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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya proses demokrasi di Indonesia maka sejalan pula dengan 

kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya salah satunya dengan menggunakan 

media unjukrasa. Namun ironisnya banyak data yang menyebutkan bahwa hampir 80%  aksi 

unjukrasa berakhir ricuh dengan aparat kepolisian bahkan tidak jarang peristiwa tersebut 

memakan korban baik dari sisi pihak pengunjuk rasa ataupun pihak kepolisian dalam hal ini 

adalah aparat dalmas polri yang memang bertugas sebagai pengendali massa  

Misalnya saja bentrok yang terjadi antara mahasiswa Banten dengan pihak dalmas 

polri di depan gedung KPK, Kamis (22/9) dalam peristiwa tersebut aksi saling dorongpun 

tidak terhindarkan sehingga menyebakan arus lalu lintas macet total. Menurut kabar yang 

beredar puluhan mahasiswa mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut (metrotvnews, 

2010) 

Kabar lainpun juga menyebutkan peristiwa yang sama yakni bentrok antara warga dan 

aparat dalmas pori hingga menyebabkan tiga warga menderita luka tembak pada saat polisi 

melepaskan tembakan kea rah kerumunan massa Sabtu (15/1) bentrokan ini dipicu 

meninggalnya seorang warga akibat dianiaya oleh tiga orang oknum anggota Kepolisisan 

Resort Kepulauan Aru Maluku, pada saat warga ingin meminta konfirmasi tentang peristiwa 

tersebut  ntah siapa yang memulai bentrokan antar kedua belah pihak sehingga jatuh korban 

lukapun tidak terhinda rkan(metrotvnews, 2011) 

Unjuk rasa solidaritas mahasiwa untuk Bima di Bandar Lampung Selasa (27/12), 

berlangsung ricuh. Aksi mahasiswa menyulut kemarahan puluhan anggota pengendali massa 

(Dalmas) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Anggota Dalmas marah lantaran 

Komandan Kompi Dalmas Ajun Komisaris Polisi Tantowi Darsah dan salah seorang anggota 

intel Polresta Bandar Lampung tersambar api yang membakar replika keranda mayat. 

Sementara mahasiswa beralasan polisi terbakar akibat tindakan mereka sendiri. Dalam unjuk 

rasa itu mahasiswa mengecam tindakan polisi dalam membubarkan massa di Pelabuhan Sape, 

Bima, Nusa Tenggara Barat, yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

(Liputan6, 2011) 
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Selain itu ada juga unjuk rasa menolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/10), berlangsung ricuh. Para pendemo terlibat baku pukul 

dengan aparat dalmas polri yang melakukan pengamanan. Situasi kota tersebut sempat 

mencekam selama beberapa jam. Kericuhan dimulai saat puluhan mahasiswa Universitas Ibn 

Khaldun (UIKA) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bogor, 

menggelar demonstrasi di depan kampusnya di Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal. Para 

mahasiswa ini lantas mencoba menyandera mobil plat merah dan sebuah truk Pertamina yang 

mengangkut LPG. Aparat kepolisian berusaha mengadang aksi tersebut dengan 

membubarkan para pendemo. Kejadian ini membuat kedua kubu terlibat saling dorong. Tiba-

tiba, salah satu pendemo bernama Mahdum, mahasiswa Fakultas Ekonomi UIKA, terkapar 

karena ditendang petugas. "Tiba-tiba, ada Polisi menendang ke perut saya, sampai saya 

mual," ujar Mahdum kepada wartawan.(Liputan6, 2011) 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi-aksi demonstrasi sangat mudah 

sekali berujung bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian, tidak jarang aparat 

kepolisian menggunakan pentungan, menyemprotkan gas air mata, melepaskan tembakan 

yang tentu saja sangat berbahaya bagi masyarakat. Aksi-aksi kekerasan yang ditunjukkan 

oleh aparat kepolisian dalam menghadapi massa merupakan bentuk amarah yang disertai 

dengan ketidak mampuan anggota dalmas polri dalam memodifikasi situasi yang datang dari 

luar. Lantas bagaimana dengan semboyan polri sebagai pengayom dan pengaman masyarakat 

yang tentu saja tugas pokoknya adalah melindungi dan menciptakan rasa aman di 

masyarakat? Karena bila merujuk pada fenomena dan fakta-fakta yang ada dapat dikatakan 

bahwa fungsi dalmas polri sudah tidak sesuai dengan jalur semestinya.  

Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat adalah harga mati yang sudah 

tidak dapat diganggu gugat lagi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang republik 

indonesia nomor 2 tahun 2002  bab iii tentang tugas dan wewenang pasal 13 tugas pokok 

kepolisian negara republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam undang - undang kepolisian jelas tertulis bahwa 

kewajiban aparat kepolisian  adalah untuk menciptakan rasa aman dalam lingkup masyarakat. 

Polri secara umum terbagi dalam lima fungsi kepolisian, yaitu fungsi intelijen, fungsi 

reserse, fungsi samapta, fungsi lalu lintas, dan fungsi bimbingan masyarakat. Polisi fungsi 

samapta merupakan satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindarkan dan 

mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya 
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mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat (Sutanto, 2004). Polisi samapta adalah 

sebagian dari ”wajah polisi di lapangan”, yang selalu berhadapan langsung dengan 

masyarakat dan oleh masyarakat polisi inilah yang “terlihat” sebagai polisi. Polisi fungsi 

samapta tersebut bekerja di tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang terbuka, 

sehingga masyarakat secara bebas dapat memberikan penilaian atas perilaku polisi-polisi 

tersebut. Menurut Rahardjo (2002) di tempat-tempat terbuka seperti tersebut di atas, 

pelaksanaan pekerjaan polisi yang ideal dan profesionalisme polisi teruji. 

Pengendalian massa adalah bagian dari tugas polisi samapta, yang merupakan suatu 

kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap 

sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan 

aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh dari pihak tertentu atau 

provokator (Sutanto, 2004). 

 Dalmas disini berfungsi sebagai tameng atau penjaga untuk mengamankan jalannya 

demonstrasi agar suasana demontrasi dapat berjalan dengan tertib dan tidak ada hal negative 

yang terjadi sebagaimana seperti yang tertuang dalam perundang-undangan etika hubungan 

bermasyarakat polri pasal 10 yang menyatakan bahwa anggota Polri wajib : 

a. menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan 

terhadap hak asasi manusia. 

b. menjujung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga Negara 

c.. menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik. 

d. meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat 

Polisi berwatak sipil adalah polisi yang dalam menjalankan pekerjaannya tetap 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mampu melaksanakan tugas tanpa 

menggunakan kekerasan, dan bersedia mendengarkan dan mencari tahu sumber dari 

permasalahan masyarakat (Rahardjo, 2002). Salah satu sikap mutlak yang harus dipenuhi 

seorang polisi sebagai pengemban “pelayanan masyarakat” adalah inferior, harus merasa 

lebih rendah dari masyarakat yang dilayani. 

Hasil penelitian (Tim Peneliti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2002) menyebutkan 

bahwa masih ada sebagian anggota samapta yang tidak mampu mengendalikan emosi dan 

bertindak kasar saat menghadapi pengunjuk rasa. Dalam aksi unjuk rasa seharusnya aparat 

kepolisian tidak mudah terpancing dan tetap bisa meregulasi emosi. Massa yang arogan tidak 

harus dilawan dengan kekerasan. Kesabaran hati serta adanya kemampuan mengontrol emosi 

saat menghadapi pengunjuk rasa akan membuahkan kebaikan, yakni kekerasan tidak terjadi 
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dan bentrokan pun bisa dihindari (Kunarto, 1999). Maka untuk menjadi polisi yang baik, 

menurut Tabah (1991) perlu memiliki kepribadian yang matang, tidak emosional, dan 

berpendidikan yang memadai. Polisi pengendali massa (Dalmas) diharapkan tetap tenang 

meskipun mahasiswa mulai bersikap anarkis. 

