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MELINDUNGI



Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganegaranya dari ancaman keselamtan oleh orang atau
pihak lain. Ancaman keselamatan itu dapat ditujukan pada diri seseorang atau sekelompok orang, maupun harta benda
yang dimilikinya.

Perlindungan disini dimaknai sebagai &ldquo;suatu tuntutan bahwa setiap anggota polri yang memiliki kemampuan
memberi perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, dan
masyarakat merasa tentram dan damai.&rdquo;

 

 

Karena tugasnya melindungi masyarakat, maka Polri mengambil posisi di garis paling depan, tanpa harus diminta.
Apabila muncul suatu ancaman, maka pelindung inilah yang pertama-tama akan mengatasinya. Posisi pelindung ini
harus mampu memberikan jaminan rasa aman bagi yang dilindunginya.

Sikap melindungi memerlukan landasan moral yang kuat, yang berpengaruh pada tampilan setiap saat, di setiap tempat,
bahwa apa yang dilakukan adalah pengabdian yang tiada akhir. Perlindungan pada satu pihak biasanya juga merupakan
tindakan reprensif pada pihak lain. Inilah landasan penegak hukum yang dilakukan oleh Polri.

Karena itu, perlindungan yang diberikan juga harus memiliki landasan hukum. Agar tindakan yang dilakukan demi
memberikan perllindungan ini dapat dijalankan secara sah, maka Polri sebagai pelindung juga dilindungi oleh Undang-
Undang.

Perilaku yang ditampilkan guna mampu memberikan perlindungan adalah aktivitas dari wujud peran polri di masyarakat.
Dalam memberikan perlindungan ini diterapkan prinsip keadilan, yang secara nyata diwujudkan dalam pemberian
bantuan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dari gangguan fisik atau psikis tanpa membedakan
perlakuan yang diberikan.

Sesuai dengan prinsip &ndash; prinsip perlindungan yang diberikan, berbagai peralatan yang dimiliki pun disessuaikan,
supaya mampu memberikan rasa aman. Masyarakat harus merasa bebas dari ancaman dari pihak manapun juga. Jenis
peralatan seperti itu misalnya senjata api (senpi).

Norma polisi universal adalah bukan militer yang petempur (non-combatant). Karena itu, senpi yang digunakan dari jenis
yang lebih berfungsi untuk pelumpuhan, bukan pembunuhan. Misalnya, pistol jenis revolver, bukan yang otomatis.
Latihan menembak pun bertujuan untuk kemampuan melumpuhkan, bukan membunuh.

Karena norma itu, maka polisi ditutut untuk memilki stamina yang tinggi agar dalam memberikan perlindungan tidak
kedodoran. Fisik yang kuat diperlukan untuk tugas-tugas rutin di lapangan, maupun tugas khusus yang bersifat kontijensi.


MENGAYOMI
Polri yang semakin hari semakin kompleks selalu membawa konsekuensi tuntutan masyarakat yang semakin beragam
pula. Dalam komunitas sosial, manusia berinteraksi dengan sesamanya, karena bisa hidup dan memenuhi kebutuhan
hidupnya secarasendiri.

Menyadari hal ini, Polri tampil pengayom dalam kehidupan masyarakat luas. Kegiatan kepolisian yang memberikan
pengayoman ini lebih ditujukan dalam memberikan penjagaan, pengamanan, pengaturan dan patroli. Melalui aktivitas
tersebut, masyarakatakan memandang polisi sebagai penangkal kemungkinan terjadinya tindak kejahatan.

Mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai di Iingkungan masyarakat merupakan kebutuhan mutlak. Polri telah,
masih, dan berusaha sekuat tenaga menciptakan kebutuhan masyarakat Itu.

Pengayom dimaknakan suatu tuntutan bahwa anggota Polri yang memilik ikemampuan memberi bimbingan, petunjuk,
arahan dorongan ajakan pesan dan nasihat yang bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan
tenteram.
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Dalam memberikan pengayoman, polisi berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi, dengan titik berat pada
penciptaan rasa aman di lingkungan masyarakat. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dan diterapkan dalam
Polmas(Pemolisian masyarakat), dengan penekanan pada asas kemitraan.

Pengayoman menuntut sikap saling menghormati dan saling menghargai dari pihak-pihak yang saling berhubungan,
Pengayoman secara nyata diwujudkan dalam perilaku, bahwa setiap kiprah polisi mengutamakan tindakan yang bersifat
persuasif dan edukatif.

Wujud pengayoman adalah tekad mendalam dari setiap anggota Polri yang bertugas dan berhubungan dengan
masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat adalah bagian dari kehidupannya. Karena itu, Polri mendidik dan
mengajarkan cara-cara yang benar dalam menanggulangi setiap masalah, yang mungkin dapat menjadi gangguan bagi
masyarakat.

Membangun kepercayaan masyarakat dapat dilakukan pada saat penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, ini
berarti, pengayoman yang dilakukan tidak hanya sebatas di kantor polisi, namun bisa dilakukan di desa-desa dan di
tengah kehidupan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada polisi adalah keniscayaan. Tanpa kepercayaan publik, Polri akan sulit mewujudkan
pengayoman. Karena itu, Polri senantiasa berusaha menciptakan sikap kebersamaan, agar pada saat memberikan
bimbingan dan dorongan bagi masyarakat dapat diterima dengan tanpa perasaan saling curiga.


MELAYANI
Peran Polri sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan tugas pokok sebagaimana terkandung dalam undang-undang
maupun dalam harapan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, harus dipahami dulu pergeseran paradigma sesuai
yang dikehendaki oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Paradigma lama memberikan stigma bahwa Polri adalah alat kekuasaan, yang menjalankan kekuasaannya untuk
melakukan tindakan represif pada masyarakat Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengamanatkan, bahwa Polri adalah Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat.

Tuntutan Pelayanan yang diwujudkan oleh Polri baik sebagai individu maupun sebagai institusi tidak hanya sebatas
pada keinginan untuk berbuat, namun diwujudkan secara nyata dalam perilaku anggota maupun institusi dalam
berhubungan dengan masyarakat

Perilaku polisi yang melayani adalah tindakan proaktif dalam berhubungan dengan masyarakat Termasuk keinginan dan
kesungguhan untuk menempatkan masyarakat setara dengan polisi dalam memecahkan permasalahan. Peran ini tidak
mungkin dapat diwujudkan manakala tidak ada aktivitas Polri di dalamnya. 

Pelayanan dimaknakan sebagai suatu tuntutan bahwa setiap anggota Polri dalam setiap langkah pengabdiannya
bertindak secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

Pelayanan lebih menekankan pada pemberian bantuan, dan yang melayani kepada yang dilayani. Karena Polri
menyatakan diri sebagai pelayan masyarakat, maka sebagai pihak yang memberikan bantuan harus bertindak lebih
proaktif, tanpa harus menunggu masyarakat meminta bantuan atau tidak. 

Dengan sikap penuh pengabdian, polisi memerlukan landasan moral yang kuat, yang mempengaruhi penampilannya
pada setiap saat dan tempat, bahwa apa yang dilakukan adalah suatu pengabdian yang tiada akhir. Mengabdi adalah
rnelayani, bukan dilayani.

Pelayanan ini secara nyata diwujudkan dalam pemberian layanan masyarakat yang dilakukan dengan kemudahan,
cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan yang tidak semestinya. Namun, harus diakui bahwa
mengubah paradigma lama dan menerjemahkannya ke dalam perilaku sehari-hari bukanlah hal yang mudah.

Secara kongkret, berbagai fungsi di tubuh Polri secara terus-menerus dan tidak kenal lelah telah, masih, dan akan
meningkatkan kualitas pelayanannya. Berbagai keberhasilan telah diraih, seperti diperolehnya ISO oleh berbagai fungsi,
sebagai ukuran standar pelayanan. Suatu keberhasilan yang tidak mungkin diraih tanpa partisipasi masyarakat yang
dilayani.
MEMBANGUN DIRI
Tantangan masa kini dan masa mendatang yang senantiasa berubah mengharuskan Polri untuk melakukan
penyesuaian terus-menerus. Pembangunan dilakukan secara instrumental, strutural dan kultural, sesuai dengan
tantangan jaman.
Aspek Instrumental
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Dalam hal pembangunan aspek instrumental, dilakukan penyempurnaan Visi dan Misi Polri, penguatan dan peneguhan
Kode Etik Kepolisian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Aspek Struktural

Pembangunan aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan Polri, dalam hal susunan organisasi serta dimensi-
dimensi terkait lainnya. Konstitusi kini memayungi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara fungsi
kepolisian,
Selain itu, UU Nomor 2Tahun 2002 tentang Polri menetapkan status Polri sebagai perangkat lembaga pemerintah non-
departemen yang langsung berada di Bawah Presiden.

Dari segi kelembagaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian bersifat otonom dan mandiri. Dengan status ini, polri mampu
membangun kinerja yang lebih baikdalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat

Organisasi Polri menganut prinsip-prinsip sebagai berikut

Sistem yang terintegrasi (integrated system) sebagai Kepolisian Nasional Indonesia. Pendekatan sebagai Polisi Nasional
dilaksanakan dari bawah, dengan delegasi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas pada kesatuan kewilayahan,
terutama Polres sebagai Kesatuan operasional Dasar (KOD) dan Polsek sebagai ujung tombak operasional.

