
 

 

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  

 

NOMOR …… TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PENANGANAN KEMERDEKAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 
(DAMAI-ANARKISTIS ANTI KEKERASAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa globalisasi informasi telah mendewasakan masyarakat 
dalam berinteraksi sosial yang ditandai dengan adanya 
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana 
fenomena ini memberikan dampak positif dalam kehidupan 
berdemokrasi yang sejalan dengan regulasi tata cara masyarakat 
untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum, dengan tujuan 
tidak terganggunya tatanan kehidupan masyarakat lain atau 
ketertiban umum; 

b. bahwa eforia kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum 
sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1998 oleh sebagian masyarakat sering diabaikan sehingga 
berdampak kepada terganggunya tatanan dalam kehidupan 
bermasyarakat, hal ini tergambarkan ketika aspirasi yang 
disampaikan tidak mendapatkan respon positif sesuai yang 
dikehendaki, maka kelompok masyarakat tersebut cenderung 
melakukan perbuatan anarkistis yang tidak disadari hal itu 
merupakan perbuatan pidana, sehingga diperlukan tindakan 
Kepolisian dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang 
penanganannya diprioritaskan; 

c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud, 
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menerapkan pola 
Pelayanan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penindakan (Pola 
4.P) serta menghindari tindakan kekerasan; 

 

d. bahwa ….. 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Penanganan 
Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Damai-
Anarkistis Anti Kekerasan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa; 

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
9 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 
Pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di 
muka umum; 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 1 
Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 
Kepolisian; 

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 
12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalianan 
Penyidikan di Lingkungan Polri; 

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak 
dalam Penanggulangan Huru-Hara; 

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti 
Tindak Pidana; 

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan 
Kepolisian; 

13. Perkap ….. 
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13. Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasional 
Kepolisian; 

14. Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA 
BARAT TENTANG PENANGANAN KEMERDEKAAN 
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (DAMAI-ANARKISTIS 
ANTI KEKERASAN) 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah 
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 
negeri. 

2. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Polda NTB 
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di 
wilayah Nusa Tenggara Barat. 

3. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan 
secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk, mencegah, 
menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam 
keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan 
kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 

4. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat  HAM adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 

 

5. Pelanggaran ….. 
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5. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 
termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian 
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau 
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
Undang dan tidak mendapatkan dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 
berlaku. 

6. Kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa, cidera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi. 

7. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, 
potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan 
Kepolisian. 

8. Kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum dalam bentuk 
pawai/arak-arakan, rapat umum, mimbar bebas dan lainnya dengan maksud 
menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan dan lainnya. 

9. Tindakan Pasif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang bersifat 
statis akan tetapi tindakan tersebut mengganggu atau dapat mengganggu 
ketertiban umum serta tidak mengindahkan himbauan anggota Polri untuk 
menghentikan perilaku tersebut. 

10. Tindakan Aktif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang bersifat 
dinamis dan telah mengganggu ketertiban umum serta tidak mengindahkan 
himbauan anggota Polri dan/atau petugas lainnya yang sedang melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. 

11. Tindakan Agresif adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang 
cenderung melakukan penyerangan terhadap anggota Polri, masyarakat, harta 
benda atau kehormatan orang lain. 

12. Tindakan Sangat Agresif adalah tindakan yang bersifat sangat segera  dilakukan 
oleh seseorang atau kelompok orang yang dapat menyebabkan luka parah atau 
kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri dan/atau 
masyarakat serta menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum. 

13. Anarki adalah hal tidak adanya pemerintahan, peraturan atau ketertiban. 

14. Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki, dan/atau orang yang 
menganut paham anarkisme dimana dalam tindakan yang dilakukan dapat berupa 
menganjurkan atau bertindak sebagai pelaku yang dengan sengaja melakukan 
tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang. 

15. Anarkistis adalah sifat dari perbuatan anarki. 

16. Damai adalah suatu keadaan atau situasi dimana tidak terjadi gangguan terhadap 
ketertiban umum dan kegiatan masyarakat berjalan secara normal. 

17. Tindakan Tegas dan Terukur adalah serangkaian tindakan Kepolisian yang 
dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan satuan secara 
profesional normatif untuk mengendalikan suatu keadaan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan terlebih 
dahulu.  

18. Mempertahankan ….. 
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18. Mempertahankan diri adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk 
melindungi diri sendiri atau masyarakat atau harta benda atau kehormatan 
kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung. 

19. Eskalasi Situasi Hijau adalah kondisi massa yang melakukan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum tertib dan memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

20. Eskalasi Situasi Hijau-Kuning adalah kondisi massa yang melakukan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum mulai menunjukkan perilaku 
tidak tertib, jumlah massa bertambah dan cenderung mengganggu ketertiban 
umum. 

21. Eskalasi Situasi Kuning-Merah adalah kondisi massa yang melakukan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum telah menganggu ketertiban 
umum, menunjukkan tindakan agresif, tidak mengindahkan himbauan petugas 
dan cenderung mengarah pada pelanggaran hukum. 

22. Eskalasi Situasi Merah adalah kondisi massa yang melakukan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum dan/atau perbuatan pidana berupa tindakan kekerasan terhadap orang 
maupun barang secara bersama-sama sehingga menimbulkan korban jiwa dan 
barang.  

23. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam 
mengantisipasi atau penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang dilakukan secara humanis pada situasi hijau atau situasi tertib. 

24. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam 
mengantisipasi atau penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang dilakukan pada situasi hijau-kuning atau situasi tidak tertib. 

25. Penanggulangan adalah serangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam 
mengantisipasi atau penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang dilakukan pada situasi kuning-merah atau situasi sangat tidak tertib 
yang telah mengarah pada terjadinya pelanggaran hukum. 

26. Penindakan adalah serangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam 
mengantisipasi atau penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang dilakukan pada situasi merah atau situasi melanggar hukum. 

27. Pola penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dari 
eskalasi situasi hijau (damai) sampai dengan eskalasi situasi merah (anarkistis), 
dilaksanakan dengan mempedomani Pola Pelayanan, Pengendalian, 
Penanggulangan dan Penindakan yang selanjutnya disebut dengan Pola 4P. 