Lantieri (Goleman, 1998) menyebutkan bahwa ketrampilan emosional sangat 

diperlukan untuk mencegah tindak kekerasan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas tidak 

hanya ditentukan oleh peran kecemerlangan akadamis dan teknis, namun juga ditentukan oleh 

kemampuan pengaturan emosi yang baik. 

 Tidak adil rasanya bila kita beranggapan bahwa 100% anggota kepolisian dalam hal 

ini khususnya dalmas polri mempunyai kecenderungan bersikap anarki dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pengendali massa, ada juga anggota kepolisian yang mampu tetap tenang 

dan tidak ada kecenderungan bersikap agresi di tengah tekanan dalam menjalankan tugasnya. 

Ketika menghadapi masalah ada juga aparat dalmas polri yang mempunyai pemilihan situasi 

yang baik misalnya ketika ada hal yang tidak disukainya dia cenderung untuk menghindar 

dan tidak berdekatan dengan sumber masalah atau hal yang tidak disukainya ini merupakan 

salah satu indikasi bahwa aparat dalmas polri juga mampu dalam memiliki pengaturan emosi 

yang baik  

Regulasi emosi ialah kemampuan secara fleksibel untuk mengendalikan emosi yang 

dirasakan dan ditampilkan sesuai dengan tuntutan lingkungan (Denham dalam Coon, 2005). 

Saat melakukan regulasi emosi, seseorang belajar untuk mengurangi atau mengendalikan 

emosi negatif dan mempertahankan atau membangun emosi positif (Kostiuk & Fouts, 2002). 

Sedangkan Gross dan Levenson (1993) mendefinisikan regulasi emosi sebagai 

manipulasi yang dilakukan pada diri sendiri atau terhadap : anteseden emosi (situasi yang 

dapat memicu respon emosi), atau satu atau lebih dari komponen-komponen respon emosi 

yang terdiri dari aspek fisiologis, pengalaman subjektif, atau perilaku. Artinya bahwa regulasi 

emosi bisa dilakukan dengan mempengaruhi situasi saat respon emosi belum muncul atau 

ketika respon emosi telah muncul. 

Penelitian mengenai regulasi emosi yang dilakukan oleh Barret, Gross, Christensen 

dan Benvenuto (2001) menemukan bahwa emosi negatif dapat mempengaruhi aktivitas 

seseorang dan bahwa kemampuan meregulasi emosi dapat mengurangi emosi-emosi negatif 

akibat pengalaman-pengalaman emosional serta meningkatkan kemampuan untuk 

menghadapi ketidakpastian hidup, memvisualisasikan masa depan yang positif dan 

mempercepat pengambilan keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isen, Daubman, 
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dan Nowicki (dalam Manz, 2007), menyebutkan bahwa ketrampilan regulasi dapat 

meningkatkan pembelajaran secara signifikan.(Setyowati.2010) 

Selain itu, regulasi akan mempengaruhi koping individu terhadap masalah. Koping 

positif dipengaruhi oleh emosi-emosi yang positif, sementara emosi-emosi negatif lahir dari 

koping yang tidak efektif (Lazaruz, 1991;Moskowitz, 2001). Pada proses koping yang 

berhasil maka akan terjadi proses adaptasi yang meningkatkan kemampuan individu untuk 

bertahan dalam menghadapi kemungkinan stres selanjutnya. Sebaliknya bila terjadi 

kegagalan dalam proses koping maka individu bersangkutan akan mengalami stres yeng 

berkelelanjutan, yang termanifestasi dalam berbagai gangguan psikis dan fisik, seperti 

gangguan kesehatan, dan masalah sosial lainnya (Gross & John, 2003, Eisenberg, Fabes, 

Guthrie, & Reiser, 2000). Dengan kata lain, kemampuan regulasi emosi sebagai salah satu 

bentuk koping dapat berpengaruh terhadap penanganan stres. 

