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Latar Belakang 

Pada dasarnya keamanan merupakan bagian integral dari upaya 
pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. 
Untuk memenuhi kebutuhan itu, dituntut adanya lingkungan yang aman dan 
tertib baik dalam konteks keamanan masyarakat maupun keamanan negara. 
Terjaminannya keamanan tersebut merupakan penopang daripada kesinambungan 
proses pembangunan. Karena itu dalam upaya POLRI menuntaskan agenda 
reformasi banyak perangkat kenegaraan lain yang juga memerlukan pembenahan.  

Sejauh ini khususnya setelah reformasi 1998, penyelenggaraan keamanan 
dalam negeri sangat bertumpu pada POLRI. Fungsi-fungsi kepolisian lain yang 
memiliki peran sesuai dengan kewenangan dalam pemerintahan belum 
terkoordinasi dan berperan secara efektif. Akibatnya beban tugas POLRI menjadi 
semakin berat karena penyelenggaraan keamanan dalam kaitan dengan unsus-
unsus kepolisian yang lain belum tersusun secara sistemik. Untuk itu reformasi 
POLRI perlu bersifat substantif.  

Yang dimaksud reformasi POLRI bersifat substantif adalah mengubah 
pendekatan keamanan yang berorientasi untuk negara menjadi pendekatan 
keamanan untuk kemanusiaan. Menghadapi hal ini, kendala utama reformasi 
POLRI adalah masih terjadi usaha politisasi oleh beberapa kalangan elite politik. 
Politisasi ini merupakan fenomena yang cukup sulit diatasi karena berlangsungnya 
sistem multi partai. Pada situasi ini upaya untuk melakukan kontrol secara obyektif 
terhadap pelaksanaan reformasi POLRI lewat perangkat kebijakan negara 
dimungkinkan menghadapi kendala dari kekuatan-kekuatan politik yang 
berkompetisi baik secara perorangan maupun kelompok yang berupaya 
memanfaatkan polisi untuk kepentingan politiknya. 

Suatu langkah strategi telah diambil POLRI, menjelang 10 tahun reformasi 
membuka diskusi tentang apa-apa yang telah dilakukan maupun yang belum 
dilakukan. Temuan-temuan dari diskusi tentu diharapkan dapat digunakan 
sebagai masukan untuk memperbaiki program pencapaian dan menentukan 
langkah-langkah kerja selanjutnya. 

Tulisan ini berupaya untuk menganalisis reformasi Polri yang telah berjalan 
± sembilan tahun, sampai tahap mana reformasi dilakukan dan langkah-langkah 
positif atau negatif apa yang perlu dicermati agar perjalanan reformasi Polri lebih 
terarah menuju ke kehidupan negara yang demokratis. 
 

 

                                                 
1   Makalah ini disampaikan dalam diskusi dengan tema “Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, 
diselenggarakan oleh ProPatria Institute, di Hotel Santika, Jakarta, 29 Januari 2008.  
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Refleksi Reformasi POLRI  
Reformasi POLRI yang bertujuan untuk mengubah citra polisi dari yang 

militeristik ke polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional, dan 
akuntabel dalam pelaksanaannya berpacu dengan tugas rutin. Akibatnya reformasi 
yang diharapkan dapat mengubah citra POLRI sesuai dengan harapan, hasilnya 
nampak belum optimal. Masih adanya citra negatif yang melekat pada POLRI 
tidak mungkin ditutupi dengan cara mengejar prestasi seperti dalam keberhasilan 
mengungkap teror, nakotika, menutup perjudian besar, menangkap pelaku illegal 
logging, dan illegal mining., melainkan harus melakukan perubahan kelembagaan 
secara serius. 