Wilayah Hukum Kesatuan Kewilayahan Polri disusun dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah
dan sistem peradilan pidana serta perkembangan masyarakat

Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat
dan tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. Karena itu, organisasi Polri hemat struktur namun
kaya fungsi.

Struktur organisasi lebih bersifat networkdan tidak selalu piramidal sehingga kerjasama terus dapat dikembangkan.

Status dan kedudukan Polri yang otonom setara dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung yang
langsung di bawah Presiden. Kesetaraan tersebut Iebih memberdayakan Polri dalam mewujudkan supremasi hukum.

Perubahan aspek struktural dan instrumental bermuara pada aspek kultural, karena terwujud dalam kualitas pelayanan
publik.aspek kultural ini berkaitan dengan manajemen sumberdaya manusia (SDM) Polri, yang mengacu pada doktrin
pembinaan dan Visi Polri ke dalam yaitu mewujudkan kesiapan, kemampuan SDM demi terlaksananya tugas-tugas
pokok polri.

Sebagai konsekuensi peningkatan profesionalisme, maka kuantitas dan kualitas anggota Polri pun ditingkatkan.
Disamping pertimbangan luas wilayah, rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk diupayakan mendekati angka ideal
1:450.

Salah satu perubahan penting lain dari status Polri mandiri adalah diskresi. Polisi di lapangan adalah "agen" penegak
hukum dan ketertiban yang tidak dipengaruhi hierarki, sehingga lapisan terdepan pengemban fungsi kepolisian memiliki
diskresi (kemandirian) dalam mengambil keputusan.
Pembinaan Material Fasilitas dan Jasa 

Profesionalisme Polri sulit diwujudkan tanpa dukungan peralatan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu,
pembinaan material, fasilitas da jasa lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk melengkapi peralatan kepolisian yang
langsung mendukung pelaksanaan operasional di lapangan, serta upaya pemeliharaan untuk memperpanjang usiapakai.

Atas dasar itu, dukungan peralatan untuk orsatwil, terutama Polres dan Polsek, memperoleh porsi besar, berupa sarana
mobilitas, sarana komunikasi dan peralatan pendukung f ungsi-f ungsi kepolisian dengan standar khusus. System
senjata, alat utama dan peralatan khususnya yang bersifat kekerasan dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia,
ditinggalkan dan diganti dengan teknologi kepolisian dan peralatan yang lebih manusiawi.

Fasilitas kepolisian seperti kantor, markas dan fasilitas lainnya lebih disesuaikan dengan tuntutan pelayanan
masyarakat. Diseluruh tingkat satuan polri mulai dibangun ruang-ruang pelayanan, yang lebih memberikan kenyamanan
kepada masyarakat yang dilayani. System pembinaan material, fasilitas dan jasa dikembangkan agar mampu
melaksanakan pembinaan secara otonom dan professional sampai tingkat daerah.
Sistem Operasional Polri
Dalam rangka mengantisipasi tuintutan masyarakat menuju Polri yang professional, maka sistem operasional Polri yang
dibangun rutin dan operasi kepolisian.

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari sepanjang tahun guna menanggulangi masalah-masalah
kriminalitas dan gangguan ketertiban yang terjadi sehari-hari di masyarakat.
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Sedangkan operasi kepolisian dilakukan dalam rangka menanggulangi masalah-masalal kontijensi, berupa kerusuhan
massal, teror dan sabotase, bencana alam, kecelakaan massal dan SAR, serta gangguan keamanan lain yang
berintensitas tinggi seperti premanisme kenakalan remaja, narkotika dan obat berbahaya, perdagangan wanita dan anak-
anak.

Pendekatan preemtif dan preventif lebih dikedepankan sedangkan tindakan represif dilakukan dalam rangka
menumbuhkan efek jera terhadap setiap pelaku tindak kejahatan. Dalam keadaan tertentu perlu pelibatan kekuatan dari
komponen lainnya seperti PPNS, instansi pemerintahan, masyarakat maupun unsure militer sesuai dengan
kepentingannya.

pendekatan prventif (pencegahan) dan preemtif (penangkalan) dilakukan melalui penerapan falsafah dan strategi polmas
atau Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Polri secara serius memantapkan polmas sebagai falsafah di semua
tingkatan, dan strategi pada tingkat kesatuan Operasional Dasar (Polres sebagai KOD) ke bawah, hingga Polsek dan
Pospol.

Dalam mengembangkan polmas, polri melakukan kerjasama internasional dengan berbagai instansi seperti Kepolisian
Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency UICA), Internasional Organization of Migration (IOM), dan
kepolisian negara-negara lain. Tujuannya adalah mengadopsi norma kepolisian Universal, sekaligus menyempurnakan
Polmas yang diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia.
Sistem Dukungan Operasional Polri
Untuk mendukung pelaksanaan operasional diperlukan sistem dukungan, baik teknis maupun teknis, yang meliputi:

&bull; Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui optimalisasi peranan Laboratorium Forensik,
identifikasi,Kedokteran Kepolisian dan Psikologi Kepolisian, serta kemampuan teknis pendukung operasional lainnya.

&bull; Pemantapan sistem informasi di bidang operasional yang mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan
tepat, termasuk pengoperasian Pusat informasi Kriminal (PIK).

&bull; Pemantapan sistem komunikasi di bidang operasional, baik di kewilayahan maupun pusat, yang disusun secara
sistematik dan berjenjang sehingga memudahkan komando pengendalian operasional Polri.
Struktur Organisasi
Pada tahun 2008, kekuatan Polri sekitar 300 ribu. Jika dilihat dari dimensi rasio dengan penduduk, jumlah polisi belum
mencapai tataran ideal, karena rasio ideal menurut ketentuan PBB adalah 1:450. Apabila rencana rekrutmen personel
tahun 2009 tercapai, maka rasio polisi dengan penduduk menjadi 1537, atau sudah mendekati ketentuan PBB.

Setelah berstatus mandiri, dalam struktur organisasi ketatanegaraan Polri menjadi lembaga non departemen yang
langsung berada di bawah Presiden. Dengan status ini Polri menjadi otonom, independen, tanpa intervensi lembaga lain.
Penyusunan organisasi Polri didasarkan pada kepentingan tugas, tuntutan masyarakat yang bersifat nasional, dan
memperhatikan karakteristik daerah serta disusun secara situasional, namun tetap mengacu kepada wawasan
Nusantara, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan organisasi dibedakan antara daerah padat penduduk dan daerah jarang penduduk, perbedaan
karakteristik, geografi dan adat istiadat seperti komunikasi, alat mobilisasi teknologi, pembuktian dan lainnya.Selain itu
penyusunan jabatan organisasi tidak bersifat top heavy, melainkan dititikberatkan pada tingkat Polres dan Polsek
sebagai ujung tombak operasional.

Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan rekrutmen di daerah yang menekankan pada sumberdaya lokai (local boy for local
job] dengan sistem yang terintegrasi, pola kerja kepolisian nasional dilaksanakan secara bottom up dengan
pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang lebih luas kepada kewilayahan, terutama Polres sebagai Kesatuan
Operasional Dasar (KOD).

Penyusunan organisasi Polri yang disesuaikan dengan struktur pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana.
Organisasi Polri disusun tanpa tugas yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan
tepat sehingga masyarakat merasakan pelayanan polisi. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan public dan
penguatan polisi sipil, dilakukan perbaikan penampilan dengan memilah antara "polisi berseragam" dan "polisi tidak
berseragam."


POLISI BERSERAGAM

&bull; Kompi Dalmas Dit Samapta

Dalmas ada di setiap kesatuan Polres/Poltabes termasuk Dalmas Polda. Kesatuan ini juga dibebani tugas-tugas patroli
dalam bentuk pasukan. Polisi Pariwisata
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&bull; Polisi Pariwisata adalah unit khusus Polri yang dibentuk untuk melaksanakan pengamanan wisatawan balk
domestik maupun mancanegara. Disamping kemampuan dasar kepolisian, personel Polisi Pariwisata wajib menguasai
bahasa asing, agar dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada wisatawan.

&bull; Polantas

Personel Lalu Lintas berada di setiap tingkat kesatuan Polri, dari Polsek hingga Polda. utama Polantas adalah
menciptakan tertib lalu lintas sehingga penugasan berupa penjagaan di setiap sudut jalan.

&bull; Pol Air

Polisi perairan, dengan penugasan di wilayah perairan pantai maupun danau di seluruh Indonesia.

&bull; Brimob

Brimob dibentuk dan ditugaskan secara khusus dalam penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas
tinggi, terorisme, huru-hara, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak

termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya bersama unsur peiaksana
operasional kepolisian lainnya.
POLISI TIDAK BERSERAGAM

&bull; Intelkam

Kesatuan intelkam berada di setiap jenjang Polri, dari Polsek hingga Mabes Polri, dengan tugas pokok selain tugas
kepolisian umum adalah secara khusus melalukan deteksi setiap masalah yang ada di masyarakat.