28. Pengendali Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh satuan Polri dalam menghadapi massa kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum. 

29. Dalmas Humanis adalah satuan Dalmas yang hanya dilengkapi dengan tali 
Dalmas sebagai penyekat antara massa dengan sasaran kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum dan bertugas memberikan pelayanan 
pada eskalasi situasi hijau; 

 

30. Dalmas ….. 
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30. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang hanya dilengkapi dengan tameng 
Dalmas dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa tidak tertib atau situasi 
hijau-kuning. 

31. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat 
perlengkapan khusus Kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi kondisi 
massa tidak tertib dan telah mengarah pada terjadinya pelanggaran hukum atau 
situasi kuning-merah. 

32. Alih Ganti adalah kegiatan peralihan pengendali massa dari satuan Dalmas 
Humanis kepada satuan Dalmas Awal. 

33. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan pengendali massa dari satuan Dalmas 
Awal kepada satuan Dalmas Lanjut. 

34. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan pengendali massa dari satuan Kompi 
Dalmas Lanjut kepada satuan Detasemen/Subdetasemen PHH. 

35. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya di singkat PHH adalah Detasmen  
PHH Brimob yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap 
kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat atau eskses 
yang timbul sebagai akibat dari kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum. 

36. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-
menawar dengan massa kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 

37. Acara Pimpinan Pasukan yang selanjutnya disingkat APP adalah urut-urutan 
cara memberikan instruksi untuk pasukan sebelum melaksanakan tugas. 

38. Kendali adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan pasukan 
untuk mengatur pergerakan dan cara bertindak pasukan dalam pelaksanaan 
tugas penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 

39. Alih Kendali adalah peralihan tanggung jawab pengendalian taktis pergerakan 
pasukan secara hirarkhi berdasarkan kewenangan struktural dalam rangka 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 

40. Kendali Taktis adalah  manajemen pengendalian pergerakan pasukan yang 
dilakukan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi 
Kepolisian dalam rangka penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum. 

41. Kendali Teknis adalah manajemen pengendalian cara bertindak fungsi-fungsi 
Kepolisian yang dilaksanakan oleh  pimpinan pasukan dan/atau perwira lainnya 
yang ditunjuk dengan surat perintah berdasarkan kompetensi dan keterampilan 
yang dimiliki secara profesional dan proporsional. 

42. Kendali Umum adalah manajemen pengendalian untuk mengatur seluruh 
rangkaian kegiatan, tindakan dan pergerakan pasukan dalam rangka penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 

 

 

 

43. Kuratif ….. 
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43. Kuratif adalah cara bertindak yang dilakukan dalam operasi Kepolisian berbentuk 
pertolongan dan penyelamatan. 

44. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam operasi Kepolisian untuk 
memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi keamanan dan ketertiban 
seperti keadaan semula. 

 
Pasal 2 

 
Tujuan peraturan ini adalah: 
 
a. sebagai pedoman bagi anggota Polda NTB dalam rangka mengelola situasi 

kamtibmas pada pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dari eskalasi situasi damai sampai dengan eskalasi situasi anarkistis 
dengan mengesampingkan tindakan  kekerasan; dan 

b. terwujudnya sistem penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang terpadu, terarah, proporsional dan profesional pada semua eskalasi 
situasi dengan menghindarkan adanya tindakan kekerasan dan pelanggaran 
HAM. 

 
Pasal 3 

 
Pelaksanaan penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dari 
eskalasi situasi damai dan anarkistis dengan menghindarkan adanya tindakan 
kekerasan mempedomani azas dan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
 
a. legalitas, yaitu setiap tindakan anggota Polri senantiasa berdasarkan perundang-

undangan; 

b. proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam menangani kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum sesuai legalitas kewenganannya masing-
masing; 

c. nesesitas, yaitu setiap anggota Polri dapat menggunakan kekuatan bila memang 
benar-benar diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang 
dihadapi; 

d. profesionalitas, yaitu setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugas pokoknya 
sesuai kompetensi yang dimiliki secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 

e. pelayanan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka 
memberikan pengamanan terhadap rangkaian kegiatan masyarakat dengan 
tujuan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan secara normatif;  

f. keterpaduan fungsi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, dan 
terkoordinasi oleh fungsi-fungsi teknis Kepolisian  yang dilibatkan dalam 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

g. humanis, yaitu setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan Kepolisian 
kepada peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, melindungi, mengayomi, 
melayani dan menghormati Hak Asasi Manusia; 

  

h. masuk akal ….. 
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h. masuk akal, yaitu setiap anggota Polri dalam melaksanakan tindakan Kepolisian 
harus mempertimbangkan situasi yang dihadapi secara logika berdasarkan fakta 
bahwa ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan benar-benar 
menimbulkan bahaya yang bersifat segera terhadap keselamatan petugas dan 
masyarakat; 

i. proaktif, yaitu setiap anggota Polri secara dini berupaya mengetahui kondisi 
eskalasi situasi yang apabila tidak segera mendapatkan respon akan berpotensi 
menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; 

j. transparansi, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dapat diakses oleh 
masyarakat secara terbuka dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; 

k. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dapat diukur secara akuntasi 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup peraturan ini meliputi: 
 
a. pelayanan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum pada eskalasi 

situasi tertib/hijau; 

b. pengendalian kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum pada eskalasi 
situasi tidak tertib/hijau-kuning; 

c. penanggulangan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum pada 
eskalasi situasi sangat tidak tertib dan cenderung mengarah pada terjadinya 
pelanggaran hukum/kuning-merah; dan 

d. penindakan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum pada eskalasi 
situasi melanggar hukum/merah. 

