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Latar Belakang 

Reformasi yang bergulir di Indonesia sejak Mei 1998, menuju masyarakat yang demokratis, yaitu adanya good 

governance dan clean government pada tata laksana pemerintahan. Yang mengacu pada landasan utama demokrasi 

yaitu : Supremasi Hukum, Jaminan dan Pelindungan HAM, Transparansi, Akuntabilitas Kepada Publik, Berorientasi 

pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Adanya Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan. 

Sejalan dengan pemikiran diatas Polri sebagai salah satu komponen pilar supremasi hukum dituntut untuk merespon 

tuntutan tersebut, yaitu dengan menjadi polisi yang berwatak sipil, profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum 

sebagai pelindung, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum dalam rangka 

mewujudkan dan memelihara kamtibmas. 

Profil Polisi yang ideal merupakan wujud dari sosok kepolisian yang cocok dengan masyarakatnya yang mendapat 

dukungan dan legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan (stake holder). Kesemuanya itu dapat dicapai apabila 

Polri mau dan mampu melakukan berbagai perubahan (change) dengan berbagai inovasi dalam menyelenggarakan 

tugasnya. Dan produk dari kinerja tersebut secara signifikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan 

mereka mempercayai polisi . 

Image aau citra sangat penting bagi Polri, karena dasar utama Polri menyelenggarakan tugasnya adalah adanya 

kepercayaan dari masyarakat. Polisi dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas tidak dapat bekerja sendiri. 

Polisi memerlukan dukungan dan kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat, untuk mendapatkannya polisi harus 

mampu menunjukkan kinerja yang baik, komunikatif, proaktif serta mampu membangun jejaring dengan berbagai 

pemangku kepentingan. 

Dalam membangun Polri yang profesional, cerdas dan bermoral Renstra Polri 2004-2009 adalah membangun 

kepercayaan masyarakat (trust builing) dan Renstra 2010-2014 adalah membangun jejaring inter departemen. 

Membangun Polri yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum diperlukan sumberdaya dan sistem yang 

mendukung dan dapat digunakan sebagai blue-print dalam penyelenggaraan tugas Polri. 

Sejalan dengan hal diatas Polri (DERENBANG) bermitra dengan JICA dan anggota Ikatan Sakura Indonesia (ISI) 

menyelenggarakan Simposium dengan tema “Penyusunan Program Pendidikan Masyarakat Patuh Hukum Renstra 

Polri 2010 – 2014 untuk memberikan sumbang saran dan pemikirannya dalam kaitannya dengan Grand Strategi 

Polmas sepuluh tahun ke depan yang merupakan pemikiran secara konseptual tentang profil Polmas dengan 

pendekatan internal kepolisian dan Polmas dilihat dari pendekatan masyarakat. Dalam bagian 

yang kedua tentang prinsip-prinsip bagi petugas Polmas dan yang ketiga dalah etika kerja yang dapat dijadikan 

pedoman tindakan para petugas polisi dalam mengimplementasikan Polmas. 

Maksud dan Tujuan 

Maksud diselenggarakannya Simposium ini adalah untuk membahas hal-hal yang mendasar terkait dengan Profil 

Polisi yang berwatak sipil, profesional cerdas bermoral dan patuh hukum dalam masyarakat yang demokratis. 

Tujuan diadakannya Simposium adalah:  

1. Menginspirasi dan mendorong anggota ISI untuk terus berkarya dan menunjukkan inovasi yang kompetitif dalam 

membangun citra Polri di mata masyarakat. 

2.  Menemukan pemikiran secara konseptual tentang Polmas sepuluh tahun ke depan atau setidaknya lima 

tahun ke depan. Langkah-langkah nyata yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum dalam 

pelaksanaan Polmas. Dan etika kerja sebagai pedoman bagi para petugas polisi dalam mengimplementasikan Polmas 



baik yang berupa : kewajiban, larangan, produk yang harus dihasilkan serta sanksinya bila melanggar. Yang 

merupakan bentuk implementasi perubahan Polri sebagai polisi yang berwatak sipil yang profesional, cerdas, 

bermoral dan patuh hukum dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang salah satunya 

melalui program pendidikan masyarakat patuh hukum. 

Output yang ingin dihasilkan 

1. Melalui Simposium ini diharapkan dapat disusun buku biru(blue print) rencana strategi polmas 5 th kedepan, yang 

menjadi panduan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Polri sebagai salah satu komponen utama pemelihara 

kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum masyarakat patuh hukum sebagai 

implementasi polmas dalam masyarakat majemuk indonesia menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 

2. Prinsip - prinsip implementasi polmas 

3. Para petugas polisi dalam mengimplementasikan polmas 

4. Dalam tahap selanjutnya melalui simposium ini dapat terwujud masyarakat patuh hukum sebagai implementasi 

polmas dalam masyarakat majemuk Indonesia menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 

PELAKSANAAN 

Tempat dan Waktu.  

Simposium Penyusunan Program Pendidikan Masyarakat Patuh Hukum Renstra Polri 2010 – 2014, dilaksanakan di 

Gedung Selapa Polri Jakarta, pada tanggal 28 – 29 Juli 2008. 