Sehubungan hal itu muncul penilaian bahwa, reformasi POLRI 
dilaksanakan secara konvensional. Hal ini ditandai oleh: (1) dilakukannya secara 
top down, di mana satuan wilayah sekedar melaksanakan kebijakan; (2) tidak 
disertai ruang yang cukup bagi satuan bawah untuk melakukan inovasi sesuai 
aspirasi masyarakat; (3) tidak disertai reward and punishment dalam penerapan 
konsep; dan (4) tidak disertai jaminan bahwa setiap pergantian pimpinan tidak 
akan melakukan perubahan gagasan yang telah dicetuskan oleh pemimpin 
sebelumnya. 

 Demikian pula terdapat ketidakjelasan dalam hal : (1) Paradigma peran 
POLRI dalam sistem keamanan dalam negeri yang selaras dengan UU 
Pemerintahan No. 32 Tahun 2004; (2) Sistem kekaryaan bagi anggota POLRI aktif 
yang menduduki jabatan sipil; (3) Netralitas POLRI dalam Pemilu maupun 
Pilkada; (4) Hubungan POLRI dengan CJS, PPNS, TNI, dan satuan-satuan 
pengamanan; (5) Peran POLRI sebagai pengawasa sumberdaya nasional; (6) Bisnis 
polisi melalui koperasi maupun yayasan milik POLRI; dan (7) Lembaga eksternal 
pengawas aktivitas anggota POLRI dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Setelah ± sembilan tahun reformsi POLRI berlangsung sejalan dengan 
reformasi di bidang politik, banyak hal yang perlu dibenahi sehubungan dengan 
hasil yang telah dicapai. Secara umum dapat dikatan bahwa, hingga kini reformasi 
POLRI baru menyentuh aspek instrumental dan aspek struktural secara terbatas, 
juga aspek kultural yang masih dalam taraf mencari jati diri polisi sipil. Reformasi 
POLRI yang terumus di dalam Buku Biru berjudul Reformasi Menuju POLRI 
Yang Profesional baru meletakkan bidang-bidang yang hendak dituju, dalam 
konsep belum tampak keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan. 

Seharusnya reformasi Polri terkait erat dengan kebijakan pembangunan. 
Sejarah menunjukkan bahwa, pembangunan tidak selalu membawa masyarakat ke 
arah kehidupan yang aman dan sejahtera. Pembangunan dapat besifat kriminogen 
jika tidak direncanakan secara rasional, mengabaikan pula nilai-nilai kultural 
dan moral, serta tidak mencakup perlindungan terhadap masyarakat secara 
menyeluruh/integral. Karena itu pembangunan harus didekati secara simultan 
dengan keamanan. Strategi simultan tersebut pada dasarnya merupakan fusi dua 
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agenda pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) dan pembangunan manusia (human development) (Elson, 1997). 

Mencermati proses pembangunan di Indonesia sejak masa reformasi (1998) 
hingga kini, penerapan strategi simultan cenderung belum sinkron. Hal ini nampak 
dari masih adanya ketimpangan dalam pembangunan sektor ekonomi makro 
dengan sektor ekonomi mikro, terkesampingkannya usaha membangun supremasi 
hukum, dan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus 
pelanggaran HAM dan korupsi (Gaffar & Kasim, 1999). Kondisi tersebut cenderung 
membuat POLRI bersikap ambivalen dalam melaksanakan reformasi 

Sejauh itu, kondisi di lingkungan POLRI sendiri nampak ada suatu dilema 
antara belum terkikisnya paradigma dan budaya militer dalam organisasi, dengan 
trauma reposisi yang  masih membayangi. Trauma itu adalah kekhawatiran 
diterapkannya kebijakan mengorganisasikan kembali POLRI bersama TNI dalam 
kedudukan subordinasi. Reaksi yang muncul berupa penolakan terhadap usaha 
membangun format keamanan yang komprehensif. Pada hal secara implisit telah 
dinyatakan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bahwa POLRI adalah sebagai pengelola keamanan dalam negeri, selain 
itu secara tegas dinyatakan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang dalam konteks pembangunan berkelanjutan seharusnya dijadikan 
landasan oleh POLRI untuk merumuskan “sistem keamanan dalam negeri” 
bersama-sama lembaga non-keamanan. 