&bull; Reskrim

Kesatuan Reskrim berada di setiap jenjang Polri, dari Polsek hingga Mabes Polri, dengan tugas pokok adalah kegiatan
penyeiidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam
rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan
hukum dan peraturan yang berlaku.

&bull; Sat Narkoba

Kesatuan Narkoba berada di tingkat Satwil tertentu, dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
menyelenggarakan fungsi penyeiidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk
penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

&bull; Densus 88 Anti Teror

Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk antisipasi ancaman teroris berada di tingkat Polda dan Mabes Polri, dengan
pelaksanaan BKO di wilayah konflik tertentu.
REKRUTMEN dan PENDIDIKAN
Pembangunan Polri tidak hanya dilakukan dalam aspek flsik dan organisasi, tetapi juga pembangunan di bidang
sumberdaya manusia (SDM). Pembangunan SDM dilakukan melalui peningkatan kuantitasdan kualitasanggota.

Peningkatan kuantitas diselenggarakan melalui rekreutmen secara teratur,untuk menambah polisi supaya mendekati
angka ratio 1:450 dengan jumlah penduduk. Selain itu, rekrutmen juga untuk menggantikan SDM yang pensiun. Jumlah
rekrutmen dari jenjang tamtama (khusus Brimob dan Polairud yang mulai tahun 2004 telah ditiadakan), bintara, dan
perwira bervariasi dari tahun ke tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Rekrutmen diselenggarakan oleh panitia penerimaan, dan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur-unsur
masyarakat seperti universitas, LSM, dan bahkan mahasiswa. Transparansi ini membuahkan hasil berupa pengakuan
masyarakat. Akpol misalnya, menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai lembaga pendidikan
yang pertama kali menyelenggarakan rekrutmen secara terbuka dan transparan.

Mereka yang berminat mendaftar polri mendaftar di setiap Polres. Proses seleksi untuk bintara dilakukan secara lokal di
tingkat polda, sedangkan untuk Akpol ditetapkan kuota untuk masing-masing Polda, dengan keputusan akhir dilakukan
oleh Mabes Polri. Syarat pendidikan untuk sekolah Calon Bintara (Secaba) adalah SMTA dan Akpol (sejak 2007) adalah
sarjana (S1).

Selain syarat pendidikan formal, calon-calon yang diseleksi juga diharuskan memiliki kepribadian yang baik, seperti jujur,
bertanggung jawab, rela berkorban bagi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi, jiwa kemanusiaan yang
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tinggi, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, berpostur fisik yang bagus dan sehat.

Setelah diterima sebagai calon polisi, mereka yang direkrut itu dididik dan dilatih di sekolah Calon Bintara (Secaba),
Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Calon Perwira/Sekolah Pembentukan Perwira (Secapa/Setukpa), serta Sekolah
Polisi Wanita(Sepolwan).

Materi pengajaran di sekolah-sekolah tersebut diubah terus-menerus demi kesempumaan supaya sesuai dengan
tuntutan jaman. Misalnya, dimasukkan kurikulum tentang HAM, lingkungan hidup, Pemolisian Masyarakat(Polmas,
Community Policing),danlain-lain.

Sebagai upaya mewujudkan Polri yang profesional dan berbudaya serta mampu mengimbangi tingkat pendidikan
masyarakat, maka sistem pendidikan Polri disusun berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dengan
pengembangan ilmu kepolisian yang dilakukan melalui Konsorsium Ilmu Kepolisian di bawah Departemen Pendidikan
Nasional.

Setelah calon anggota polri menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah-sekolah tersebut,pendidikan dan pelatihan
lanjutan masih harus dijalani hingga ke jenjang perwira tinggi. Seluruh polisi baru dapat mengikuti pendidikan kejuruab
(Dikjur) untuk masing-masing fungsi, seperti Lalu Lintas, Reserse, dan Intel, baik untuk Bintara maupun Perwira. 

Pendidikan dan pelatihan kedinasan juga dilakukan terus-menerus. Setelah memenuhi syarat tertentu,seorang bintara
dapat mengikuti pindidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) setelah lulus seleksi penerimaan. Sedangkan perwira
lulusan akpol (dibawah sistem lama, sebelum 2007) dapat mengikuti pendidikan tinggi (si) di Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian (PTIK). Bagi perwira yang bukan lulusan Akpol (disebut Reguler) dapat mengikuti pendidikan lanjutan Selapa
(Sekolah Lanjutan Perwira).

Jenjang pendidian selanjutnya adalah Pendidikan Pengembangan yang tersiri dari Sekolah Lanjutan Perwira(Selapa),
perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staff dan pimpinan (Sespim) dan Sekolah Perwira Tinggi (Sespati). Di
luar pendidikan tersebut, polri juga mempunyai pendidikan sanis, teknologi dan spesialisasi, seperti Pusdik Lantas,
Reserse, Intel, Sabhara, Brimob serta Pusdik Administrasi.

Jenjang pendidikan polri disusun untuk memperoleh kemampuan / kualifikasi keahlian melalui pola pendidikan strata 1,2
dan 3 serta kerjasama pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk semua fungsi. Selapa, Sespim dan Sespati
adalah lembaga pendidikan lanjutan yang beridentitas kedinasan, tetapi bukan perguruan yinggi. Lembaga ini
merupakan lembaga pendidikan non gelar, atau berdasarkan undang-undang disebut sebagai lembaga pendidikan
profesi.

Untuk pendidikan setelah PTIK, polri juga bekerjasama dengan Universitas Indonesia menyelenggarakan pendidikan
jenjang magister (S2) dengan nama kajian ilmu kepolisian (KIK) berbagai macam pendidikan tersebut diharapkan dapat
memberikan kemampuan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja polri.
JEJAK &ndash; JEJAK DARI MASA LAMPAU
Masa kini hanya satu titik lintas, dari kelampauan menuju masa depan penuh cahaya. Tak mungkin menatap masa
depan tanpa menengok masa lalu. Masa perintisan dan pembentukan, hingga masa pertumbuhan. seiring dengan
menjadinya bangsa Indonesia, Polri ikut serta menapaki jejak langkah sejarah.

Akar panjang pun ditarik hingga ke jaman Majapahit, untuk mencari roh Bhayangkara Negara melalui sosok Mahapatih
Gajan Mada. Asal muasal tayangkara yang mengabdi untuk menjaga ;lamatan seluruh warga negeri. Setelah itu,
bhayangkara Negara mengambil peran pengabdian berbagai masyarakat kerajaan di seluruh isantara.

Lalu, Belanda datang ke Nusantara dan memperkenalkan polisi sebagai "hamba wet," aparat penegak hukum. Tugasnya
mengatur ketertiban umum dan menegakkan hukum kolonial. Maka Bhayangkara Negara pun mengambil peluang dan
kesempatan untuk belajar, demi mengubah diri menjadi polisi modern pada masanya.bukan dengan mengabdi Belanda.

Manakala kebangsaan Indonesia mulai menjadi Sang Bhayangkara Negara tidak tinggal diam. Bersama dengan seluruh
komponen masyarakat Nusantara, polisi Indonesia bangkit untuk menjaga jalan berliku menuju kemerdekaan nasional.
Pada saat yang sama, polisi masih tetap harus memelihara ketertiban. Menjaga supaya berbagai kepentingan yang
muncul dari kelompok dan golongan masyarakat tidak bertabrakan satu sama lain.

Kemudian, merdeka lah Republik Indonesia. Polisi Indonesia mengokohkan jati diri dengan nama Jawatan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebuah nama yang pas dengan tugas dan tanggung jawab pada masa itu, yang disesuaikan
dengan kebutuhan lingkungan sebuah negara modern baru bernama Indonesia.

Tetapi, kolonialisme tidak menyerah begitu saja terhadap perlawanan Nusantara, yang sudah menjadi Indonesia.
Belanda berusaha menegakkan kekuasaan kembali, melalui dua kali serangan yang disebut Aksi Polisionil. Sebuah
penamaan tindakan dengan tujuan membuat rancu makna di dalam istilah kepofisian. Akhirnya, Jawatan Kepolisian
Negara ikut berperan penting dalam mengenyahkan kolonialisme dari bumi Indonesia, untuk selamanya.
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Negara baru Republik Indonesia kemudian menata diri, membangun bangsa modern yang dilandasi oleh keadilan dan
kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Tetapi, jalan itu tidak mudah, penuh onak dan duri. Langkah-langkah sejarah Polri
pun terkadang berupa lompatan besar, tetapi pada lain kali hanya langkah kecil.
MASA LAMPAU YANG JAUH
Sebelum kerajaan di Nusantara sudan mempunyai satuan-satuan khusus yang berperan sebagai penjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat istilah "Bhayangkara" yang digunakan untukmenyebut polisi, berasal dari jaman Majapahit.
Pada masa itu, Mahapatih Cajah Mada membentuk satuan Bhayangkara yang bertugas sebagai penjaga keselamatan
pribadi raja. Anggota satuan ini berjumlah 15 orang, terdiri dari orang-orang pilihan.