Pembicara dan Materi yang Disampaikan 

HARI PERTAMA 

a. SESI I 

1) Pembicara I :  

Drs. Andi Masmiat Materi : 

Grand Polisi di masa depan 

-  Penggerak misi Polmas 

-  Presfektif Institusi Polri 

-  Komunitas yang mengikuti pendidikan di Jepang (JICA/ Ikatan Sakura Indonesia) 

-  Apresiasi Bapak Purwadi sebagai Ketua Simposium yang mengundang kami pada acara ini 

-  Tugas di bidang Polmas itu apa ? ini produk reformasi, tercantum dalam undang-undang, yang intinya adalah 

menuju kepada budaya tertib hukum. 

-  Konsepnya digulirkan dari tahun 2004 pada Kamneg. Polmas mengalir pada 3 kondisi dan melekat pada 

perilaku-perilaku 

-  Antisipasi/ hal-hal yang akan datang (2010-2014) apakah Polmas masih hidup atau sudah chaos/ tewas 

-  Diusulkan : 

-  Berfikir keluar 



-  Postur kuat Polri 

-  Dik SPN dirubah 

-  Semua fungsi memberi kontribusi penguat fungsi Polmas. Kerangka-kerangka sudah ada 

2) Pembicara II : Hermawan Sulistyo Materi : Tekstur Masyarakat Dan Postur Polmas 

1. Indonesia apa ? pinjam semua. Yang dimiliki sebelumnya adalah kedaulatan, tidak berbasis teritorial Mataram, 

Majapahit tak ada batasnya. Sampai hari ini masih kesulitan dengan hak rakyat 

2. Komunitas masyarakat masih terpisah secara ertikal dan horizontal. Masyarakat sendiri-sendiri. Masyarakat main 

sendiri, berikteraksi hanya di mall atau di jalan raya. Ini menunjukkan interaksi hanya di mall dalam rangka survival in 

the people. 

3. Pluralisme vertikal dan horizontal 

 Indonesia terdiri dari 500 suku, 300 dialek maknanya bahwa kata itu berbeda-beda bahasa bukan menjadi 

problem oleh kita 

4. Kondisi geografis implikasi pada sosial dan budaya. Kedaulatan yang di miliki oleh orang bukan benda. Konteks 

mikro apa yang disebut pluralisme terintegrasi/ plurarisme yang menyatu dengan pluralisme tidak terintegrasi. 

Contoh konflik di Poso, apa dipisahkan atau di integrasikan setelah indonesia menyatu kita lihat apa yang 

menyatukan. Polisi adalah instrumen yang mempunyai kewenangan untuk menyatukan, dengan kekerasan, 

menghilangkan nyawa dengan tembakan, beda penanganan unras di group only (diskresi), strateginya apa. 

Polmas : 

- Azas lokalitas 

- Azas penguatan 

- Azas partispasi masyarakat 

- Azas permanensi 

Penugasan itu tugasnya lokalitas dan permanensi 

5. Harapan dari masyarakat 

a. Jangan ada seragamisasi karena pengharapan dari masyarakat 

b. Civil police sipil yang bukan militer 

Contoh kenapa polisi masih menggunakan selempang pada baris-berbaris 

Berasal dari civil madani Polisi bisa menyelesaikan secara adil. Jika langkah ini dilakukan, maka postur itu tidak 

relevan. 

Tekstur Masyarakat Dan Postur Polmas, Polmas sebagai falsafah yang relatif baru dalam dunia kepolisian masih 

ditafsirkan secara berbeda di negara-negara yang mengadopsinya. Terlebih lagi saat falsafah ini diterjemahkan ke 

dalam kebijakan dan strategi operasional. Setiap negara, bahkan setiap unit kepolisian di negara-negara yang 

organisasi kepolisiannya menganut desentralisasi penuh, memperhitungkan lingkungan strategis eksternal yang 

dekat (immediate environment) dan internal (postur, anggaran, kualitas SDM, dan sebagainya). 

Meskipun demikian, pengalaman berbagai negara telah menunjukkan efektivitas Polmas, baik sebagai falsafah, 

metode pendekatan, maupun strategi operasional. Karena itu, Polri mengadopsi Polmas sebagai kebijakan resmi di 



bawah Kapolri Jenderal Pol. Sutanto. Bahkan untuk lebih memantapkan kebijakan ini sebagai strategi operasional 

dilakukan program percepatan dan akselerasi Polmas, dengan maksud supaya dapat berlanjut meskipun terjadi 

perubahan kepemimpinan Polri. 

Pertanyaannya, “jenis” Polmas seperti apa yang pas untuk konteks masyarakat Indonesia? Apakah neighborhood 

watch seperti di Amerika? Apakah model koban dan chuzaisho Jepang? Apakah neighbourhood association ala 

Singapura? Jika bukan seperti mereka, lalu Polmas seperti apa yang paling efektif untuk Indonesia? Apakah bukan 

semua itu, atau kombinasi dari semuanya, yang dipandang cocok dan memadai untuk konteks Indonesia? 

Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, perlu dikenali terlebih dahulu konteks masyarakat dimana Polmas itu 

diterapkan. Karena itu pula, pemahaman terhadap tekstur masyarakat Indonesia adalah mutlak. Tekstur yang 

dimaksud di sini adalah potret semasa (kontemporer), namun tetap harus disajikan dengan latar belakang 

longitudinal (kesejarahan, bersifat kronologis). Latar belakang historis akan dapat membantu penajaman potret 

semasa, yang untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan bagi penyusunan ancangan atau proyeksi ke 

depan. 

I. Pengertian 

Kata-kata atau istilah mengandung makna sebagai suatu atau beberapa konsep. Kesatuan pemahaman diperlukan, 

sehingga setiap orang memiliki persepsi dan pengertian yang sama terhadap istilah-istilah yang digunakan. 

Polmas : konsep “kompromi” community policing yang diterjemahkan sebagai “perpolisian masyarakat,” “pemolisian 

masyarakat,” “pemolisian komunitas,” “pemolisian komuniti.” Polmas dipahami sebagai satu kata dan satu konsep, 

bukan lagi terjemahan dua konsep dari dua kata yang berbeda. Dengan demikian, Polmas adalah community policing 

ala Indonesia. Polmas memiliki sejumlah kesamaan karakteristik dengan falsafah universal tentang community 

policing, tetapi yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. 

Komunitas/komuniti : istilah sosiologi/antropologi yang merupakan terjemahan dari istilah community. Komunitas 

merujuk pada sekelompok orang yang bermukim di suatu wilayah teritorial tertentu, dengan kesempatan untuk 

bertemu atau bertatap muka antar warga. Misalnya, komunitas desa, komunitas RW/RT, dan seterusnya. Selain itu, 

istilah komunitas juga digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang beraktivitas bersama berdasarkan 

profesi, kepentingan, minat atau hobi tertentu. Misalnya, komunitas partai politik, komunitas kedokteran, komunitas 

pemancing ikan, komunitas olahraga, dan sebagainya. Dalam hubungan internasional juga dikenal istilah 

international community, tetapi tidak digunakan dalam konteks ini. 

Masyarakat : istilah sosiologi/antropologi yang merupakan terjemahan dari kata society. Istilah ini merujuk pada 

kelompok besar masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas. Pada suatu masyarakat, kesempatan tatap muka 

antar anggota sangat kecil. Contohnya, masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Pulau Sulawesi, dan 

seterusnya. 

Negara-bangsa (nation-state) adalah “masyarakat yang dibayangkan” (imagined community, Anderson 1986). 

Negara-bangsa terdiri atas berbagai masyarakat yang bersepakat untuk membentuk suatu pengaturan sosial, 

ekonomi dan politik. Di suatu negara-bangsa, warganegara membayangkan dirinya sebagai anggota suatu 

masyarakat besar yang dibatasi oleh kedaulatan teritorial, meskipun tidak pernah ketemu atau saling kenal dengan 

warga negara lain. 

II. Tekstur Masyarakat Indonesia 

Sudah jamak dipelajari, bangsa Indonesia dibentuk dari berbagai komponen masyarakat (komunitas) yang 

sebelumnya sudah eksis (ada), hidup bersama selama berabad-abad, dan bahkan ribuan tahun. Tetapi, berbagai 

masyarakat pra-Indonesia disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan sosial dan ketatanegaraan yang berbeda. 

Beberapa karakteristik umum yang penting dikenali dan diketahui adalah sebagai berikut. 



Pertama, belum ada “negara-bangsa” (nation-state) sebagaimana dirumuskan dalam kehidupan modern.[1] Jika 

syarat eksistensi suatu negara-bangsa adalah kedaulatan teritorial, maka berbagai kerajaan di Nusantara (pra-

Indonesia) belum memenuhi syarat ini, karena basis kedaulatannya adalah orang atau individu (cacah jiwa). Tidak 

ada satu pun inskripsi raja atau kerajaan yang menjelaskan secara pasti, dimana batas-batas teritorial kerajaan 

seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Tetapi, inskripsi banyak yang menyebutkan jumlah “warga 

negara” di suatu daerah tertentu. 

Tanpa ada batas teritorial yang jelas, maka hukum adat yang menyangkut tanah ulayat, misalnya, seringkali harus 

berbenturan dengan hukum positif yang berlandaskan kekuasaan negara berbasiskan teritorial. Latar belakang inilah 

yang menjadi faktor historis penting dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia. Mungkin perlu dipertanyakan, 

apakah faktor ini pula yang menjadi latar belakang, mengapa tidak ada penetapan batas teritorial NKRI di dalam 

Konstitusi kita? 