Refleksinya adalah, reformasi POLRI cenderung lebih tertarik pada 
kepentingan politik daripada menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan 
seperti, akademisi, lembaga non-pemerintah, praktisi hukum, dan kalangan 
masyarakat sipil lainnya, dengan tetap berpegang pada prinsip keamanan, 
bagaimana mencapai stabilitas keamanan untuk kepentingan negara (baca : 
pemerintah) dengan menafikan keamanan manusia (human security). Reformasi 
semacam itu hanya akan membuka kotak pandora, yaitu secara lambat tapi pasti 
metamorfosa peran militer akan kembali seperti pada masa Orde Baru dalam 
bentuk yang lain. Akibatnya bukan alih-alih kematangan demokrasi yang 
terbentuk melainkan demokrasi itu sendiri berada di ujung tanduk. 

 

Arah Reformasi POLRI Dalam Perspektif Kemanan Manusia 
Perspektif baru keamanan manusia (human security) dilijitimasi oleh hasil 

penelitian dari United Nations Development Program (UNDP) yang dilakukan 
pada tahun 1994 tentang Human Development Report. Dalam laporannya 
menjelaskan soal keamanan dalam konteks pembangunan di mana keamanan 
manusia itu menyangkut usaha mencapai kebebasan kembar (twin freedoms), yaitu 
kebebasan manusia dari rasa takut dan kebebasan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidup (living condation). Dari sinilah mulai terjadi perubahan konsep 
keamanan dari yang bersifat konvensional ke non-konvensional dan kini istilah itu 
telah menjadi terminologi pembangunan.  
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Keamanan manusia dalam konteks pembangunan tidak selaras dengan 
upaya hanya membenahi ekonomimakro dengan cara melakukan perimbangan 
neraca perdagangan, efisiensi pengeluaran sektor publik, serta penghapusan subsidi. 
Pembangunan yang berorientasi kepada keamanan manusia pada dasarnya 
sebagai upaya untuk menghilangkan kemiskinan ekonomi dan kesenjangan sosial 
melalui pertumbuhan eknonomi makro dan mikro secara seimbang, dilandasi pula 
dengan investasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Elson, 1997). 
Untuk melihat jauh ke depan, konsep keamanan manusia tersebut kiranya bisa 
dijadikan acuan dalam menentukan arah reformasi POLRI. 

Pertimbangannya adalah di Indonesia pemahaman tentang keamanan 
masih berkisar tentang kondisi yang terbebas dari ancaman militer eksternal untuk 
melindungi bangsanya, juga ancaman yang menggangu kepentingan negara (baca : 
pemerintah). Paham ini sifatnya konvensional. Sesuai perkembangan, dalam 
penyelenggaraan keamanan menuntut tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor 
negara saja, tetapi juga mencakup aspek non militer dan melibatkan aktivitas aktor 
non negara. Hal ini dilandasi pertimbangan untuk mencapai efisiensi dan 
efektifitas baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan keamanan. 
Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan harus berasosiasi seoptimal mungkin 
dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan dan 
kebodohan, mengurangi pengangguran, dan redistribusi pendapatan (Elson, 1997). 

Menurut Hampson (2002) pendekatan keamanan manusia (human security) 
menuntut perluasan wawasan keamanan yang meliputi multiphaset : (1) 
Keamanan ekonomi; (2) Keamanan politis; (3) Keamanan militer; (4) Keamanan 
polisional; (5) Keamanan hukum; (6) Keamanan hak-hak manusia; (7) Keamanan 
kultural dan agama; (8) Keamanan anak-anak, perempuan dan usia tua; (9) 
Keamanan pekerjaan; (10)  Keamanan keluarga dan kediaman; (11) Keamanan 
pangan; (12) Keamanan kesehatan, jiwa dan bencana; (13) Keamanan informasi; 
(14) Keamanan pendidikan; (15) Keamanan perjalanan; dan (16) Keamanan 
harta milik. Ini artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam 
bidang tersebut tidak menutup kemungkinan mengandung kerawanan (Hampson, 
2002). 

