semua kepolisian 

selalu mengedepankan komunikasi, persuasif dalam membawa keinginan para 

pendemo dalam menyampaikan aspirasinya. Prosedur penanganan aksi 

demonstrasi sebagai berikut : 
31

 

1. Tahap Persiapan 

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek / 

Kapolsekta / Kapolsek Metro / Kapolres / Kapolresta / Kapolres Metro / 
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Kapoltabes / Kapolwil / Kapolwiltabes / Kapolda melakukan kegiatan persiapan. 

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada berupa :  

a. Menyiapkan Surat Perintah; 

b. Menyiapkan kekuatan pengendalian massa (Dalmas) yang memadai untuk 

dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa; 

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 unjuk rasa; 

f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan. 

 

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 kemungkinan- 

kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa); 

b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa; 

c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan 

Dalmas; dan 

d. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh satuan 

Dalmas. 

 

Larangan yang dimaksud adalah: 

a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; 

b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; 

c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas; 

d. membawa senjata tajam dan peluru tajam; 

e. keluar dari ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara 

perorangan; 

f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa; 

g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, 

memaki-maki pengunjuk rasa; dan 

h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-

undangan. 

 

Sedangkan, yang dimaksud dengan kewajiban adalah: 
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a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk 

rasa; 

b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan; 

c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan 

membentuk Formasi sesuai ketentuan; 

d. Melindungi jiwa dan harta benda; 

e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan 

f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang 

bertanggung jawab sesuai tingkatannya. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

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 Samapta/Lantas. 

b. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian 

dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter; 

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 fungsi masing-masing; 

f. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan 

perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk 

menampung dan menyampaikan aspirasi; 

g. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan 

pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju; 

h. Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak 

yang dituju untuk menyampaikan aspirasi; 

i. Apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepada pimpinan 

instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk 

rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada 

Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek Metro / Kapolres / Kapolresta / Kapolres 

Metro / Kapoltabes / Kapolwil /Kapolwiltabes / Kapolda meminta agar 

pimpinan instansi / pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-

tengah pengunjuk rasa; 

j. Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek. Metro / Kapolres / Kapolresta / Kapolres 

Metro / Kapoltabes / Kapolwil / Kapolwiltabes / Kapolda 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/Kapolsekta/ Kapolsek Metro 

selaku pengendali taktis; 
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l. Danton dan / atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi 

kepada Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek Metro dan / atau Kapolres / 

Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes / Kapolwil / Kapolwiltabes; 

m. Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka 

dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut. 

 

Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib / kuning adalah: 

a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, 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 dan edukatif; 

b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin; 

c. Satuan pendukung / polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan 

himbauan kepolisian dari udara sedangkan 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 awal 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 Dalmas 

digulung; 

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 / Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes / Kapolwil / 

Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian; 

h. Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda 

keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres / 

Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes / Kapolwil / Kapolwiltabes 

memerintahkan. Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum 

sebagai berikut: 

i. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan 

mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan 

pendorongan massa; 

j. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, 

spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan 

k. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata; 

l. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan 

taktis penyelamat; 

m. Danki  Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres / 

Kapolresta / Kapolres   Metro / Kapoltabes / Kapolwil / KapolwiItabes; dan 
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Apabila situasi meningkat Kapolres / Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes / 

Kapolwil / Kapolwiltabes 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 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 PHH Brimob; 

c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-

aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob; 

d. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH . 

Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres / 

Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan 

penindakan hukurn yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta 

terdekat. 

 

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah pebuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
32

 Upaya 

penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan 

atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh 

masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan 

sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel adalah:
33

 

1. Criminal policy is the science of responses; 

2. Criminal policy is the science of crime prevention; 
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3. Criminal policy is a policy;  

4. Criminal policy is a rational; 

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan 

bagian dari kebijakan penal, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan 

sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang 

fungsionalisasi/oprasionalisasi melalui beberapa tahap yaitu:
34

 

1. Formulasi (kebijakan legislative) meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, 

subjek, pertanggung jawaban. 

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) meliputi kebijakan aparat penegak hukum 

terhadap pidana beserta sanksinya. 

3. Eksekusi (kebijakan eksekusi/administrative) meliputi penempatan dan 

pembinaan. 

 

Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto 

adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan 

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan.
35

 

 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada 

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha 
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penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan 

hukumpidana). Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi 

oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana dalam keberadaannya dirasa 

sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban ketentraman serta keamanan 

dalam masyarakat.  

 

Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau 

penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang perusakan pada saat 

terjadinya demonstrasi. Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 

luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat. 