Menurut inskripsi sejarah, pada tahun I3l9 terjadi pemberontakan Ra Kuti di Majapahit. Pemberontakan itu disusul
kerusuhan yang merebak ke seluruh wilayah kerajaan. Tetapi pasukan Bhayangkara berhasil menyelamatkan Raja
Jayanegara yang terancam, dan mengungsikan Raja ke Desa Bedander.

Agar persembunyian raja tidak tercium, satuan Bhayangkara diperintahkan untuk tidak meninggalkan lokasi itu. Namun,
ada anggota pasukan yang diam-diam pergi meninggaikan Desa Bedander. Mahapatih Cajah Mada yang marah atas
pelanggaran disiplin itu memerintahkan pencarian hingga ketemu, dan anggota itu dihukum mati.

Kepada anak buahnya, Gajah Mada menekankan empat prinsip kebhayangkaraan, yang di kemudian hari diadopsi
menjadi prinsip-prinsip kepolisian Polri. Keempat prinsip yang dinamakan Catur Prasetya itu adalah: Satya Haprabu
(setia kepada pimpinan negara); Hanyaken Musuh (mengenyahkan m negara); Cineung Pratidina (bertekad
mempertahankan negara) dan TanSatrisna (ikhlas dalam bertugas).

Empat prinsip Cajah Mada itu kemudian menjadi pedoman kerja setiap anggota Polri, melalui ikrar Catur Prasetya yang
pertama kali diucapkan dalam Wisuda Sarjana PTIK Angkatan VI pada tanggal 4 April 1961 di istana Negara. Kini, dan
untuk masa-masa mendatang, setiap Polisi Indonesia harus menghayati keempat prinsip tersebut agar menjadi insan
Bhayangkara sejati.

Agar sifat-sifat keperwiraan Cajah Mada dapat memberi inspirasi kepada roh seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik
Indonesia sepanjang masa, maka di depan Markas Be Polri yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Jakarta dibangun
patungnya. Sebuah patung yang bukan sekadar bernilai seni, tetapi lebih dari itu adalah penanda roh kepolisian
Indonesia.

Selain Majapahit, berbagai kerajaan lain di Nusantara juga mempunyai institusi dan satuan yang berfungsi sebagai
penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat seperti satuan Bhayangkara. Tetapi, fungsi-fungsi dan filosofi kepolisian
ideal yang dibangun Cajah Mada lah yang terekam dalam inskripsi sejarah, sehingga dianut oleh Polri.
MASA KOLONIAL
Ketika bangsa-bangsa di Nusantara dijajah Belanda, polisi mengalami metamorfosa. Satua penjaga keamanan dan
ketertiban kerajaan di Nusantara yang masih terpisah-pisah berubah menjadi satuan dengan ruang lingkup geografis
yang luas. Pemerintahan Hindia Belanda membangun kekuasaan dengan sentralisasi di Batavia (Jakarta), sehingga
ruang lingkup tugas polisi menjadi jauh lebih luas.

Namun, fungsi polisi relative tetap, yaitu memberikan perlindungan kepada warga, harta benda dan kekayaan lainnya
dari ancaman pencurian, penjarahan, dan perampokan. Cakupan tugas yang lebih luas ini dapat ditafsirkan sebagai
pelayanan kepada kekuasaan colonial, tetapi dapat pula dianggap memperkuat keamanan dan ketertiban, sebagai
modal social bangsa-bangsa Nusantara menymbang pembentukan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Dalam menjalankan fungsinya,polisi colonial berwenang menyidik kasus-kasus criminal. Tetapi, seringkali batas-batas
antara apa yang disebut sebagai &ldquo;tindakan kriminalitas&rdquo; dengan &ldquo; tindakan politik yang dianggap
membahayakan keamanan Negara&rdquo; sangat tipis. Akibatnya,penjajah kerap menyalahgunakan polisi sebagai alat
kekuasaan (politik) untuk menghadapi para aktivis pergerakan kebangsaan Indonesia.

Belanda mengendalikan kepolisian dengan mengijinkan penggunaan senjata api hanya oleh orang Belanda. Anggota
pribumi tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan senjata api. Tetapi, situasi ini berubah pada masa perang
dunia II, saat jepang mengambil alih kekuasaan Belanda.

Penguasaan penduduk Jepang mulai mempebolehkan polisi pribumi untuk menggunakan senjata api. Pada masa itu,
belum ada pemilahan yang tegas antara militer yang bersenjata api, dengan polisi yang juga bersenjata api. Jadi, selain
menjaga dan memelihara ketertiban, polisi juga ikut bertempur (Combatant).

Ketika Jepang kalah dalam PD II, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan nasionalnya dengan nama
Republik Indonesia. Tetapi, belanda ingin kembali berkuasa di bekas Hindia Belanda, melalui tindakan yang disebutnya
aksi polisionil. Suatu sebutan bagi tindakan yang dianggap &ldquo;polisionil&rdquo;, yaitu pemulihan
&ldquo;ketertiban&rdquo; masyarakat eks jajahannya.
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Namun, sebagai kekuatan bersenjata,polisi bergabung dengan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaan. Perlawanan terhadap aksi polisionil Belanda itu disebut sebagai perang kemerdekaan. Pengalaman polisi
bersenjata masa penduduk jepang sangat bermanfaat dalam perang kemerdekaan menentang kembalinya Belanda ke
Bumi Nusantara.
 
SEPENGGAL DARI MASA BELANDA
Pemerintah Hindia Belanda membentuksatuan kepolisian yang mula-mula hanya terdiri dari orang-orang kulit putih. Baru
pada 1 September 1808, yaitu masa Pemerintahan cubernur Jenderal Daendels, dibentuk unit polisi yang
beranggotakan penduduk pribumi. Satuan itu diberi nama Jayeng Sekar. Bersenjata tongkat, mereka naik kuda.

Pemuda pribumi yang ingin menjadi anggotasatuan Jayeng Sekartidak perlu memenuhi banyak persyaratan. Asal
berbadan tegap dan jago berkelahi, cukup bagi seseorang menjadi polisi. Tugas mereka kebanyakan memang hanya
untuk menangkap pencuri di perkebunan milik Belanda. Karena tugasnya hanya menjaga perkebunan, tidak diperlukan
pendidikan khusus.

Kepolisian Hindia Belanda sendiri juga mengalami berbagai perubahan. Meskipun organ kepolisian telah lahir sejak
jaman voc (awal abad ke-17), tetapi pemantapan organisasi baru dipertegas ketika Hindia Belanda di bawah
Pemerintahan Inggris, yaitu oleh Cubernur Jenderal Sir Stamford Raffles. Pada masa itu, kantor polisi baru ada di kota-
kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, dan anggotanya didominasi polisi kulit putih.

Padatahun 1912, Belanda membentuk satuan polisi bersenjata dengan nama Gewarpende Politie, yang kemudian
digantikan oleh satuan lain bernama VeldPolitie. Tugasnya antara lain bertindak sebagai unit reaksi cepat, menjaga
ketertiban dan | keamanan masyarakat, mempertahankan hukum sipil, menghindarkan munculnya suasana yang
memerlukan bantuan militer, serta konsolidasi atas wilayahyangdikuasai.

Gewarpende Politie dan kemudian veld Politie merupakan bagian dari unit pemadaman pemberontakan yang efektif,
sebelum militer akhirnya turun tangan, sebab kedua satuan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk lunak dari
pasukan bersenjata selain militer. Semacam kekuatan pemukul awal sebelum operasi ditangani oleh tentara.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, fungsi kepolisian kemudian juga terus mengalami perkembangan.
Pada tanun 1915, Direktur Pemerintahan urusan Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/A tanggal 15
Mei 1915 yang isinya membentuk satuan Reserse, Bagian Pengawasan umum (Samapta) dan Polisi Khusus Lalu Lintas.

Pada jaman ini, polisi bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kekuatan, kemampuan dan peralatannya
dikembangkan sesuai kebutuhan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sesuai jamannya pula, etika kepolisian
dikembangkan dengan pendekatan kekuasaan, sehingga kekuasaan kolonial Belanda mendapatkan keuntungan.
MASA PENDUDUKAN JEPANG
Ketika pecah perang Dunia II, tentara Jepang dengan sangat cepat menyerbu dan menundukkan kekuasaan Belanda di
wilayah Nusantara, yang oleh Belanda disebut Hindia Belanda. Kedatangan "pasukan kuning" dari utara itu meruntuhkan
mitos kekuasaan kulit putih.

Karena masa perang, maka pemerintah pendudukah Jepang di Hindia Belanda menerapkan pemerintahan militer dan
hukum militer. Ciri-cirinya adalah militeristik, keras, lugas, dan bahkan kejam. Di bawah konteks ini, pribumi yang
menjadi anggota polisi dibekali dengan senjata api. Secara otomatis, peran polisi warisan Belanda pun menurun drastis
dan mengalami degradasi tajam.

Patut dicatat, bahwa pada masa itu peran polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban juga dilakukan oleh tentara.
Begitupun sebaliknya, polisi menjadi bagian dari kekuatan tempur. Karena itu, "polisi" yang berperan aktif adalah Polisi
Militer, yang mengambil alih tugas-tugas polisi sipil (sekalipun belum disebut sebagai "polisi sipil").