Kedua, berbagai komunitas, dan bahkan masyarakat, pra-Indonesia hidup secara terpisah satu dari yang lain. Malah 

ketika penjajahan Belanda sudah berada pada tahap high colonialism—tahap penjajahan yang dilakukan secara 

langsung dengan kontrol ketat dan eksploitasi yang luar biasa untuk kepentingan negara metropolitan—tekstur 

masyarakat yang terpilah dan tersegmentasi (segmented) itu bersifat horizontal dan vertikal sekaligus. Menurut 

Furnivall, berbagai komunitas dan masyarakat itu hidup sendiri-sendiri, dan mereka hanya berinteraksi di pasar. 

(lihat bagan) 

Pada potret masyarakat Indonesia kontemporer, tekstur seperti itu masih tampak. “Pasar” kini berubah menjadi 

mall, dengan kalangan elite shopping dan kalangan di bawahnya sekadar window shopping. Interaksi fisik yang lain 

terjadi di jalan raya, dengan intensitas yang sangat tinggi. Pengelompokan sosial-ekonomi tampak dari jenis 

kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalanan. Pada kasus-kasus tabrakan antara mobil dengan sepeda motor, 

pengemudi mobil selalu berada di “pihak yang salah.” 

Tekstur ini bersifat vertikal, yaitu diukur dari lapisan ekonomi. Masyarakat majemuk mengandung kemajemukan 

vertikal dan horizontal. Dalam kemajemukan vertikal, yang paling menonjol adalah lapis-lapis ekonomi, kewenangan 

hierarkis (politis), dan strata pendidikan. Kepemilikan sumberdaya ordinal yang tidak merata akan memunculkan 

potensi konflik. Semakin tidak merata penguasaan atas sumberdaya vertikal ini, semakin tinggi potensi konflik antar 

kelas sosial. 

Ketiga, kemajemukan horizontal. Sebagaimana telah disinggung, Nusantara pra-Indonesia diwarnai dengan berbagai 

masyarakat dan komunitas yang hidup sendiri-sendiri, dan telah lengkap sebagai entitas sosial-politik. Dari berbagai 

kelompok sosial berdasarkan garis horizontal, yang paling menonjol adalah keberadaan suku bangsa, bahasa, dan 

agama. 

Ketika Indonesia terbentuk, muncul polemik kebudayaan, yaitu apakah “bangsa” Indonesia dibangun dari puncak-

puncak kebudayaan sukubangsa lokal (Sutan Takdir Alisjahbana) atau “bangsa” Indonesia merupakan bentukan 

entitas sosial-politik yang sama sekali baru, dan “hanya menampung” serta membawahi berbagai kebudayaan lokal 

tersebut. Dari berbagai penelitian, jumlah kelompok etnik (sukubangsa) dan sub-etnik tidak kurang dari 350. 

Sementara itu, potensi konflik yang berasal dari perbedaan bahasa dapat diatasi secara cerdas oleh para founding 

fathers bangsa Indonesia, ketika mereka menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan tidak memilih 

bahasa daerah dari etnik yang berjumlah besar atau mayoritas, seperti Jawa. Strategi ini selain berdasarkan 

pertimbangan praktis—akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang berfungsi sebagai lingua franca, dan 

karenanya mudah dipelajari serta egaliter—juga berdasarkan alasan politis. Sebagai analogi, kesulitan Burma 

(Myanmar) dalam proses nation-building mereka antara lain berpangkal pada isu bahasa dan etnisitas ini. 

Tentu saja, ikatan afiliasi keagamaan juga merupakan faktor kemajemukan yang sangat rentan bagi konflik antar 

kelompok atau golongan. Agama adalah salah satu sistem keyakinan (belief system). Padahal, berbagai komunitas 

dan masyarakat Indonesia bukan hanya menganut agama yang berbeda-beda, melainkan juga sistem keyakinan lain 



yang beraneka ragam pula, yang di dalam konteks aturan resmi dan sistem hukum tidak diberi denominasi sebagai 

“agama.” 

Secara sederhana, elemen-elemen ras, sukubangsa, dan agama, dinyatakan sebagai SARA yang merupakan singkatan 

dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Konsep “antar golongan” itu sendiri bersifat luas, meskipun paling sering 

merujuk pada kelas-kelas sosial-ekonomi yang berpotensi konflik vertikal. Tetapi, konsep SARA bukan solusi atas 

potensi konflik, karena dalam praktek kepolitikan masa lampau justru dijadikan sebagai instrumen represi oleh elite 

politik di arena politik. 

Keempat, faktor geografis. Sejarah Nusantara menjelang terbentuknya negara-bangsa Indonesia terfokus pada isu 

Jawa versus luar Jawa (“seberang”). Istilah yang berkonotasi konfrontatif tersebut bukan sekadar merujuk pada 

lokasi geografis, melainkan penekanannya lebih pada alokasi dan penguasaan sumberdaya yang tidak seimbang 

antara Jawa dan pulau-pulau lain. Jawa kemudian menjadi common denominator bagi masyarakat pulau-pulau lain. 