 
 

BAB II 
 

INDIKATOR ESKALASI SITUASI, TANDA TAKTIS,  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 
Bagian kesatu 

Indikator Eskalasi Situasi 
 

Pasal 5 
 

Eskalasi situasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi 
menjadi 4 (empat) dengan indikator sebagai berikut: 

 
a. Eskalasi situasi hijau dengan indikator sebagai berikut: 

 
1. pergerakan massa dari titik kumpul ke tempat dilakukannya kemerdekaan 

penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan tertib dan tidak 
melanggar arus lalu lintas; 

 
2. kemerdekaan ….. 
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2. kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan 
damai dan tidak membawa alat peraga yang membahayakan masyarakat 
dan petugas; 

3. perilaku massa pada kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
tertib/tidak mengganggu ketertiban umum dan bersifat pasif; 

4. orasi yang disampaikan orator tidak bersifat menghasut; 

5. arus lalu lintas kendaraan tidak terganggu; 

6. koordinator lapangan masih mampu untuk mengedalikan massa pada 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

7. negosiator masih dapat berkomunikasi efektif dengan koordinator lapangan 
dan peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

8. masyarakat sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum tidak terganggu; 

9. kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum tidak dilakukan pada 
tempat-tempat yang dilarang oleh Undang-Undang; dan 

10. komunikasi antara peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan anggota Polri berjalan dengan baik. 
 

b. Eskalasi situasi hijau-kuning dengan indikator sebagai berikut: 
 
1. kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum masih tertib, jumlah 

massa bertambah banyak dan cenderung sulit untuk dikendalikan oleh 
penanggung jawab;  

2. pergerakan massa bersifat pasif, namun mulai melakukan kegiatan yang 
menganggu ketertiban umum; 

3. masyarakat di sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum resah dan merasa terganggu atas pelaksanaan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum yang tidak tertib; 

4. peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum mengabaikan 
himbauan petugas; 

5. peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum mulai 
menyatakan rasa tidak puas secara terbuka dan keras dengan  
mengeluarkan kata-kata ancaman bila tuntutanya tidak segera dipenuhi; 

6. peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum telah mulai 
mendorong dan menghardik petugas Dalmas; 

7. orator mulai memprovokasi massa dengan kalimat yang bersifat menghujat 
sehingga massa terprovokasi dan cenderung tidak terkendali; dan 

8. negosiasi yang dilakukan petugas tidak diindahkan. 
 

c. Eskalasi situasi kuning-merah dengan indikator sebagai berikut: 
 
1. telah terbentuk kerumunan massa peserta kemerdekaan penyampaian 

pendapat di muka umum yang lebih besar dan berperilaku agresif yang tidak 
terkendali; 

2. situasi ….. 
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2. situasi telah berubah menjadi tidak tertib dan perlawanan terhadap petugas 
Dalmas dengan melemparkan benda-benda keras; 

3. peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum tidak 
menghiraukan himbauan Kepolisian yang secara terus-menerus 
disampaikan;  

4. emosi massa meningkat dan telah mulai mendorong/mendesak, merusak, 
membakar ban atau poster dan melempari petugas dengan benda-benda 
keras; 

5. penanggungjawab dan koordinator lapangan tidak mampu  mengendalikan 
emosi massa; 

6. peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum nampak 
membawa senjata tajam dan benda-benda lain yang dapat membahayakan 
petugas maupun masyarakat lainnya; 

7. orator menyampaikan ancaman apabila tuntutan yang disampaikan tidak 
segera dipenuhi; 

8. perwakilan massa menolak untuk bernegosiasi dengan petugas;  

9. masyarakat sekitar sudah sangat resah dan merasa terganggu aktifitasnya; 

10. terganggunya ketertiban umum; 

11. himbauan Kepolisian sudah tidak diindahkan lagi dan upaya mediasi telah 
gagal; dan 

12. pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum semakin meningkat dan sudah tidak terkendali. 

 
d. Eskalasi situasi merah dengan indikator sebagai berikut: 

 
1. kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum telah dilakukan berhari-

hari dengan jumlah massa yang cukup besar dan dilakukan pada tempat-
tempat yang dapat mengganggu kepentingan umum. 

2. telah terbentuk pengerahan massa yang meluas, berperilaku anarkistis dan 
tidak dapat dikendalikan serta sangat membahayakan keselamatan petugas 
maupun masyarakat; 

3. kegiatan negosiasi dan komunikasi antara massa dengan pejabat pengambil 
kebijakan sudah tidak berjalan, sehingga emosi massa terus meningkat dan 
cenderung bertindak sangat agresif menyerang petugas;  

4. telah terjadi tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap orang maupun 
barang, pembakaran, penganiayaan dan penyerangan terhadap petugas 
yang sedang melaksanakan kewajibannya; 

5. fasilitas pelayanan umum tidak berfungsi dan terjadi kemacetan arus lalu 
lintas; 

6. adanya ancaman keselamatan yang bersifat segera terhadap petugas yang 
sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum; 

 

7. telah ….. 
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7. telah terjadi kerusuhan, penjarahan serta ancaman keselamatan bagi 
masyarakat umum; 

8. timbul korban jiwa/luka baik petugas, peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum maupun masyarakat lainnya; dan 

9. aktivitas pemerintahan, masyarakat dan perekonomian lumpuh. 
 

Bagian Kedua 
Tanda Taktis 

 
Pasal 6 

 
Untuk memudahkan pengendali taktis memberikan informasi tentang eskalasi situasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, maka pengendali taktis pada 
setiap tahapan akan memberikan petunjuk dengan mengibarkan bendera dengan 
warna, sebagai berikut: 

a. pada eskalasi situasi hijau pengendali taktis adalah Kapolsek yang dilengkapi 
dengan tanda taktis yaitu bendera warna hijau, sedangkan pengendali teknis 
berada pada para Kepala Satuan Fungsi Operasional; 

b. pada eskalasi situasi hijau-kuning pengendali taktis adalah Kapolsek dan/atau 
Kapolres yang dilengkapi dengan tanda taktis bendera berwarna hijau-kuning, 
sedangkan pengendali teknis berada pada para Kepala Satuan Fungsi 
Operasional; 

c. pada eskalasi situasi kuning-merah pengendali taktis adalah Kapolres yang 
dilengkapi dengan tanda taktis bendera berwarna kuning-merah sedangkan 
pengendali teknis berada pada para Kepala Satuan Fungsi Operasional; dan 

d. pada eskalasi situasi merah pengendali umum adalah Kapolda dan pengendali  
taktis tetap berada pada Kapolres yang dilengkapi dengan bendera berwarna 
merah, sedangkan pengendali teknis berada pada para Kepala Satuan Fungsi 
Operasional. 