Polisi tidak mempunyai kewenangan apa-apa, sehingga fungsi polisi hanya sebagai pelengkap, diwarnai dengan norma
kekerasan melalui pendekatan kekuasaan. Karena suasana peperangan pula, pemerintahan Jepang membentuk dan
memperkuat Polisi Rahasia yang disebut Ken Pel Tai, dengan sasaran utama operasi pada perkara yang berlatar
belakang politik (hususnya masalah infiltrasi, sabotase provokasi politik.

Kemudian, pada bulan April 1944, Jepang membentuk pasukan paramiliter yang dikenal dengan nama Tokubetsu
Keisatsi Tai, dengan anggota terdiri dari para politik muda dan pemuda polisi didikan Jepang Tokubetsu Keisatsu Tai ini
lebih terlatih dari pasukan polisi istimewa dengan tugas-tugas serupa, yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda.

Selain diasramakan, polisi istimewa Jepang ini memperoleh pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang.
Tokubetsu Keisatsu Tai memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Kamtibmas, dan sekaligus bertugas di front
pertempuran.

Tokubetsu Keisatsu Tai dikembangkan dengan persebaran dan pembentukan satuan-satuan kewilayahan. setiap
kesatuan Tokubetsu Keisatsu Tai wilayah berada di bawah perintah Kepala Polisi Karesidenan (dulu, wilayah
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administrasi di bawah provinsi yang mengkoordinasikan beberapa kabupaten).

Setiap wilayah memiliki variasi jumlah personel, yang berkisar antara 60 hingga orang, tergantung pada kondisi dan
situasi wilayah. Komandan kompi Tokubetsu Keisatsu Tai tersebut umumnya berpangkat Itto Keibu (Letnan
Satu/lnspektur satu).
POLISI PEJUANG
Kemerdekaan Indonesia menghadapkan polisi pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. selain menata keamanan dan
ketertiban masyarakat masa perang, polisi juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai
operasi militer bersama-sama kesatuan Angkatan Bersenjata lain, terutama Angkatan Darat.

Pada hari kemerdekaan RI diproklamasikan, satuan-satuan kepolisian,khususnya di lembaga pendidian dimana tidak
banyak terdapat orang Jepang, segera menguasai dan mengambil alih pimpinan satuan-satuan tersebut. Bahkan di
banyak satuan yang ada polisi Jepangnya pun dengan mudah polisi pribumi melakukan tindakan serupa, yaitu
mengambil alih komando kepimpinan.

Mengambil alih pimpinan satuan polisi berarti menguasai semua peralatan dan persenjataan yang ada serta
menjalankan organisasi yang telah berjalan. Hal ini merupakan fakta sejarah yang jarang disebut, yaitu Kepolisia
Indonesia adalah satuan bersenjata pertama yang terorganisisr dengan baik dan satu-satunya satuan bersenjata yang
relative lebih lengkap peralatan persenjataannya pada saat kemerdekaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI,panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pad tanggal 19 Agustus 1945
menetapkan, bahwa polisi dimasukan ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Ini berarti, Jawatan Kepolisian
Negara secara administrasi mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum dari masa pemerintahan
Hindia Belanda sebelumnya.

Kemudian, pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi I Moehammad Jasin, mengeluarkan pernyataan bersejarah
yang menyatakan, bahwa kesatuannya, yaitu polisi Istimewa dari Jawa Timur, sebagai bagian dari Polisi Indonesia.
Polisi Istimewa kemudian disebut Mobile Brigade (Mobrig), yang sebutannya kemudian disesuaikan dengan tata bahasa
Indonesia menjadi Brigade Mobil (Brimob).

Keesokan harinya, yaitu pada tangga 22 Agustus 1945, dideklarasikan kelahiran polisi nasional Indonesia. Pad hari, itu
polisi berparade di jalan-jalan Surabaya dan memperoleh dukungan luas dari penduduk. Pasukan polisi istimewa
bertugas mendistribusikan senjata yang diperoleh dari tentara jepang yang digunakan dalam perang melawan
kembalinya tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehakimna, dan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan masuk ke dalam
lingkungan Departemen Kehakiman, sedangkan semua kantor Badan Kepolisian masuk ke dalam lingkunagn
Departemen Dalam Negeri.
Pemerintah Republik Indonesia mulai melakukan pembenahan terhadap organisasi kepolisian. Pada tanggal 29
Desember 1945, Presiden Soekamo menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjosebagai Kepala Jawatan
Kepolisian Negara. LulusanAngkatan VII dari Centraal Depot van de Cewarpende Politie teSukabumi tahun 1933 ini
kemudian dicatat sebagai Kapolri pertama.

Status baru ini membawa kebanggaan, kehormatan dan penghargaan, tetapi sekaligus juga tantangan. Pada masa itu
bangsa Indonesia sedang menghadapi perang melawan Belanda. Kekurangan, keterbatasan, serta kesulitan yang
datang silih berganti, menjadi tantangan tersendiri.

Kantor Polisi Jakarta, misalnya, pada hari itu juga (29 Desember 1945) tiba-tiba serentak diserbu oleh tentara Sekutu
(inggris). Semua anggota polisi dikumpulkan dan ditawan di Kantor Besar Polisi, dan baru beberapa hari kemudian
dilepaskan.

Sehari kemudian, 30 Desember 1945, Belanda yang dipimpin van Der Plas membujuk Polisi Republik lndonesia
melakukan berundingan segitiga dengan Belanda dan Jepang. Setelah ada ijin dan Pimpinan RI, polisi baru mau
menghadiri perundingan tersebut.

Di dalam perundingan, van Der Plas memerintahkan agar polisi tetap bekerja dengan pangkat yang ada. Apabila cakap
akan tetap dipertahankan dan apabila tidak, maka akan diberhentikan. sedangkan wakil Polisi RI, yaitu Sosro
Danukusumo,mengusulkan agar Belanda terus berhubungan dengan Pemerintah RI. Dari peristiwa itu, jelas bahwa
Belanda tetap ingin menguasai Kepolisian RI.

Pada bulan Januari 1946, dibentukCivil Police yang memisahkan Polisi Indonesia dari Polisi Belanda, sedangkan inggris
sebagai penengah. Hubungan antara kantor Polisi Pusat dengan Polisi

Daerah pada bulan pertama praktis tidak ada. Hanya secara insidental Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengirim
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kurir-kurir ke daerah untuk meneruskan instruksi dari pusat

Pada periode 1945-1949 itu, banyak anggota polisi yang meninggalkan tugas dan ikut bergerilya di hutan-hutan. Namun
demikian, tugas-tugas kepolisian tetap berjalan. Mereka bekerja hanya dengan peralatan sederhana dan sangat
terbatas. Pada bulan Febmari 1946, Jawatan Kepolisian Negara yang tergabung di dalam Departemen Dalam Negeri
memindahkan kedudukan kantor pusat dari Jakarta ke Purwokerto.

Karena negara baru merdeka, RS Sukanto Tjokrodiatmodjo tidak bisa melakukan perubahan dengan serta merta guna
memaksimalkan peran polisi. Apalagi Jawatan Kepolisian Negara berada di bawah Menteri Dalam Negeri, sehingga
ruang geraknya terbatas.

Baru setelah pemerintah merasakan kesulitan akibat peran polisi tidak maksimal, maka diterbitkan lah Peraturan
Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946, yang mengeluarkan Jawatan Kepolisian Negara dari
Kementerian Dalam Negeri dan menjadikannya sebagai institusi yang mandiri, berdiri sendiri langsung di bawah
Perdana Menteri.

Tangga itu 1 Juli ditetapkan sebagai Hari Kelahiran Polri, dan kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara atau Hari
jadi Polri.

Setelah menjadi institusi mandiri, pimpinan Jawatan Kepolisian negara mulai melakukan pembenahan organisasi.
Walaupun menghadapi berbagai kendala, usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut Pertama,
menyusun suatu Jawatan Kepolisian Negara Pusat dengan bagian-bagiannya, seperti Tata usaha, Keuangan,
Perlengkapan, Organisasi Pengawasan Aliran Masyarakat, dan Pengusutan Kejahatan. Kedua, menciptakan peraturan-
peraturan mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, tata tertib dan tata susila, bans berbaris dan lain-lain.

Sesungguhnya, upaya-upaya penataan sudah dilakukan sejak diangkatnya Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Namun,
upaya itu berhenti pada saat pecan Perang Kemerdekaan 11 (disebut juga sebagai Clash //). Setelah penyerahan
kedaulatan Ri pada tanggal 29 Desemberl949, maka upaya penataan baru dapat dilanjutkan kembali. Kepemimpinan
polisi yang sebelumnya dipegang oleh orang Belanda diganti oleh kader-kader polisi Indonesia.