Namun, sesungguhnya ketidakseimbangan penguasaan atas sumberdaya (ekonomi dan alam) juga terjadi di tanah 

Jawa, baik dalam hal sebaran penguasaan sumberdaya maupun lapisan sosial-ekonomi yang menguasainya. Dengan 

demikian, terbentuk berbagai komunitas berdasarkan kelas-kelas ekonomi, yang bermukim di lokasi geografis 

tertentu. Pemahaman atas konteks ini penting, sebab bagi masyarakat majemuk, pola hunian menentukan jenis-

jenis potensi konflik yang ada. 

Pola hunian yang bersifat “majemuk terpisah” (segregated pluralism) memiliki potensi jenis-jenis konflik yang 

berbeda dibandingkan dengan pola hunian “majemuk menyatu” atau “majemuk terintegrasi” (integrated pluralism). 

Pada pola hunian majemuk terpisah, frekuensi konflik pada tingkat individu rendah, tetapi sekali konflik muncul ke 

permukaan (manifes) intensitasnya tinggi karena akan melibatkan kelompok. Begitu sebaliknya, pada pola majemuk 

menyatu, frekuensi konflik pada tingkat individu tinggi, tetapi konflik di tingkat kelompok rendah. Jika diproyeksikan, 

pola serupa berpotensi pada dikotomi konsep Jawa versus Luar Jawa. 

Secara ringkas, tekstur masyarakat Indonesia kemudian dapat dilukiskan sebagai bersifat majemuk, dengan dimensi-

dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dalam kemajemukan diukur melalui parameter yang bersifat 

ordinal, atau dapat diperbandingkan. Misalnya, kekayaan, pendidikan, kekuasaan atau kewenangan, dan sebagainya. 

Sementara itu, dimensi horizontal diukur melalui parameter nominal, yaitu kualitasnya tidak dapat diperbandingkan. 

Misalnya, ras dan suku bangsa, agama, dan gender. 

Dengan kemajemukan vertikal dan horizontal, terkandung potensi konflik yang luar biasa. Sepanjang sejarah pra-

Indonesia maupun Indonesia (kontemporer), potensi konflik tersebut selalu hadir sebagai “potensi” (hidden atau 

latent) dan sesekali muncul sebagai konflik terbuka (manifest). Persoalan keamanan dan ketertiban sosial kemudian 

dapat difokuskan tentang bagaimana konflik laten dapat tetap dipendam dan bahkan dikikis habis, serta bagaimana 

konflik manifes dapat diredam dan diatasi, khususnya bagi konflik-konflik yang bersumber pada potensi konflik di 

dalam kemajemukan masyarakat tersebut. 

Lalu mengapa tekstur masyarakat pra-Indonesia yang sangat terkotak-kotak (segmented) dan berpotensi konflik 

seperti itu bisa membentuk sebuah nation-state bernama Indonesia? Setidaknya ada dua elemen yang secara 

teoritik mampu menyatukannya. Pertama, suatu entitas sosial-politik bersatu manakala ada konsensus terhadap 

nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Pengalaman kesejarahan, ideologi Pancasila, dan berbagai cross-cutting 

affiliations (afiliasi yang saling memintas), serta elemen-elemen serupa menjadi faktor-faktor pemersatu (unifying 

factors). 

Kedua, berbagai komunitas dan masyarakat dalam suatu entitas sosial-politik dapat dipersatukan oleh kekuatan 

pemaksa (koersif). Polri adalah bagian dari instrumen pemaksa tersebut. Terlebih lagi dengan penegasan di dalam 

konstitusi dan berbagai undang-undang serta peraturan terkait, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

Polri adalah 



memelihara keamanan dalam negeri (Kamdagri). Tetapi, tanpa keseimbangan antara pendekatan konsensus dengan 

pendekatan koersif, sulit bagi Polri untuk melaksanakan tupoksinya secara maksimal. 

Sekalipun tupoksi Polri menegaskan kewenangan penggunaan kekerasan secara sah—yaitu elemen koersif dalam 

penyatuan masyarakat—integrasi yang paling ideal adalah jika unsur-unsur konsensus lebih tinggi, karena konsensus 

lebih dapat diandalkan sebagai faktor integratif ketimbang penggunaan koersif. Karenanya, Polmas harus dapat 

diarahkan bagi penguatan elemen-elemen konsensus di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Semakin kuat 

elemen-elemen konsensus sebagai faktor integratif atau faktor pemersatu (unifying factors) maka semakin 

berkurang pula tugas-tugas penegakan hukum (gakkum) dan tugas umum kepolisian lainnya. 

Pendekatan tersebut harus meyakini, bahwa potensi konflik dan pelanggaran atas ketertiban umum yang 

terkandung di dalam masyarakat majemuk sesungguhnya justru merupakan potensi positif bagi pencegahan dan 

penangkalan terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Misalnya, tidak adanya kelompok 

mayoritas akan mencegah satu kelompok untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, karena 

akan dimusuhi oleh kelompok-kelompok lain yang dapat menjadikan kelompok tersebut sebagai sasaran atau musuh 

bersama. 