Hampson (2002) memprediksi tantangan keamanan manusia akan 
menyangkut masalah (1) Pangan, air, dan udara; (2) Ekologis; (3) Politis; (4) 
Ekonomis; (5) Kemiskinan majoritas (6) Hukum; (7) Kriminalitas transnasional; (8) 
Hak-hak milik intelektual; (9) Budaya pop; (9) Banyaknya usia lanjut; (10) 
Lapangan kerja; (1) Bencana alam dan buatan; (11) Pecahnya keluarga; (12) 
Kesehatan; (13) Pendidikan; (14) Radikalisasi agama; (15) Informasi; (16) Perang 
intensitas rendah dan terorisme (17) Keseimbangan bio-massa. 

Untuk mengatasi tantangan itu perlu diwujudkan : (1) Keadilan hukum; (2) 
Pelestarian lingkungan; (3) Penyelesaian konflik secara damai; (4) Pelarangan 
kekerasan; (5) Demokratisasi ekonomi; (6) Demokratisasi hukum (peradilan); (7) 
Perubahan umur kerja; (8) Simetri dalam informasi; (9) Multikulturalisme, 
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multireligionisme; (10) Perhatian terhadap hak-hak manusia dengan relativisme 
kultural; (11) Pengaturan keamanan; (12) Demokratisasi pendidikan dan 
pelayanan kesehatan; (13) Ekoteknologi; (14) Pengusangan perang dan kekerasan; 
(15) Perhatian terhadap hak-hak hewan; (16) Demokratisasi lembaga-lembaga 
internasional dan transnasional (Hampson, 2002). Karena itu untuk menentukan 
arah reformasi POLRI perlu diperhatikan: (1) Kebijakan dalam pembangunan; dan 
(2) Rumusan sistem keamanan. 

Di negara yang menganut demokrasi, polisi sebagai salah satu alat negara 
tidak sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat semata, tetapi 
juga sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi untuk menjaga keselarasan 
hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakatnya. Karena itu peranan 
polisi selalu dilakukan penyesuaian dengan struktur sosial di mana ia berada. 
Struktur sosial itu adalah konfigurasi peran yang berkembang sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian antara sistem kepolisian dengan sistem 
pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat resiprokal.  

Searah dengan pemikiran di atas, sesungguhnya POLRI telah mencanangkan 
arah reformasi dalam aspek struktural, instrumental dan kultural seperti terurai di 
bawah ini : 

1. Perubahan dalam aspek struktural meliputi (a) Menjadi lembaga negara 
nondepartemen (setingkat menteri); (b) Menjadi mitra kerja komisi DPR RI; 
(c) Kepegawaian dalam manajemen tersendiri (UU No.43/1999); (d) Struktur 
anggaran fungsi (sektor sendiri); (e) Pembenahan polisi berseragam dan tidak 
berseragam; (f) Pengembangan Satuan wilayah menjadi - piramida - flat; (g) 
Polda sebagai kesatuan induk penuh; (h) Titik pelayanan pada pengemban 
diskresi (pasal 18 UU No.2/2002). 

2. Perubahan dalam aspek instrumental meliputi : (a) Dikeluarkannya Tap 
MPR VI dan VII Tahun 2000; (b) Amandemen Pasal 30 UUD 1945; (c) UU 
No. 2 Tahun 2002; (d) PP dan Kepres; (e) Refisi 300 Juklak/juknis; (f) 
Perubahan doktrin dan pedoman induk; (g) Menyusun grand strategik 
(Renstra POLRI 25 tahun). Jangka pendek (2005 � 2010) membangun trust 
building. Jangka menengah (2011�2015) membangun partnership/ 
networking. Jangka panjang (2016 � 2025) membangun strive for excellence. 