Masa perjuangan menegakkan kemerdekaan (1945-1950) adalah masayang diwarnai dengan pergolakan, peperangan
dan pertempuran. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak menentu itu, sebenarnya secara pasti dan tegas
Polisi Indonesia mengambil posisi yang jelas: Polisi Indonesia adalah Polisi Pejuang

Dengan komandoyang mandiri maka Polisi dapat bulat dan utuh, terkendali secara terpusat dan hanya setia kepada satu
Pimpinan Negara dan satu Pimpinan Kepolisian. Kenyataan itulah yang kemudian membentukPo//s/A/as/ona/,yang
membuatPoIri bersifat sentralistik dan yang mengakibatkan Kepolisian Indonesia bersifat "penunjukan oleh kekuasaan"
(ruler appointed police) dan bukan "polisi kerabat' tfdn police) seperti yang sebelumnya pernah ada.

Dengan demikian, terdapat pola-pola kesinambungan dan keterputusan dalam masa-masa pembentukan (formative
years) Polri. Terdapat kesinambungan dari akar-akar sejarah yang lama, sekaligus terdapat keterputusan dari sebagian
masa lampau polisi sebagai atat kekuasaan kolonial.
MEMBANGUN NEGARA &ndash; BANGSA
Setelah kedaulatan Republik Indonesia sepenuhnya diperoleh pada tahun 1949, Polri yang saat itu bernama Jawatan
Kepolisian Negara melanjutkan upaya-upaya pembangunan kelembagaan, sekaligus meningkatkan perannya dalam
kancah pembangunan Indonesia baru yang sedang menjadi negara-bangsa (nation-state).

Padatanggal 9 Januari 1952 Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Surat Perintah Nomor 6/lV/Sek/52 yang
kemudian menjadi dasar pembentukan satuan-satuan khusus, seperti Polisi Perairan dan udara serta Polisi Lalu Lintas.

Pembangunan fisik juga dilakukan. Markas Besar (Mabes) Polri masih menjadi satu dengan Depdagri, terletak di bagian
belakang yang menghadap Jalan veteran (Sungai Ciliwung). untuk mengantisipasi perkembangan masa depan,
dibutuhkan Mabes Polri yang memadai. Untuk itu, dipilih daerah Kebayoran Baru, dan peletakan batu pertama dilakukan
oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1952.

Dalam waktu bersamaan, pimpinan Polri juga membenahi lembaga pendidikan perwira dengan memindahkan Akademi
Kepolisian dari Yogya ke Jakarta dan meningkatkannya menjadi Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (PTIK) di Jalan
Tambak No. 2 Jakarta. Pendidikan inspekturdiSukabumijugasemakin diintensif kan. Begitu pula dengan pendidikan
tamtama dan bintara yang diselenggarakan di berbagai kota.

Pembangunan ini disertai dengan memodernisasi peralatan kepolisian, melalui kerjasama dengan Amerika Serikat,
sehingga Polri saat itu memiliki peralatan-peralatan yang relatif modern dan canggih padaj'amannya, seperti lie detector,
mikroskop, pemindai ultraviolet, mesin ketik, radio motorola, kendaraan jeep dan lain-lain.

Anggota polisi saat itu dimantapkan sesuai dengan persyaratan dan standar yang tinggi, sehingga prestasinya sangat
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membanggakan dan cara kerjanya profesional. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Polri, khususnya PTIK,
dilakukan berbagai kajian serius mengenai filosofi, teori, dan konsep kepolisian sehingga menghasilkan Tri Brata dan
catur Prasetya.

Periode pembangunan negara-bangsa Indonesia menghadirkan berbagai penyelesaian konflik-konflik yang dapat
mengancam keutuhan Republik Indonesia. Suasana lingkungan strategis demikian tidak dapat dilepaskan dari konteks
eksistensi polisi. Dalam setiap kesempatan seperti itu, polisi tidak pernah melalaikan perannya sebagai pemelihara
keamanan dan ketertiban, serta sebagai agen penegakhukum.

Kembalinya RI ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden Soekamo 5 Juli 1959 membawa berbagai perubahan mendasar,
baik struktural maupun strategis. istilah Kementerian diganti Departemen. selanjutnya, dengan Keppres Nomor 15 Tahun
1963, Kepala Staf Angkatan berstatus sebagai Menteri Panglima Angkatan, yang memegang kekuasaan tertinggi pada
angkatannya dan bertanggungjawab langsung kepala Panglima Tertinggi/Presiden RI.

Di dalam tubuh kepolisian pun terjadi perubahan mendasar, yaitu dari Jawatan Kepolisian Negara menjadi Angkatan
Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Tetapi, apapun statusnya pada waktu itu, AKRI tetap konsekuen dan konsisten
pada peran, tugas, dan fungsinya, sejak pencanangan Trikora, Dwikora, maupun penumpasan berbagai gerakan
pengacau keamanan. Pembangunan Polri untuk menjadi Polisi Nasional yang tangguh berjalan terus.

Perkembangan lebih lanjut terjadi ketika dikeluarkan UU Nomor 13 Tahun 1961, disusul oleh Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 290 Tahun 1964, tertanggal 12 November 1964, yaitu Polri diintegrasikan ke dalam Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, kini TNI). Status baru ini memposisikan Polri sebagai salah satu ujung tombak
penjaga stabilitas politik. Jauh di kemudian hari, disadari bahwa pengintegrasian ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi
dan tugas-tugas POlri tidak maksimal.

Munculnya peritiwa G 30 S/PKl pada tanggal 30 September 1965 menuntut segenap alat negara untuk bersatu.
Meskipun cukup alot, integrasi Polri ke tubuh ABRI akhirnya dapat berlangsung. Integrasi Polri ke dalam ABRI
dikongkretkan dengan Keppres Nomor 79 Tahun 1969 yang berisi Pembagian dan Penentuan Fungsi Hankam. I

Mekipun berbeda dengan Angkatan Perang yang terdiri dari AD, AU, dan AL, tetapi Polri menjadi bagian dari
Departemen Hankam. Dengan adanya Keppres tersebut, Polri kembali mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan
perubahan dalam tubuh organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kilas balik, masa pembentukan Indonesia menjadi negara-bangsa menghadirkan kepolisian Indonesia yang tidak
dapat dilepaskan dari konteks lingkungan strategis pada masanya. Pola kesinambungan tampak dari eksistensi masa
sebelumnya, yaitu Polri sebagai institusi bersenjata, yang menjalankan tugas-tugas penting di luar pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. 

Tugas-tugas itu termasuk tindakan represif dalam bidang-bidang pertahanan dan keamanan, seperti pemadaman
separatisme dan pemberontakan bersenjata lainnya. Demikian juga halnya dengan peran-peran bernuansa politis yang
pada masa itu memang mungkin dan barangkali harus dijalankan oleh polisi Indonesia.
DALAM KANCAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan konsep Trilogi Pembangunan, yaitu Stabifitas Politik,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan. Prioritas pembangunan nasional dicanangkan dalam bidang ekonomi, setelah
pada masa sebelumnya penekanan dilakukan pada bidang politik, sebagai instrumen pembentukan bangsa yang baru
menjadi.

Trilogi Pembangunan menegaskan stabilitas poitik sebagai prasyarat utama bagi berlangsungnya pertumbuhan
ekonomi. stabilitas itu hanya dapat dibangun jika kondisi masyarakat stabiI, dengan sesedikit mungkin gejolak sosial dan
konflik yang terjadi. Karenanya, potensi konflik harus ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu
Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi.

Lingkungan strategis itu melingkupi eksistensi dan kehidupan Polri sepanjang masa Orde Baru. status Polri sewaktu
peralinan dari Masa Orde Lama ke Masa Orde Baru, ya/tu sebagai bagian dari kekuatan Pertahanan dan Keamanan
(Hankam) dilanjutkan. Di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Polri menjadi kekuatan Hankam,
bersama-sama dengan Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU) Kapolri
berstatus setara dengan kepala Staf Angkatan, yang semuanya berada di bawah komando Panglima ABRI.

Sementara itu dilingkungan strategis internasional berlangsung perkembangan norma kepolisian universal. Polisi adalah
institusi sipil, yang diartikan secara luas sebagai bukan militer (non-combatant), berkeadaban (civility), berperadaban
(civilized, dari civilization), serta berkewargaan (civic). Seluruh masyarakat demokrasi di dunia membangun kepolisian
mereka seperti itu, kecuali Indonesia dan Burma (Myanmar) yang masih menempatkan kepolisiannya di bawah militer.

Status tersebut membawa sejumlah implikasi positif maupun negatif. Positif manakala polisi harus menjalankan peran
sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kedudukan hanya sebagai salahsatu institusi Hankam,
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maka peran tersebut juga dilakukan oleh angkatan yang lain, khususnya TNI-AD melalui konsep dan operasional
pembinaan teritorialnya. Karena itu, tugas-tugas polisi menjadi lebih ringan.

Tetapi, status sebagai salah satu "angkatan" di dalam tubuh ABRI juga membawa implikasi negatif. Anggaran disusun
dan dialokasikan sebagai hanya salah satu dari empat komponen ABRI. Selain itu, sulit melakukan kerjasama
internasional, khususnya dalam pendidikan dan latihan, karena norma universal tentang polisi sipil dan lain sebagainya.
MENJADI MANDIRI
Era Reformasi memberi pengaruh yang sangat penting terhadap Poiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui
Ketetapan MPR-RI Nomor VI dan VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 18 Agustus 2000, menetapkan pemisahan status dan fungsi Poiri dari
TNI.