III. Falsafah Polmas 

Sudah banyak dilakukan pembahasan mengenai Polmas sebagai falsafah pemolisian universal (community policing), 

tetapi penting untuk memfokuskan pada landasan sejumlah prinsip berikut. Prinsip-prinsip ini hanya ditekankan 

pada yang berkaitan langsung dengan isu-isu yang dibahas di atas. 

1. Asas Lokalitas 

Polmas sangat menekankan prinsip hubungan personal dan tatap muka. Karena itu, di tingkat paling bawah dan di 

jajaran paling depan dari program Polmas adalah kehadiran setidaknya seorang polisi di suatu kawasan tertentu, 

yang ditetapkan sebagai wilayah tanggung jawabnya. Kawasan tanggung jawab ini—dalam bahasa Inggris disebut 

beat—memungkinkan seorang petugas Polmas mengenal bukan hanya warga setempat, tetapi juga akar-akar 

persoalan yang ada, sesuai tingkatannya (AG, AG, atau FKK-nya). Dua kontras contoh dapat dipetik dari kondisi di 

Amerika Serikat dan Jepang. 

Di Amerika Serikat, sistem organisasi kepolisian yang bersifat “holding”—untuk mengikuti istilah yang digunakan 

dalam rumusan organisasi Polri—memudahkan penerapan asas lokalitas ini. Polisi di tingkat county (satuan 

administrasi pemerintahan di bawah state atau negara bagian), misalnya, memiliki kewenangan polisional penuh di 

dalam batas-batas yurisdiksi county. Begitu pula dengan berbagai unit kepolisian, seperti yang bertugas di kampus 

universitas. 

Sebaliknya, masyarakat Jepang relatif homogen dalam tekstur horizontal. Sistem politik dan kenegaraannya pun 

bersifat monolitik di bawah monarki konstitusional. Dengan demikian, asas lokalitas juga tidak terlalu sulit 

diterapkan dalam praktek Polmas. Berbagai pranata sosial (social institutions) tradisional sudah bekerja sistemik 

selama ratusan, bahkan ribuan tahun, sehingga memudahkan petugas Polmas dalam mengenali warga setempat dan 

akar-akar persoalan yang ada. 

Di Indonesia, implikasi dari kondisi nation-state yang berbasis teritorial—padahal Indonesia itu sendiri disusun dari 

pengalaman kesejarahan berbagai entitas politik yang berbasis orang (jiwa)—adalah konteks lokalitas dalam Polmas. 

Ditambah dengan status Polri sebagai Kepolisian Negara (nasional), maka asas nasionalitas lebih menonjol 

ketimbang lokalitas. Apalagi jika asas ini dikaitkan dengan mutasi karir perwira, yang menekankan kelengkapan 

pengalaman tugas secara nasional, atau lintas daerah. 

Selain itu, Polmas adalah “barang baru” dalam pemolisian Polri, sehingga masih banyak kendala yang harus dihadapi 

oleh petugas Polmas, khususnya dalam hal perilaku petugas polisinya itu sendiri. Belum lagi fakta, bahwa Polri belum 

lama “disapih” dari ABRI (TNI) yang dulu menjadi induknya. Perilaku “yang berwenang” lebih menonjol 



dibandingkan “yang berkewajiban” (baca: pelayanan), sebagaimana diindikasikan oleh tafsir terhadap lencana 

(badge) Polri. 

2. Penguatan Komunitas 

Polmas, sebagaimana halnya dengan community policing yang diterapkan secara universal, mengandaikan, sekaligus 

mendorong, kapasitas lokal dalam penyelesaian masalah-masalah sosial dan keamanan. Secara ideal, polisi hanya 

perlu hadir manakala konflik dan pertikaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terlibat. Tentu saja, secara 

teoretik, kasus-kasus tersebut adalah yang sepele dan bukan tindak kriminal yang menurut hukum positif Indonesia 

harus ditangani pihak kepolisian. 

Tetapi bahkan untuk kasus-kasus seperti itupun seringkali polisi “tidak bisa masuk.” Misalnya, kasus pembunuhan di 

komunitas Suku Dayak di Kalimantan, atau dikalangan suku-suku di Papua, yang diselesaikan secara adat melalui 

pembayaran denda tertentu. Bandingkan, misalnya, dengan keterbatasan wewenang polisi Amerika manakala 

berhadapan dengan komunitas Indian di kawasan reservasi. Mereka tidak menerapkan hukum positif negara bagian 

(state) atau malah federal, jika persoalan lokal di kawasan reservasi dapat diselesaikan oleh komunitas Indian itu 

sendiri. 

Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas setempat pada umumnya telah memiliki kearifan lokal dan instrumen 

penyelesaian masalah. Sistem pengairan tradisional (Subak) di Bali, misalnya, adalah pengaturan sosial setempat 

atas sumberdaya air pertanian yang terbatas. Pelanggaran terhadap aturan main Subak akan mendapatkan sanksi 

adat tersendiri. 

“Peradilan” tradisional sesungguhnya sudah membangun semacam Criminal Justice System (CJS) tersendiri. Polmas 

diharapkan dapat memperkuat kapasitas otonom dari instrumen penyelesaian konflik secara tradisional tersebut. 