Menurut Thomson dan Eisenberg, Kapasitas regulasi emosi dipengaruhi oleh proses 

social. Kapasitas ini dibentuk secara luas oleh pengasuh yang memberikan instruksi secara 

eksplisit maupun implicit dalam regulasi emosi. Einsberg menambahkan  bahwa regulasi 

emosi berpengaruh pada kompetensi social dan perkembangan moral, tanpa regulasi emosi 

ada psysiological over-arousal and behavior sehingga interaksi sosial akan buruk yang 

berakibat adanya dua kemungkinan yakni: terhambat dan under controlled dan kemungkinan 

out of control  

Hal inilah yang kemungkinan terjadi pada anggota dalmas yang mempunyai regulasi emosi 

yang buruk kecenderungan untuk out of control atau lepas kendali sehingga akan 

memunculkan sikap agresi. 

 Agresi merupakan tindakan individu yang diarahkan pada penghalang dalam 

pencapaian kepuasan (Krench, Crutchfield, dan Ballachey, 1982). Menurut para akhli 

psikologi, konsep agresi secara umum dimengerti sebagai tindakan yang ditujukan untuk 

melukai atau menyakiti orang lain (Baron & Grasiano, 1991). Yang menarik perhatian 

penulis yang sebelumnya pernah bertugas sebagai pengendali pasukan dalmas, pada 

kenyataannya di lapangan ditemukan bukti, bahwa tidak semua anggota yang tergabung 

dalam pasukan dalmas serta merta melakukan tindakan agresi kepada massa.  

Banyak faktor determinan yang mempengaruhi perilaku agresi pasukan dalmas di 

lapangan, misalnya saja kondisi internal yang mendorong agresi seperti reaksi emosional 

terhadap kejadian- kejadian tak menyenangkan,agresi yang dihasilkan dari arousal secara 

umum sedangkan faktor lain yang meningkatkan kemungkinan agresi adalah faktor 
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situasional seperti hasutan/dorongan dari orang lain, ancaman atau serangan, stressor – 

stressor dari lingkungan misal terlalu panas, padat dan bising (Dayakisni, 2009). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa polisi yang bertugas dalam suhu tinggi (27 
o
C) cenderung 

lebih berpeluang melakukan tindak kekerasan (Sarwono, 2001). Dalam kondisi tegang dan 

letih, dorongan untuk bertindak tidak tepat akan cenderung muncul (Cooper, 1999).  Ali 

(Suara Merdeka, 2006) menyatakan bahwa tindak kekerasan yang ditampilkan polisi tersebut 

merupakan suatu usaha pembelaan diri atas ancaman terhadap keselamatan dirinya.  

Berberapa uraian di atas, memperlihatkan bahwa dalam kondisi yang penuh tekanan, 

kemungkinan seseorang dapat kehilangan kontrol emosi dan memunculkan tindak kekerasan. 

Di satu sisi regulasi emosi dapat membantu seseorang dalam mengurangi munculnya tindak 

kekerasan polisi dalam kondisi eksternal apapun, bila aparat dalmas polri memiliki 

kemampuan regulasi emosi yang baik diharapkan dapat meminimalisir perilaku agresi yang 

muncul.  

 Fenomena ini menarik perhatian dan menggugah minat penulis untuk melakukan 

penelitian terhadap regulasi emosi dalmas polri dalam menghadapi unjuk rasa.. Sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti tentang regulasi emosi dalmas polri dalam menghadapi unjuk 

rasa. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: ”Bagaimana Regulasi Emosi Dalmas Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi emosi dalmas polri dalam 

menghadapi unjuk rasa 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

    Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

 

1.     Manfaat Teoritis 

    Manfaat penelitian secara teoritis adalah agar hasil penelitian dapat menambah 

referensi ilmiah bagi perkembangan Psikologi Sosial 
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2.     Manfaat Praktis 

a. Bagi Pimpinan Polda Jawa Timur 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pimpinan 

Poresta Surabaya dalam hal regulasi emosi personilnya dan dapat dicari suatu cara yang 

efektif untuk mengembangkan keterampilan dalam hal regulasi emosi yang baik sehingga 

dapat melaksanakan tugas dengan lebih maksimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku  

 

b. Bagi Subjek Penelitian  

           Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi anggota Samapta 

khusunya unit dalmas polri Polresta Surabaya untuk dapat meregulasi emosinya 

 

 