Pasal 6 Bab II dari TAP MPR-RI tersebut menyatakan, "Kepolisian Negara merupakan alat Negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan perlindungan
masyarakat Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional."

Kemudian, DPR mengamandemen UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Posisi Polri dipertegas sebagai
penanggungjawab masalah keamanan dalam negeri, sementara persoalan keamanan eksternal (pertahanan) menjadi
tanggung jawab TNI. UU ini juga memperkokoh pemisahan structural TNl-PoIri, yaitu Poiri sebagai polisi sipil (civilian
police force) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden RI.

Polisi Sipil menjadi paradigma, sekaligus tujuan reformasi Poiri Perubahan dilakukan komprehensif dan simultan,
sehingga mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Beberapa indicator Polisi Sipil antara lain profesionalisme dan
proporsionalitas, demokrasi, sikap menjunjung tinggi HAM, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan sikap
protagonis.

Pasal 2,4, dan 5 dari UU Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan fokus peran dan posisi Polri pada keamanan dalam negeri.
Pada Pasal 2 dijelaskan, bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sementara itu, pada Pasal 4 ditegaskan tujuan Polri, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan pada Pasal 5 ditegaskan kembali peran dari Polri yang merupakan 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 dalam kultur polisi sipil.
MEREKAT BANGSA MENJAGA KESELAMTAN NEGERI
Indonesia adalah produk sejarah, yang terbangun sebagai masyarakat majemuk (plural society). Suatu negara-bangsa
(nation-state) yang terwujud dari menyatunya berbagai masyarakat sukubangsa ke dalam suatu sistem nasional
berbangsa dan bernegara, yang dinamakan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia mewarisi dua potensi konflik, yaitu yang bersifat horizontal in vertikal. Potensi
konflik horizontal tersumber dari corak masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai golongan seperti suku, ras,
gender, dan atributnya yaitu kebudayaan dan keyakinan keagamaan.

Sementara itu, terdapat pula potensi konflik vertikal. Pada umumnya, konflik vertikal terjadi antara kelompok warga
dengan pemerintah. Tetapi, bisa juga terjadi antar kelas masyarakat, jika konflik yang terjadi berdasarkan sebab-sebab
berupa faktor yang dapat diperbandingkan, seperti kelas-kelas ekonomi.

Sejarah Indonesia diwarnai oleh kedua jenis konflik tersebut. Sebagai Bhayangkara Negara, Polri menjalankan tugas
dan kewajiban untuk secara proaktif lerekatkan cermin kebangsaan, jika cermin retak oleh konflik. Peran ini dilakukan
baik Melalui penegakan hukum maupun pencegahan dan penangkalan konflik, sebelum pecah menjadi konflik terbuka.

Dalam merekatkan bangsa, Polri menganut dan menerapkan kebijakan "penegakan hukum lultikultur." Kebijakan ini
bersifat internal dan eksternal. internal mencakup kegiatan-kegiatan ke dalam tubuh organisasi Polri, berupa penyebaran
informasi dan kesadaran tentang multi kulturalisme dan berbagai konsep pendukungnya. Eksternal berupa kegiatan-
kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat guna membangun kesadaran multi kultur.

Sejarah cermin retak Indonesia menunjukkan hadirnya polisi pada setiap kesempatan, waktu dan tempat Merekatkan
cermin bangsa yang akan retak berarti pencegahan (prevention) dan penangkalan (preemption). Tugas ini dijalankan
berlandaskan falsafah baru pemolisian yang disebut Polmas, pemolisian masyarakat.
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Selain itu, tugas merekatkan kembali cermin bangsa yang terlanjur retak dilakukan melalui penegakan hukum, disusul
oleh peran-peran di dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Eks kasus Timor Timur, CAM di Aceh, konflik etnik di
Sambas-Kalimantan, konflik Maluku, dan konflik Poso, hanyalah sebagian kecil dari peran Polri dalam merekatkan
cermin retak Indonesia. Merekatkan, merenda ulang kebangsaan Indonesia, supaya keselamatan seluruh warganegara
tetap terpelihara.


MENENGAHI MENYELESAIKAN KONFLIK



Polri hadir di tengah keragaman suku bangsa, keyakinan keagamaan dan kebudayaan masyarakat majemuk Indonesia.
Keragaman dengan berbagai dampak positif maupun negatif. Positif karena menyajikan tantangan kompetisi. Negatif
karena potensi konflikyang tidak dikelola dengan baik akan dapat merusak.

Dalam menghadapi keragaman, polisi meniadakan tindakan memihak pada suku atau kelompok keyakinan. Selain itu,
juga meniadakan prasangka dan sikap terhadap stereotipe masyarakat tertentu. Petnihakan yang muncul dalam
tindakan pemolisian merupakan pelanggaran Kode Etik Polri.

Sikap dan tindakan tidak memihak (imparsial), yang bebas dari kepentingan salah satu pihak dalam kompetisi atau
konflik, merupakan wujud profesionalisme Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sikap adil dapat memberi
rasa aman pada warga masyarakat.

Peran Polri dalam mengelola dan mengatasi konflik dilaksanakan sejak awal, pada saat konflik masih berupa potensi,
atau masih bersifat laten (tertutup). Polmas (Pemolisian Masyarakat) adalah strategi yang efektif untuk menangkal
(preemtif) dan mencegah (preventif) konf lik berbasis kemajemukan masyarakat.

konflik laten terlanjur pecah menjadi konflik terbuka (manifes), diterapkan tindakan penegakan hukum. Polisi
menyelesaikan konflik terbuka, dan memfasilitasi rekonsiliasi antar pihak yang bertilkai.Kemudian, peran ini dilanjutkan
dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

Sejarah Nusantara, dan jejak-jejak perjalanan Republik Indonesia kontemporer, mencatat kehadiran dan peran polisi
seperti itu. Dalam berbagai bentuk, sebutan, penamaan, dan aktivitas, polisi telah menerapkan Polmas sebagai
instrumen yang efektif untuk mencegah dan menangkal konflik.

Pada momen-momen lain, polisi hadir sebagai mediator dan fasilitator pihak-pihak yang bertikai dalam rangkaian unjuk
rasa massa. Perannya mengelola dan mengendalikan konflik agar tidak membesar dan meluas. Suatu peran yang
kerapkali menghadapkan polisi pada situasi kritis yang penuh risiko.

Dalam konflik yang terlanjur membesar, tindakan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu.
Tetapi, bukan semata-mata melalui tindakan represif secara telanjang, melainkan menerapkan soft power, dengan tetap
menjunjung tinggi HAM.

Pada pasca konflik, polisi pun masih tetap menjalankan peran rekonstruksi dan rehabilitasi. Membangun kembali
kerusakan akibat konflik, merajut ulang tatanan sosial yang terbelah, dan merenda lagi rekatan bangsa yang
sebelumnya retak.


MENEGAKAN NKRI
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para polisi pribumi segera mengambil alih pimpinan satu, polisi Jepang. ini berarti
polisi menguasai semi persenjataan yang ada dan menjalankan organisasi yang telah berjalan.

Sebagai fakta sejarah, peristiwa itu jarang, atau tidal pernah diungkap. Bahwa Kepolisian Indonesia adalah satuan
bersenjata pertama yang memiliki persenjata relatif lengkap, yang terorganisir dengan baik dan terlatih. Peran Polri
dalam merebut kemerdekaan da menegakkan eksistensi bangsa ini penting dan signifikan.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, atau tangga 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi ini menyatakan diri
sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan, selain membersihkan dan
melucuti persenjataan tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotisme seluruh
rakyat maupun pejuang.

Pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu, yakni di dalamnya menumpang tentara Belanda, menyerbu Indonesia
dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang. Pada kenyataannya, pasukan Sekutu tersebul justru ingin membantu
Belanda menjajah kembali Indonesia.
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Karena itu, perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi di mana-mana. Klimaksnya pada tanggal 10
November 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya." Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan
yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, khususnya Polri. Kini,
tugas Polri yang utama adalah menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Polri juga semakin
sibuk dengan berbagai operasi pemulihan keamanan dan penumpasan GPK (Cerakan Pengacau Keamanan).
Menumpas GPK
Pada tahun 1948, Polri bersama pasukan TNl berhasil menumpas pemberontakan Partai Komunis yang dikenal dengan
Peristiwa Madiun. Selanjutnya, pada tahun 1949, Polri mengadakan operasi melawan pasukan Kapten Raymond
westerling, perwira Angkatan Darat Belanda, di Sulawesi Selatan.

Kemudian, pada awal tahun 1950, pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Kapten Raymond
Westerling menyerbu kota Bandung, untuk menghadapi mereka, dikirim empat kompi pasukan Polri.

Selain itu, personel polri juga dikerahkan untuk menghadapi gerakan separatis DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh
SM Kartosuwiryo, di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan di Aceh yang dipimpin oleh Daud
Beureuh.