 
Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Larangan 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggota Polda NTB yang melaksanakan penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum pada setiap tahapan eskalasi situasi diwajibkan: 
 
a. menghormati Hak Asasi Manusia; 

b. melayani dan mengamankan peserta kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum sesuai ketentuan; 

c. setiap pergerakan satuan fungsi Kepolisian selalu dalam ikatan satuan; 

d. melindungi jiwa raga, harta benda dan kehormatan peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum maupun masyarakat lainnya; 

 

e. tetap ….. 
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e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum selesai; 

f. patuh dan taat kepada perintah pimpinan yang bertanggung jawab sesuai 
tingkatannya; 

g. setiap penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
pada setiap eskalasi situasi didampingi oleh Provost sebagai pengawas 
internal; 

h. setiap penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
didampingi oleh Unit Kesehatan Lapangan; dan 

i. setiap penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
dipimpin oleh seorang perwira sebagai pengendali teknis dan taktis sesuai 
tingkatan eskalasi situasi. 

 
(2) Anggota Polda NTB yang melaksanakan penanganan kemerdekaan penyampaian 

pendapat di muka umum pada setiap tahapan eskalasi situasi dilarang: 
 
a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; 

b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; 

c. membawa peralatan diluar peralatan Dalmas/PHH Brimob; 

d. membawa senjata tajam; 

e. keluar dari ikatan satuan dan melakukan pengejaran secara perorangan; 

f. mengucapkan kata-kata kotor atau memaki peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum, pelecehan seksual dan lain 
sebagainya; 

g. melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan; 

h. melakukan tindakan Kepolisian tanpa kendali atau tanpa perintah pimpinan; 
dan 

i. membawa dan menggunakan senjata api serta senjata tajam dengan alasan 
apapun ketika melaksanakan tugas penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BAB III ….. 
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BAB III 
 

TAHAP PERSIAPAN 
 

Pasal 8 
 

Setiap menerima pemberitahuan baik lisan maupun tertulis akan dilaksanakan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, maka Kapolsek/Kapolres 
dan/atau Kapolda melakukan kegiatan: 
 
a. mengupayakan negosiasi dengan penanggungjawab kegiatan untuk tidak 

melakukan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dan 
menyarankan menempuh upaya dialog dengan sasaran yang dituju; 

b. membuat perkiraan intelijen; 

c. menyiapkan surat perintah; 

d. membuat rencana pengamanan; 

e. menyiapkan personel pengemban  fungsi Kepolisian berikut sarana, prasarana 
dan dukungan lainnya yang diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah dan 
karakteristik massa; 

f. melaksanakan apel kesiapan dan memberikan APP kepada seluruh personel 
fungsi Kepolisian yang dilibatkan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; dan 

g. menyiapkan sistem komunikasi dalam rangka pengendalian seluruh satuan Polri 
yang dilibatkan. 

 
Pasal 9 

 
(1) Pengendali teknis/taktis melaksanakan APP kepada seluruh personel fungsi 

Kepolisian yang akan dilibatkan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum, tentang: 
 
a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh personel fungsi Kepolisian yang 

meliputi jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta 
kemungkinan yang akan terjadi selama kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; 

b. gambaran situasi obyek tempat dilakukan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; 

c. pengamanan terhadap material dan logistik yang digunakan dalam 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

d. rencana urut-urutan tindakan yang akan dilakukan oleh personel masing-
masing fungsi Kepolisian dan termasuk teknis penyelamatan bila diperlukan. 

(2) Melaksanakan pengecekan terhadap kesiapan personel dan peralatan yang akan 
digunakan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum. 

Pasal 10 ….. 
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Pasal 10 
 

(1) Penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum damai-
anarkistis anti kekerasan pada semua eskalasi situasi dilaksanakan secara 
terpadu oleh Satuan Utama Operasional Kepolisian, Satuan Bantuan Operasional 
Kepolisian dan Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian; 
 

(2) Satuan Utama Operasional Kepolisian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. fungsi Intelijen Keamanan; 

b. fungsi Pembinaan Masyarakat; 

c. fungsi Lalu Lintas; 

d. fungsi Sabhara; 

e. fungsi Reserse Kriminal Umum; 

f. fungsi Reserse Kriminal Khusus; 

g. fungsi Reserse Narkoba; dan 

h. fungsi Pengamanan Obyek Vital. 
 

(3) Satuan Bantuan Operasional Kepolisian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Satuan Brimob; 

b. Kepolisian Perairan; 

c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan; 

d. Bidang Profesi dan Pengamanan; 

e. Bidang Teknologi Informasi;  

f. Bidang Hubungan Masyarakat; dan 

g. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. 
 

(4) Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran; 

b. Biro Sumber Daya Manusia; 

c. Biro Sarana dan Prasarana; 

d. Bidang Hukum; 

e. Bidang Keuangan; dan 

f. Biro Operasi. 
 

 
 
 
 
 
 

BAB IV ….. 
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BAB IV 
 

TAHAP PELAKSANAAN 
 

Bagian Kesatu 
Eskalasi Situasi Hijau 

 
Pasal 11 

  
Pada eskalasi situasi hijau, penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum dilaksanakan oleh Satuan Utama Operasional Kepolisian dengan 
kegiatan yang bersifat pelayanan dan pencegahan agar eskalasi situasi tidak 
mengarah kepada terjadinya pelanggaran hukum dan/atau terganggunya ketertiban 
umum. 

 
Pasal 12 

 
(1) Intelijen Keamanan mempunyai fungsi untuk: 
 

a. menggalang penanggungjawab kegiatan dan/atau koordinator lapangan 
untuk melaksanakan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
mematuhi ketentuan yang berlaku; 

b. monitor di titik kumpul massa dan melakukan pengamanan terhadap 
pergerakannya; 

c. melaporkan kekuatan massa, perlengkapan yang dibawa dan karakteristik 
massa kepada pengendali teknis; 

d. memfasilitasi antara koordinator lapangan dan sasaran kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka untuk dapat bernegosiasi; 

e. melaksanakan dokumentasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum. 
 