Penguatan kapasitas (capacity building) itu di dalam konteks yang lebih luas dalam falsafah Polmas juga menyangkut 

perbaikan kualitas hidup warga setempat, utamanya dalam hal kesejahteraan. 

3. Partisipasi Komunitas dalam Problem Solving 

Polmas mensyaratkan partisipasi warga dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial lingkungan komunitas 

mereka sendiri. Polisi hanya mendorong dan memfasilitas kapasitas penyelesaian masalah-masalah warga, dengan 

mengambil peran minimal, jika mungkin. Dalam kasus-kasus yang memerlukan keterlibatan penuh dari petugas 

Polmas, maka secara berangsur-angsur peran itu dikurangi dan diminimalisir. 

Pelibatan komunitas dalam problem solving berarti mengangkat setiap isu keamanan dan ketertiban umum dalam 

forum yang diselenggarakan oleh wadah kerjasama dan partisipasi tertentu. Forum tersebut bisa saja merupakan 

kelanjutan dan pengembangan dari forum yang sudah baik, baik yang telah diformalisasikan ke dalam institusi legal 

maupun yang sekadar forum tanpa institusi resmi. Forum seperti itu bisa saja forum tradisional, atau forum yang 

baru dibentuk dengan prakarsa polisi, yaitu FKPM. 

Suatu contoh menarik tentang keberhasilan problem solving ini dapat dipetik dari pengalaman Polres Lumajang, 

Jawa Timur. Selama beberapa bulan, warga berkali-kali kehilangan sapi mereka. Akhirnya, Kapolwil Malang Kombes 

Pol. Syafrizal turun ke lapangan dan mendorong forum warga setempat untuk mencari instrumen pencegahan 

pencurian sapi. Kesimpulan forum, seluruh sapi milik warga desa tidak lagi diinapkan di kandang di rumah mereka, 

melainkan dikumpulkan di kandang bersama. Secara bergiliran, pemilik sapi piket menjaga sapi-sapi itu pada malam 

hari. Inilah contoh problem solving Polmas yang menonjol. 

4. Permanensi Penugasan 

Asas lokalitas, partisipasi komunitas secara maksimal dalam problem solving, dan syarat kedekatan hubungan yang 

bersifat personal dalam Polmas mengandaikan penugasan seseorang polisi secara relatif permanen di suatu beat, 

atau kawasan 



penugasan. Permanensi ini sangat membantu dalam mengenali potensi kerawanan keamanan (sebagai bentuk 

deteksi dini, atau early detection) guna peringatan dini (early warning system). 

Tetapi, problemnya sama dengan yang dihadapi untuk penerapan asas lokalitas, yaitu jenjang karir seorang petugas 

Polmas. Sekalipun pada Era Reformasi terjadi “desentralisasi terbatas”—dalam konsep manajemen pemerintahan, 

disebut “dekonsentrasi”—dalam manajemen pemerintahan, peran Pusat masih sangat menonjol. Tidak terkecuali 

dalam organisasi Polri. Mabes Polri memang telah mendelegasikan “otonomi terbatas” dengan penetapan Polda 

sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP) dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD), tetapi kekuasaan tetap 

berada di Pusat (Mabes Polri). 

Tetapi, sistem organisasi dan manajemen Polri masih belum memungkinkan seorang anggota polisi melewatkan 

seluruh karirnya di suatu daerah penugasan. Prinsip local job for local boy hanya diterapkan sebatas menyangkut 

kemampuan anggaran pemerintah (baca: anggaran Polri), sehingga rotasi tugas antar wilayah hanya diberlakukan 

pada perwira demi jenjang karir mereka. Manakala anggaran memungkinkan, bintara pun mengalami rotasi tugas 

yang seringkali ke tempat baru sama sekali. 

IV. Polmas di Masyarakat Majemuk Indonesia 

Mengingat makna Polmas adalah konteks lokal, maka strategi operasional diterapkan secara berbeda-beda di 

masing-masing negara yang menerapkan falsafah ini. Bahkan prinsip operasional Polmas juga tidak dapat diterapkan 

secara seragam untuk seluruh Indonesia. Penyeragaman pendekatan—apalagi program taktis dan teknis di 

lapangan—hanya akan mengulang kesalahan dalam manajemen pemerintahan sebelumnya. 

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia pernah memperoleh pelajaran yang sangat mahal dari 

“seragamisasi” manajemen. Melalui UU No 5/1974 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 5/1979 tentang 

Pemerintahan Daerah, dilakukan penyeragaman administrasi pemerintahan untuk seluruh Indonesia. Desa-desa 

diseragamkan, dengan menafikan lembaga-lembaga adat dan tradisional lainnya, yang sudah hidup dan berfungsi 

sejak masa pra-Indonesia. Akibatnya, kapasitas lokal menurun drastis, bahkan sistem menjadi seperti bangunan 

kertas, yang sangat rapuh. 