Personel Polri bersama pasukan TNI juga dikerahkan pada April 1950, ketika Kapten Andi Azis beserta pengikutnya
dinyatakan sebagai pemberontak di Sulawesi Selatan. Kemudian, ketika Dr. Soumokil memproklamasikan berdirinya
Republik Maluku Selatan (RMS) pada 23 April 1950, kompi-kompi tempur Polri kembali ditugasi menumpasnya.

Pada tahun 1953, personel Polri dikerahkan ke Kalimantan Selatan untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang
dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Ketika pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan pada 15 Februari
1958 oleh Syafruddin Prawiranegara, pemerintah pusat menggelar &ldquo; Operasi Tegas,&rdquo; &ldquo; Operasi
Sapta mArga,&rdquo; dan &ldquo; Operasi 17 Agustus &ldquo; dengan mengerahkan personel polri dan pasukan
&ndash;pasukan tempur lain. Personel polri bersama pasukan &ndash; pasukan TNI berhasil membasmi
pemberontakan PRRI di Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.

Dalam hal tugas pokok polisi menjaga keselamatan warganegara, sejak hari pertama kemerdekaan, pasukan polri di
Jakarta telah bertugas menjamin keselamatan Presiden, wakil Presiden dan keluarga mereka. Dalam menjalani tugas
ini, polisi berhasil mengatasi beberapa usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dan keluarganya. 

Salah satu kejadian yang paling penting adalah peristiwa Cikini, Jakarta, pada November 1957, ketika sekolompok
pemberontak daerah melemparkan granat tangan kea rah Presiden. Usaha itu dapat digagalkan karena keberanian
Mobrig.

Dalam &ldquo; Operasi Mena&rdquo; pada 11 Maret 1958, beberapa kompi tempur Polri melakukan serangan ke kubu-
kubu pertahanan Pemesta di Sulawesi Tengah dan Maluku.

Operasi-operasi penumpasan pemberontakan oleh POlri,diantaranya bekerjasama dengan militer,khususnya Angkatan
Darat. Tetapi, dua Institusi ini memiliki target operasi yang berbeda, dan mereka beroperasi secara independent satu
dengan yang lain.

Dalam tahun-tahun antara 1961 dan 1962, polri mengambil bagian dalam Operasi Trikora (Tri komando Rakyat), yang
dicanangkan oleh Presiden Soekarno, dengan mengirimkan pasukannya ke Irian Barat (sekarang Papua). Operasi itu
dalam usaha merebut wilayah tersebut dari tangan Belanda dalam rangka menegakan kedaulatan Indonesia.

Sekitar 2.400 personel polri dikirmkan dalam 4 batalyon. Satu resimen pelopor juga berpartisipasi dalam operasi
tersebut. Polri mempersiapkan sejumlah Resimen Tim Pertempuran (RTP) di pulau-pulau di Provinsi Maluku yang
terdekat dengan Irian Barat sebagai respon atas perintah operasi trikora.

Dalam operasi ini, personel Polri bergabung dalam Komando Mandala. Satu tim pasukan Polri berhasil mendarat di Fak-
Fak, Irian Barat, dengan menggunakan sebuah speedboat. Dari Fak-Fak, pasukan itu menusuk masuk ke pedalaman
Irian Barat untuk mengibarkan sang saka Merah Putih.

Dalam operasi ini mereka berhasil melakukan infiltrasi, dan sabotase terhadap instalasi tentara Belanda. Bahkan mereka
juga berhasil membebaskan beberapa anggota RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat, sekarang
KopassusTNi-AD) dan PCT (Pasukan Gerak Tjepat (cepat), sekarang PaskhasTNI-AU), yang ditangkap musuh ketika
diterjunkan di daratan Irian Barat.

Pada tahun 1963, Polri mengambil bagian dalam Operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) untuk melakukan sabotase
berkaitan dengan pembentukan negara bagian Malaysia (Sabah dan Serawak) yang dianggap "negara boneka" inggris.
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Pasukan Polri memasuki wilayah Malaysia sebanyak empat kali, namun berakibat seluruh peleton Polri terbunuh.

Pada hari-hari setelah Peristiwa G 30 S/PKI, Polri tetap netral. Karena sikap ini, sebagian pengamat menganggap
Brimob sebagai unsur yang setia kepada Presiden Soekarno. Setelah Peritiwa G 30 S/PKI, Polri tampil secara aktif di
Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Peristiwa penting lain yang melibatkan Polri adalah penyatuan Timor Timur tahun 1975. Pada peristiwa itu, Polri
membentuk satu detasemen khusus untuk bergabung dalam "Operasi Seroja," bersama dengan pasukan ABRI (TNI)
lainnya. Detasemen khusus ini diberi nama Detasemen Khusus (Densus) Alap-alap (Elang). Personel Densus Alap-alap
terdiri dari mantan anggota Menpor (Resimen Pelopor). Resimen Pelopor merupakan kesatuan khusus Brimob, /ang
berkualifikasi Ranger. Resimen ini dibubarkan tahum 974 setelah ikut malang melintang dalam beberapa operas!
pertempuran, di antaranya dalam Operasi rrikora di Irian Barat dan Dwikora atau Ganyang Malaysia.

Densus Alap-alap, bersama Kopassus, bertugas sebagai pasukan pendahulu (pengintai), sekaligus penghancur
pertahanan Fretilin di garisdepan. Densus Alap-alap ini dibagi ke dalam tim-tim kecil yang merupakan tim
gabunganTNI/Polri. Keterlibatan Densus Alap-alap ini tidak pernah diekspose secara terbuka ke media massa maupun
dalam laporan resmi. Personelnya disusupkan ke dalam batalyon-batalyon infanteri TNl-AD ketika pemberangkatan
keTimor-Timur.
Menjaga Keutuhan NKRl

Kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang
mengeksploitasi perbedaan etnik, agama dan golongan, merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Potensi konflik itu muncul dalam konflik terbuka berdimensi kekerasan
di beberapa daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di beberapa wilayah, yang tidak disertai dengan
kepatuhan terhadap hokum dan kematangan elite politik masyarakat daerah, telah menyebabkan berbagai kerusuhan
social dan konflik horizontal. Namun, kesigapan aparat Polri dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal berualngkali
mampu meredam potensi konflik tersebut tidak muncul ke permukaan.

Dalam rangka pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi di beberapa wilayah, seperti
Kalimantan Barat, Maluku, dan Sulawesi (Poso,Morowali,Mamasa, dan Tentena), telah dilaksanakan operasi penegakan
hokum dan operasi terpadu oleh Polri, yang didukumg TNI dan Pemda.

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik poso, pemerintah membentuk komando Operasi Keamanan
Sulawesi Tengah yang nulai beroperasi awal Januari 2006. sementara itu konflik Maluku dan Ambon secara berangsur-
angsur menunjukan situasi yang semakin kondusif pasca kesepakatan Malino II.

Meskipun masih terdapat potensi kerawanan, secara umum konflik yang terjadi di Poso dan Maluku telah dapat
dipulihkan dari situasi Darurat Sipil ke Tertib Sipil, yang didukung oleh segenap unsure aparatur Negara dan masyarakat
yang telah mampu memelihara dinamika situasi.
PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hokum (gakkum) adalah proses yang selalu bergerak dari satu sasaran ke sasaran berikut dari satu tahap ke
tahap berikut, berputar tanpa ujung dan tanpa henti, dengan poroi semua kegiatan di bidang hukum, yang dilakukan oleh
semua pihak.

Gakkum bertujuan menegakkan keadilan, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihal yang
terlibat, dan bagi masyarakat luas. Sebagai aparat penegak hukum, Polri merupakan institusi terdepan.

Bagi Polri, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya demi tegak atau fungsinya norma-norma hukum secara
nyata, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan
normatif, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku, berarti
sudah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
tegaknya hukum. Apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan upaya paksa, seperti
penangkapan dan penahanan.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (individu) penegak hukum.
Aparatur penegak hukum seperti itu mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan sipir lembaga
pemasyarakatan.

Aparat hukum bekerja dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas atau perannya, seperti pelaporan atau

Ikatan Sakura Indonesia

http://www.isiindonesia.com Ikatan Sakura Indonesia Dibuat: 2 February, 2009, 21:09



pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya
pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam konteks inilah Polri bekerja dan terus-menerus berupaya meningkatkan kinerjanya. Namun, kejahatan berdimensi
baru, dengan modus operandi baru, terus berkembang pula.

Kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan
transnasional seperti trafficking, terorisme, pencucian uang, kejahatan ekonomi lintas negara, akan tetap mewarnai
kehidupan kita.

Perbandingan statistik kejahatan 2006-2007 dapat dijadikan contoh. Tetapi, kenaikan persentase jumlah kasus yang
berhasil ditangani Polri (19,18 persen) tercatat hampir dua kali lipat dari kenaikan persentase angka kejahatan (10,47
persen) untuk tahun yang sama.

Tantangan penegakan hukum tidak mungkin dijawab hanya oleh Polri. Diperlukan kerjasama antar instansi, dan
dukungan penuh seluruh komponen masyarakat.
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