(2) Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi untuk: 
 

a. memberikan salam; 

b. menginformasikan kepada massa bahwa kegiatan mereka diamankan oleh 
petugas Kepolisian; 

c. memberi himbauan Kepolisian, yaitu: 
 
1. bahwa kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dilindungi 

oleh Undang-Undang agar aksi dilaksanakan dengan tertib; 

2. mengajak masyarakat peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum agar menghormati hak dan kewajiban sebagai warga 
negara yang baik dan patuh hukum serta menghormati hak-hak orang 
lain. 
 

d. memberitahukan kepada massa tentang hal-hal yang dilarang dalam 
pelaksanaan aksi; 

e. mendengar ….. 
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e. mendengar dan memfasilitasi tuntutan aksi massa dengan pihak terkait; dan 

f. melakukan negosiasi dengan penanggung jawab peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum. 

 
 (3) Lalu Lintas mempunyai fungsi, untuk: 
 

a. memantau dan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas kepada 
Polsek/Polres/Polda; 

b. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di jalur yang dilewati oleh peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

c. memberikan pengawalan mulai dari titik kumpul sampai ke tempat tujuan dan 
kembali; dan 

d. menghimbau dan mengarahkan peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum agar tertib di jalan melalui mobil penerangan lantas. 
 

(4) Sabhara mempunyai fungsi untuk: 
 

a. melakukan pengawalan dan pengamanan mulai dari titik kumpul sampai 
dengan tempat dilakukannya kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; 

b. memasang tali Dalmas di depan massa peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum pada lokasi kegiatan sebagai pembatas antara 
massa dengan obyek yang dituju; 

c. menempatkan anggota Dalmas Humanis berada di belakang massa peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum untuk melakukan 
pengamanan; 

d. melakukan pengamanan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan senyum dan tutur sapa yang santun; 

e. memberikan kesempatan kepada Kapolsek untuk dapat memberikan 
himbauan Kepolisian dengan menggunakan mobil penerangan Dalmas yang 
berada dibelakang tali Dalmas; 

f. menyampaikan himbauan dengan humanis dan bila dipandang perlu dapat 
menggunakan bahasa daerah setempat; 

g. menempatkan negosiator untuk  melakukan negosiasi di depan tali Dalmas 
dengan koordinator lapangan; 

h. mengupayakan tim negosiator dapat melakukan mediasi untuk menjembatani 
kepentingan massa peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan instansi atau obyek yang dituju; 

i. merekam jalannya kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dari 
awal sampai dengan selesai; 

j. melaporkan setiap saat perkembangan eskalasi situasi kepada pengendali 
taktis; 

 

k. memberikan ….. 
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k. memberikan ucapan terimakasih kepada massa peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum yang telah melaksanakan kegiatan 
dengan tertib dan damai; dan 

l. menggulung tali Dalmas. 
 

(5) Reserse Kriminal Umum mempunyai fungsi untuk: 
 

a. melakukan pengamatan terhadap peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum dan benda-benda yang dibawa termasuk 
kendaraan yang digunakan; 

b. mengumpulkan informasi tentang tujuan dan penanggungjawab 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum;  

c. menginventarisir dan mengamati aktivitas para koordinator lapangan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

d. mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar tempat kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum agar tidak terjadi konflik; dan 

e. melakukan penyelidikan kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk 
melakukan tindak pidana. 
 

(6) Reserse Kriminal Khusus mempunyai fungsi untuk: 
 

a. memonitor permasalahan yang menjadi tuntutan peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum; 

b. mengidentifikasi permasalahan yang menjadi tuntutan; 

c. mengidentifikasi peran masing-masing koordinator lapangan/orang-perorang; 

d. memberikan pelayanan dalam bentuk koordinasi dan/atau masukan kepada 
instansi yang terkait dengan kompetensi kriminal khusus yang menjadi obyek 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

e. membuat laporan analisa sementara. 
 
(7) Reserse Narkoba mempunyai fungsi untuk: 
 

a. melakukan identifikasi terhadap peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum yang mengkonsumsi narkoba dan/atau minuman 
keras; 

b. berkoordinasi dengan fungsi Binmas untuk menyampaikan himbauan agar 
peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum tidak 
mengkonsumsi narkoba dan/atau minuman keras; 

c. mengidentifikasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang ditemukan dan didapati mengkonsumsi minuman keras, narkoba 
dan membawa zat berbahaya; 

 

 

d. memberikan ….. 
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d. memberikan perkuatan kepada petugas operasional dari fungsi Reskrimum 
untuk mengidentifikasi koordinator lapangan dan para pelaku peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

e. mengamati sarana angkutan yang digunakan oleh peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum yang teridentifikasi mengkonsumsi 
minuman keras. 

 
(8) Pengamanan Obyek Vital mempunyai fungsi untuk: 
 

a. menghubungi pimpinan kesatuan/wilayah; 

b. menyiagakan kekuatan personel Pengamanan Obyek Vital; 

c. memberikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan tugas; 

d. berkoordinasi dengan tim negosiasi untuk mengetahui tuntutan massa; dan 

e. menambah kekuatan personel di Obyek Vital yang berada di sekitar lokasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 

 
Pasal 13 

 

Pada eskalasi situasi hijau, Satuan Bantuan Operasional Kepolisian melaksanakan 
persiapan bantuan perkuatan dan dukungan operasional kepada Satuan Utama 
Operasional Kepolisian yang sedang menangani kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum, sebagai berikut: 

 
a. Satuan Brimob: 

 
1. berkumpul di markas komando di satu titik kumpul; 

2. Kaden/Kasubden PHH memberikan APP kepada personel yang dipersiapkan 
tentang situasi yang terjadi; 

3. menyiapkan dan menginventarisir peralatan PHH sesuai dengan Perkap 8 
Tahun 2010, melakukan pengecekan kepada personel dan mengontrol 
perlengkapan perorangan yang akan dibawa; 

4. menurunkan anggota Intelijen Brimob ke tempat kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum untuk memastikan kebenaran adanya kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum, mendata jumlah massa dan 
koordinator lapangan serta tujuan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum; dan 