3. Perubahan dalam aspek kultural meliputi : (a) Tri Brata; (b) Catur Prasetia; 
(c) Kode etik Polri (pemuliaan profesi); (d) Filosofi pendidikan; (e) Etika staf; 
(f) Pedoman perubahan perilaku Polri; (g) Lagu dan lambang (tradisi); (h) 
Meminimalkan seremonial dan upacara; (i) Pemberdayaan Bintara dan 
Tamtama; (j) Makam kehormatan POLRI (Pemuliaan profesi). 

4. Likuidasi satuan BRIMOB dalam struktur POLRI. 

5. Redifinisi jati diri POLRI melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, 
desentralisasi, defeodalisasi, dekorporitasi, debirokratisasi, deotorisasi (budged) 
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6. Upaya membangun kemandirian POLRI : (a) Mandiri dalam sistem 
ketatanegaraan; (b) Mandiri sebagai kekuatan bersenjata, bukan militer; (c) 
Mandiri dalam sistem penyidikan pidana; (d) Mandiri dalam sistem 
otonomi daerah; (e) Mandiri dalam sistem kepegawaian; (f) Mandiri dalam 
sistem anggaran; dan (g) Mandiri dalam sistem politik (partai). 

Melihat arah yang ditetapkan dalam reformasi POLRI tersebut membuat 
optimisme tercapainya kelembagaan POLRI yang selaras dengan konsep keamanan 
manusia. Namun perlu  diwaspadai bahwa untuk mencapai point (3,5,6) tidaklah 
mudah jika dilakukan oleh POLRI sendiri. Kesulitan secara formal adalah, 
dimungkinkan perlu inovasi terhadap: (1) UUD 1945, kini sedang dilakukan 
amandemen; (2) Sistem kekuasaan maupun sistem pemerintahan; (3) Sistem hokum 
nasional; dan (4) yang paling sulit adalah menyangkut budaya nasional. Dalam 
menghadapi hal ini diharapkan POLRI tidak bersikap ambivalen sebab ada 
kaitannya dengan kesulitan yang lain. 

Kesulitan itu adalah, POLRI akan mengahadapi “mbau-rekso” (monster) 
yang menguasai perpolitikan di Indonesia (hidden). Monster itu berupa organ 
dengan citra leviathan, sebagai the guardian of the state yang merasa paling berhak 
mengubah, menafsir, serta menjamin kepentingan tertinggi bangsa dan negara. 
Tercapainya sasaran poin (3,5,6) merupakan beberapa landasan bagi 
penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada keamanan manusia. 
Sedangkan terselenggaranya pembangunan yang berorientasi keamanan mansunia 
akan menghambat ruang gerak atau kiprah monster dalam memainkan politik di 
Indonesia. Karena itu sangat mungkin ia akan melakukan perlawanan untuk 
menghancurkan kembali apa yang sudah tercapai. Maka perlu direnungkan secara 
jujur, jangan sampai ke enam sasaran yang telah ditetapkan dalam reformasi 
POLRI hanya akan menjadi khayalan belaka (Illusion). Untuk menghadapi hal itu 
seharusnya POLRI tidak terseret ke praktek politik, di sinilah diperlukan strategi 
khusus untuk mencapai sasaran termasuk menghadapi monster politik. 

 
P e n u t u p 

Pada akhirnya reformasi POLRI merupakan penempatan peran dan kewenangannya 
sesuai dengan kaidah demokrasi dan amanat konstitusi, untuk memberikan jaminan hukum 
bagi para pelaksananya dalam menjalankan tugas di lapangan. Reformasi POLRI juga 
ditentukan oleh proses dua arah antara kebijakan nasional pada lapis otoritas politik beserta 
segenap perangkat politiknya serta kesadaran dan pemahaman elit pejabat POLRI untuk 
menyadari akan peran dan posisinya sebagai bagian dari sistem demokratis. Karena itu arah 
reformasi POLRI ke depan akan sangat ditentukan oleh kemauan politik dan komitmen 
POLRI dalam merumuskan strategi pencapaiannya. 
 Sekian, terima kasih. 
 
Jakarta, 29 Januari 2008 
Dr. Bambang Widodo Umar 
Staf pengajar PTIK/KIK - UI 
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