Konteks masyarakat majemuk Indonesia harus diperlakukan sebagai potensi positif, bukan gangguan yang bersifat 

negatif. Dalam perilaku kongkret, polisi tidak boleh berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu dalam 

menangani suatu kasus. Masyarakat majemuk berarti menghadirkan kompleksitas kepentingan setiap kelompok 

atau golongan. Sebagai instrumen negara yang berhak menggunakan kekuatan pemaksa dan kekerasan secara sah, 

polisi harus mempertimbangkan aspek-aspek kemajemukan tersebut. Jika tidak, maka konflik akan pecah dan 

menjadi berlarut-larut. 

Polmas bersentuhan dengan komunitas, bukan masyarakat. Di dalam tekstur masyarakat (society), maka polisi 

adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, Polri sesungguhnya adalah bagian dari masyarakat. Oleh 

karena itu, konsep “kemitraan polisi dan masyarakat” sesungguhnya harus diubah, menjadi “polisi adalah bagian dari 

masyarakat.” Kemitraan yang dibangun bukan antara polisi dan masyarakat, melainkan polisi dan komunitas—baik 

yang berbasis teritorial maupun kesamaan kepentingan, minat, atau hobi. 

Dalam konteks itulah harapan masyarakat terhadap polisi ditumpukan. Polisi adalah sipil, dalam berbagai maknanya. 

Sipil, dari istilah civil yang berarti “madani” (civil society, masyarakat sipil atau masyarakat madani); dari civility yang 

bermakna keadaban; dari civic yang bermakna kewargaan (kewarganegaraan); dari civilian, yang bermakna bukan 

militer (non-combatant, bukan petempur). Semuanya merujuk pada polisi sipil, yang bukan militer dan karenanya 

bukan petempur, yang pegawai negara (dan karenanya, harus lebih melayani ketimbang menggunakan kewenangan) 

dan berkeadaban. 

Di mata publik, Polmas harus mampu menumbuhkan kepercayaan (trust building). Tingkat kepercayaan dapat diukur 

dari jajak pendapat, dan dapat pula diukur dari keberanian warga untuk berurusan dengan pelayanan kepolisian, 

termasuk menyampaikan pengaduan 



atas kualitas pelayanan yang buruk. Masyarakat yang semakin percaya kepada polisi dengan sendirinya akan 

semakin patuh hukum, karena tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hukum dan peraturan perundang-undangan 

sebagai mekanisme pengaturan hidup bersama. 

V. Penutup: Masyarakat Patuh Hukum 

Salah satu tujuan pokok Polmas adalah menggeser tahap koersif dalam penegakan hukum (gakkum) ke tahap 

preventif (pencegahan), hingga tercapai tahap preemtif (penangkalan). Tugas polisi dalam menjaga keamanan dan 

memelihara ketertiban sosial akan menjadi sangat berat jika mengabaikan partisipasi warga masyarakat. Polri 

semakin berhasil dalam menjalankan visi dan misinya manakala crime rate menurun, tanpa perlu menambah jumlah 

personel dan penguatan postur lainnya. 

Pergeseran tersebut sekaligus menandai derajat kepatuhan hukum masyarakat. Derajat kepatuhan hukum yang 

paling tinggi, yaitu tahapan preemption (penangkalan) tindak kejahatan, terjadi manakala seluruh warga negara 

telah mengalami tahap internalisasi (internalized) norma-norma hukum yang berlaku. Contoh yang paling sederhana 

adalah, pengendara kendaraan bermotor yang tetap berhenti di lampu merah, sekalipun pada tengah malam dan 

tidak ada polisi atau aparat penegak hukum. 

Sementara itu, tahap moderat dalam kepatuhan hukum masyarakat—atau bersesuaian dengan tahapan prevention 

(penangkalan) tindak kejahatan—terbentuk manakala warga masyarakat sudah mematuhi norma-norma hukum, 

tetapi hanya jika hadir kekuatan pemaksa. Pada tahap itu, norma hukum sudah dipatuhi, tetapi tetap dilanggar jika 

tidak ada unsur pengawasan. Contohnya, pengendara kendaraan bermotor akan berhenti di lampu merah pada 

tengah malam karena tahu bahwa berjalan terus itu melanggar hukum. Tetapi, manakala dilihatnya tidak ada 

petugas yang berjaga (karena tengah malam), ia akan melanggar lampu merah tersebut. 

Atas pemahaman seperti itulah maka seluruh komponen masyarakat harus didorong dan difasilitasi supaya 

memperkuat diri (capacity building). Pada satuan terkecil, fokus harus diberikan pada keluarga sebagai unit sosial 

terkecil di masyarakat. Setelah itu, sebagaimana telah dilukiskan, penekanan diberikan pada unit-unit sosial lebih 

besar, yang sesungguhnya sudah memiliki kapasitas inheren sebagai institusi CJS (Criminal Justice System) otonom di 

masyarakat. 

Hanya dengan pemahaman, pendekatan, strategi kebijakan, dan aktivitas operasional seperti itu Polmas akan 

berhasil. Inilah perspektif masyarakat majemuk yang harus dipertimbangkan dalam Polmas-nya Polri. 

 