5. melaporkan perkembangan situasi secara berjenjang. 
 

b. Kepolisian Perairan: 
 
1. menyiagakan personel, alat utama dan alat khusus yang akan dilibatkan 

dalam rangka penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; 

 

2. melaksanakan ….. 
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2. melaksanakan koordinasi dengan instansi Maritim atau instansi terkait 
apabila kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di 
dekat perairan; 

3. menentukan jalur perairan dan titik sandar kapal; 

4. memantau angkutan laut yang digunakan peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum menuju lokasi kegiatan; 

5. memberikan APP kepada personel tentang cara bertindak dan  karakteristik 
massa; dan 

6. berkordinasi dengan satuan kewilayahan terkait dengan lokasi kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum. 
 

c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan: 
 
1. menyiapkan personel, alat utama dan alat khusus yang akan dilibatkan 

dalam rangka mendukung penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; 

2. melaksanakan koordinasi dengan instansi kesehatan yang terdekat dengan 
lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

3. menentukan jalur menuju lokasi dan evakuasi medis yang terbaik (dekat, 
aman dan lancar); 

4. menyiapkan obat-obatan serta vitamin yang dibutuhkan untuk tindakan 
medis; dan 

5. berkoordinasi dengan satuan wilayah. 
 
d. Bidang Profesi dan Pengamanan: 

 
1. melaksanakan pengecekan kesiapan personel/sarana dan prasarana sesuai 

surat perintah pengamanan; 

2. mengecek kelengkapan/kelayakan sarana dan prasarana yang akan 
digunakan untuk melaksanakan pengamanan; 

3. mengecek para perwira kendali teknis di tiap unit tugas; dan 

4. mengikuti pergerakan personel ke lokasi pengamanan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum. 
 

e. Bidang Teknologi Informasi: 
 
1. menyiapkan alat komunikasi berupa Fly Away V-Sat; dan 

2. koordinasi dengan PT. Telkom Mataram tentang kondisi satelit. 
 

f. Bidang Hubungan Masyarakat: 
 
1. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan kegiatan dokumentasi dan 

peliputan; 

 

2. melaksanakan ….. 
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2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan peliputan seluruh rangkaian 
kegiatan Kepolisian maupun peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum; 

3. memonitor perkembangan situasi;  

4. menyiapkan keterangan pers; 

5. memberikan keterangan pers kepada media cetak maupun elektronik; 

6. melaksanakan counter opini; dan 

7. melaksanakan koordinasi dengan media. 
 

Pasal 14 
 
Pada eskalasi situasi hijau, Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian 
menyelenggarakan kegiatan administrasi yang mendukung kegiatan operasional 
Satuan Utama Operasional Kepolisian dalam rangka penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum, yaitu: 
 
a. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran: 

 
1. monitoring atas pelaksanaan termasuk penerapan sistem manajemen dan 

anggaran; dan 

2. mengajukan saran kepada pimpinan terkait dengan penggunaan anggaran 
yang ada di satuan kerja. 
 

b. Biro Sumber Daya Manusia: 
 
1. mengecek data personel yang dilibatkan dalam Detasemen Dalmas 

Gabungan Staf Polda NTB dan Polwan sebagai negosiator; 

2. mengumpulkan personel Detasemen Dalmas Gabungan Staf Polda NTB dan 
Polwan sebagai Negosiator; dan 

3. membuat surat/nota dinas ke Kepala Biro Operasi untuk tugas lebih lanjut. 
 

c. Biro Sarana dan Prasarana: 
 
1. menghubungi dan berkoordinasi fungsi operasional; 

2. menyiapkan dukungan yang diperlukan dan mengecek kesiapan material dan 
logistik yang akan digunakan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; 

3. mendistribusikan material dan logistik sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan. 
 

d. Bidang Pembinaan Hukum: 
 
1. menyiapkan piranti lunak dan tim advokasi yang berhubungan dengan 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

 

2. memonitor ….. 
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2. memonitor pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dan anggota yang melaksanakan pengamanan di lapangan. 
 

e. Bidang Keuangan: 
 
1. melaksanakan tugas rutin fungsi teknis keuangan; 

2. melaksanakan koordinasi dengan fungsi operasional; 

3. turut serta memonitor pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum yang sedang berjalan; 

4. mengajukan saran atau masukan kepada pimpinan terkait dengan 
pertanggungjawaban keuangan; dan 

5. menyiapkan anggota personel apabila diperlukan. 
 

f. Biro Operasi: 
 
1. membuat surat telegram arahan berdasarkan perkiraan intelijen kepada 

satuan kewilayahan yang sedang menangani kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; 

2. memonitor eskalasi situasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum melalui Kabag Ops; 

3. menghimpun data kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
terkait dengan jumlah massa, tuntutan dan jumlah anggota Polri yang 
menangani sebagai bahan laporan; dan 

4. membuat laporan analisa dan evaluasi serta melaporkan kepada Kapolda 
NTB. 

 
 

Bagian Kedua 
Eskalasi Situasi Hijau-Kuning 

 
Pasal 15 

 
Pada eskalasi situasi hijau kuning, penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum dilaksanakan oleh Satuan Utama Operasional Kepolisian dengan 
kegiatan yang bersifat pengendalian dalam rangka pencegahan agar eskalasi situasi 
tetap tertib dan tidak berkembang dan/atau mengarah kepada terjadinya pelanggaran 
hukum dan/atau terganggunya ketertiban umum. 