 

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup 

perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang 

rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) 

menggunakan dua sarana, yaitu: 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan 

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua 

masalah sentral, yaitu : 

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 
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2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan 

kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial 

untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak 

langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
36

  

 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan  

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian 

dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah 

perbuatan dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas atau tercela 

di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. 

 

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pada saat demonstrasi pun harus 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan oleh Moeljatno 

yaitu merupakan suatu perbuatan (manusia), kemudian memenuhi syarat formil 

(rumusan UU ), dan yang terakhir memenuhi syarat materil yang artinya harus 

bersifat melawan hukum dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat karena 

bertentangan dengan yang selama ini ada di masyarakat. 
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E. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan 

 

Soerjonan Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya 

penanggulangan kejahatan, yaitu : 

a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan 

tersebut tidak bertentangan dengan hukum. 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitasatau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka 

penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan 

keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa 

kejujuranadalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh 

setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

terasa,terlihat serta harus diaktualisasikan. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 
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hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

diterapkan. 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam 

menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada 

karya manusia didalam pergaualan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan 

dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-

undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 

Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan 

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah 

dalam penegakannya.
37
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk 

memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau 

kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada.
38

 Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar 

tindakan Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan aksi massa 

melakukan pengerusakan kantor Pemkab Lampung Selatan serta perobohan 

patung Zainal Abidin Pagar Alam. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh lansung dari 

sumbernya, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 

langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber data primernya adalah wawancara 

                                                           
37 

Soerjano Soekanto pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia: Jakarta 1993  

hlm. 41.
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dengan pihak kepolisian Polda Lampung, sedangkan sumber data sekundernya 

berupa materi dari buku-buku Sumber dan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang no 73 

Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

 

 

 



45 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang 

sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti 

teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, 

dokumentasi,media masa, kamus hukum dan sumber dari 

internetliteratur, undang-undang makalah, website, dan dokumen serta 

tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Responden adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber informasi.
39

 dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan 

Narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi 

terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Anggota Dir Reskrimum di Polda Lampung   = 1 orang 

2) Anggota SABHARA di Polda Lampung   = 1 orang 

3) Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang  

Jumlah        = 3 orang 

 

 

                                                           
39
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

2) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 
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3) Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut 

Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.
40

 Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat khusus kehal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab terdahulu maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian yaitu : 

1. Upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan aksi massa melakukan 

perusakan kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perobohan Patung Zainal 

abidin Pagar Alam dengan upaya penal yang menekankan pada tindakan 

respresif yaitu menindak tegas para pelaku provokasi masa agar menimbulkan 

efek jera bagi pelaku dan upaya non penal atau preventif melalui upaya 

negosiasi untuk meningkatkan mental masyarakat di Lampung Selatan, agar 

menyadari bahwa musyawarah adalah dasar untuk membangun sikap yang 

bijaksana dan mengedepankan hukum dalam setiap perbuatan apapun yang 

akan dilakukan agar potensi-potensi tindakan perusakan pada saat 

demonstrasi dapat dihindari. 

2. Faktor penghambat Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan aksi 

masa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung Selatan dan perubuhan 

patung Zainal Abidin Pagar Alam adalah faktor masyarakat yang kurang 

mengerti akan tindakan melawan hukum dan menganggap tindakan arogansi 

masa itu benar karena dilakukan secara bersama-sama dan merasa bahwa 
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tindakan tersebut bentuk dari solidaritas. Sehingga pada saat penangkapan 

pelaku saat identifikasi aparat mengalami hembatan karena semakin banyak 

nya masa yang mendekat dan melakukan perlawanan terhadap aparat. 

Kemudian faktor penghambat yang berasal dari penegak hukum yaitu pihak 

Kepolisan Daerah Lampung yang kekurangan jumlah personel sehingga tidak 

dapat membendung massa melakukan perusakan. 

 

B. Saran  

 

Dari hasil kesimpulan pada penelitian ini maka penulis menyarankan agar 

pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, seharusnya lebih memperhatikan 

karakteristik masyarakat baik dalam segi budaya atau kearifan lokal. Agar hasil 

dari pembangunan dapat menjadi aset yang seharusnya dijaga bersama. Pihak 

kepolisian agar lebih melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan konflik 

agar tidak dengan mudah masyarakat terpengaruh porovokasi dan bergerak 

melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dapat di minimalisir, 

sehingga dalam pelaksanaan demonstrasi tidak menyimpang dari peraturan hukum 

yang berlaku.  
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