 
Pasal 16 

 
Apabila terjadi perubahan eskalasi dari eskalasi situasi hijau ke hijau-kuning, 
pengendali taktis penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
menentukan cara bertindak, sebagai berikut: 
 
a. melakukan alih ganti dari Dalmas Humanis ke Dalmas Awal, selanjutnya 

pengamanan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum tersebut 
dilayani oleh Dalmas Awal dengan membawa peralatan berupa tameng; 

b. mempertimbangkan ….. 
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b. mempertimbangkan jumlah massa dengan kekuatan Dalmas Awal serta 
negosiator yang diturunkan; 

c. Dalmas Humanis setelah mengambil peralatan, selanjutnya bertindak sebagai 
Dalmas Awal dan berada di depan massa;  

d. Kapolsek melakukan mediasi untuk menjembatani kepentingan massa dengan 
pihak instansi yang dituju; 

e. Kapolsek mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju pada saat 
dilaksanakan negosiasi; 

f. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal dan 
menyampaikan himbauan Kepolisian; 

g. pengendali teknis Dalmas Awal melaporkan setiap saat perkembangan situasi 
kepada pengendali taktis; 

h. juru kamera melakukan rekaman jalannya kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum baik yang bersifat umum ataupun hal-hal yang bersifat khusus; 

i. dapat melibatkan pemerhati HAM, LSM, media, tokoh masyarakat, tokoh agama 
dan tokoh adat yang dipatuhi oleh peserta kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum sebagai mediator; 

j. seluruh Satuan Utama Operasional Kepolisian melakukan penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum secara proporsional dan 
profesional; dan 

k. apabila situasi meningkat menjadi tidak tertib, maka atas perintah Kapolres selaku 
penanggung jawab dan pengendali taktis, pasukan Dalmas Awal dapat melakukan 
lapis ganti dengan Dalmas Lanjut, sedangkan Satuan Utama Operasional 
Kepolisian lainnya menyesuaikan kegiatannya sesuai fungsinya. 

 
Pasal 17 

 
(1) Intelijen Keamanan mempunyai fungsi untuk: 

 
a. melakukan mediasi antara koordinator lapangan dan sasaran di lokasi 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

b. mengidentifikasi orator lain selain koordinator lapangan yang dapat 
memprovokasi massa dan mendokumentasikannya; 

c. memonitor LSM maupun aktivis yang ditengarai melakukan provokasi sampai 
dengan massa membubarkan diri; 

d. mendata kendaraan roda dua maupun roda empat yang digunakan peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

e. menginformasikan apabila terjadi perubahan rute dan sasaran yang dituju 
kepada pimpinan; 

f. memberikan informasi kepada petugas Reskrim tentang keberadaan 
provokator massa; 

g. memonitor LSM maupun aktivis yang tidak puas atas hasil mediasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

h. melaporkan ….. 
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h. melaporkan perkembangan eskalasi situasi kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum kepada pimpinan. 
 

(2) Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menugaskan Bhabinkamtibmas untuk mendatakan warga dan tokoh yang 

ikut menyampaikan pendapat dari desa binaannya; 

b. menyampaikan himbauan sesuai dengan eskalasi situasi; 

c. melakukan pengawasan melekat terhadap petugas negosiator; dan 

d. memfasilitasi antara massa kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan sasaran yang dituju. 
 

(3) Lalu Lintas mempunyai fungsi untuk: 
 
a. melaksanakan penerangan lalu lintas kepada pengguna jalan dan peserta 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum secara terus-menerus 
dengan menggunakan sarana yang memadai;  

b. melaksanakan pengaturan lalu lintas dan pemisahan jalan untuk pengguna 
jalan; 

c. melaksanakan patroli, pemantauan situasi arus lalu lintas di luar lokasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dan memperluas areal 
pengamanan; 

d. mengkomunikasikan setiap perkembangan situasi arus lalu lintas dan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum kepada petugas di 
lapangan; dan 

e. melakukan penambahan personel lalu lintas untuk melaksanakan penjagaan 
dan pengaturan di titik simpul jalan. 
 

(4) Sabhara mempunyai fungsi untuk: 
 
a. melakukan pengamanan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 

umum dengan menempatkan Dalmas Awal di depan massa yang dilengkapi 
dengan peralatan tameng;  

b. menempatkan negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal dan 
melakukan negosiasi; 

c. melaporkan kepada Kapolsek/Kapolres tentang tuntutan massa; 

d. mengamankan Kapolsek yang melakukan mediasi untuk memfasilitasi 
kepentingan massa dengan sasaran yang dituju; 

e. mengamankan Kapolsek dan pimpinan instansi/pihak yang dituju pada saat 
memberikan penjelasan; 

f. menempatkan mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan 
Dalmas Awal untuk memberikan himbauan Kepolisian; 

g. melaporkan setiap saat perkembangan situasi kepada pengendali taktis; 

 

h. melakukan ….. 
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h. melakukan rekaman jalannya kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum baik yang bersifat umum ataupun hal-hal yang bersifat khusus; dan 

i. melakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut  atas perintah Kapolres apabila 
situasi meningkat menjadi tidak tertib. 

  
(5) Reserse Kriminal Umum mempunyai fungsi untuk: 

 
a. mengenali/mencari informasi identitas peserta kemerdekaan penyampaian 

pendapat di muka umum yang nampak agresif dan/atau menghasut massa; 

b. mengawasi kegiatan para koordinator lapangan, orator dan penanggung 
jawab aksi dari jarak dekat; 

c. menentukan jarak yang relatif dekat untuk memudahkan apabila dilakukan 
upaya paksa/penangkapan; 

d. melakukan pemotretan/rekaman video terhadap peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum yang mulai agresif; dan 

e. mencegah masuknya orang lain yang membawa benda-benda/barang 
berbahaya. 
 

(6) Reserse Kriminal Khusus mempunyai fungsi untuk: 
 
a. berkoordinasi dengan dinas/instansi yang menjadi sasaran permasalahan; 

b. memberikan bantuan perkuatan personel operasional kepada fungsi 
Reskrimum untuk mengawasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum yang menunjukkan perilaku aktif/agresif; 

c. mengupayakan agar pejabat yang menjadi sasaran peserta kegiatan dapat 
menerima dan bernegosiasi dengan perwakilan massa untuk mencari solusi 
yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
 

(7) Reserse Narkoba mempunyai fungsi untuk: 
 
a. mengamati/mengawasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di 

muka umum yang mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan membawa 
zat berbahaya; 

b. apabila situasi memungkinkan melakukan tindakan Kepolisian terhadap 
peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum bila didapati 
mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan membawa zat berbahaya; 

c. memberikan bantuan perkuatan personel operasional kepada fungsi 
Reskrimum untuk mengawasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum yang menunjukkan perilaku aktif/agresif; 

d. memfasilitasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
untuk dapat bernegosiasi dengan sasaran apabila tuntutannya terkait dengan 
kompetensi Resnarkoba. 
 
 
 
 

(8) Pengamanan ….. 
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(8) Pengamanan Obyek Vital mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menambah perkuatan personel di obyek vital yang berada di sekitar lokasi 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

b. menghimbau kepada otoritas pengelola obyek vital dan petugas 
pengamanan internal agar meningkatkan kewaspadaan dan tetap melakukan 
aktifitas; 

c. mengarahkan petugas pengamanan internal untuk memposisikan diri pada 
obyek-obyek khusus dalam kawasan instansi/perusahaan, seperti gardu 
listrik, gudang, tempat penyimpanan dokumen, ruangan kerja pimpinan/VIP 
dan lain-lain; 

d. menjadi penghubung antara Kapolsek/pengendali taktis dengan pimpinan 
instansi/perusahaan; dan  

e. memberikan pengawalan kepada pimpinan instansi/perusahaan/ VIP sebagai 
tameng hidup apabila pimpinan instansi/perusahaan/ VIP menemui 
koordinator lapangan untuk memberikan penjelasan. 

 
Pasal 18 

 
Pada eskalasi situasi hijau-kuning, Satuan Bantuan Operasional Kepolisian 
meningkatkan kesiapan pasukan dalam rangka memberikan bantuan perkuatan dan 
dukungan operasional kepada Satuan Utama Operasional Kepolisian dengan 
kegiatan, sebagai berikut: 

 
a. Satuan Brimob: 

 
1. mengintensifkan kegiatan Intelijen Brimob untuk mempertajam analisa 

eskalasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan untuk mengetahui 
perkembangan eskalasi situasi;  

3. melaksanakan pergeseran personel beserta perlengkapan PHH menuju 
daerah persiapan yang ditentukan oleh Kasatwil; 

4. menerima APP dari Kasatwil atas situasi kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum yang sedang berlangsung untuk Kepala Unit ke 
atas; 

5. Kasat/Kaden/Kasubden memberikan APP kepada seluruh personel PHH 
tentang pola tindakan yang akan dilakukan; dan 

6. personel PHH menggunakan perlengkapannya sesuai komposisi masing-
masing selanjutnya bergeser ke lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum. 
 

b. Kepolisian Perairan: 
 
1. menyiapkan personel dan kapal menuju obyek vital perairan/mendekati 

obyek vital sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan prioritas pada areal pelabuhan; 

2. melakukan ….. 
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2. melakukan kegiatan patroli/pengamanan obyek vital yang ada di sekitar areal 
pelabuhan/perairan; dan 

3. menambah alat utama untuk persiapan evakuasi pertolongan dan bantuan 
kepada masyarakat atau petugas apabila dilakukan penegakan hukum. 
 

c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan: 
 
1. mendekatkan petugas kesehatan kepada anggota yang melaksanakan 

penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. melakukan kerja sama dengan instansi kesehatan setempat dalam rangka 
penanganan pertama terhadap anggota dan masyarakat; 

3. melakukan evakuasi terhadap anggota Polri yang mengalami gangguan 
kesehatan untuk penanganan lebih lanjut; 

4. memberikan informasi kepada penanggung jawab pengamanan tentang 
perkembangan situasi kesehatan anggota Polri; 

5. menyiagakan ambulance dan alat khusus untuk sewaktu-waktu digunakan 
dalam rangka pertolongan; dan 

6. melaksanakan dokumentasi kegiatan penanganan kesehatan. 
 
d. Bidang Profesi dan Pengamanan: 

 
1. turut serta mengikuti pergerakan personel yang melaksanakan pengamanan 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. melaksanakan pengecekan dan pengawasan keberadaan perwira 
pengendali di tiap unit tugas; 

3. melaksanakan pengawasan terhadap personel yang melaksanakan 
pengamanan; dan 

4. mendokumentasikan aktifitas personel, sarana dan prasarana serta para 
peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 
 

e. Bidang Teknologi Informasi: 
 
1. menyiapkan penggelaran perangkat Fly Away V-Sat agar pelaksanaan video 

conference dengan pimpinan dapat berjalan aman dan lancar; dan 

2. bekerjasama dengan Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Satelit Mataram 
untuk memonitor pengguna frekuensi radio, agar komunikasi radio 
operasional tidak terganggu. 
 

f. Bidang Hubungan Masyarakat: 
 
1. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan peliputan seluruh rangkaian 

kegiatan Kepolisian maupun peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum; 

2. memonitor perkembangan situasi;  

3. mendata ….. 
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3. mendata jumlah personel yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan; dan 

4. memberikan keterangan pers kepada media cetak maupun elektronik. 
 

Pasal 19 
 
Pada eskalasi situasi hijau-kuning, Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian 
menyelenggarakan kegiatan administrasi yang mendukung kegiatan operasional 
Satuan Utama Operasional Kepolisian dalam rangka penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum yaitu: 
 
a. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran: 

 
1. memantau dan menginventarisir atas pelaksanaan termasuk penerapan 

sistem manajemen dan anggaran; dan 

2. memberikan saran kepada Kepala Satuan Kerja untuk menggunakan 
anggaran yang ada di satuan kerjanya. 
 

b. Biro Sumber Daya Manusia: 
 
1. mengecek data personel yang dilibatkan dalam Detasemen Dalmas 

Gabungan Staf Polda NTB dan Polwan sebagai negosiator; 

2. mengumpulkan personel Detasemen Dalmas Gabungan Staf Polda NTB dan 
Polwan sebagai negosiator; dan 

3. membuat surat/nota dinas kepada Kepala Biro Operasi untuk tugas lebih 
lanjut. 

 
c. Biro Sarana dan Prasarana: 

 
1. berkoordinasi dengan fungsi operasional Kepolisian terkait dengan tambahan 

material dan logistik; 

2. menyiapkan dukungan yang diperlukan dan mengecek kesiapan material dan 
logistik yang akan digunakan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum; dan 

3. mendistribusikan material dan logistik sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan. 
 

d. Bidang Pembinaan Hukum: 
 
1. memonitor dan identifikasi kemungkinan akan timbulnya tindakan ke arah 

anarkistis; 

2. memonitor adanya pelanggaran hukum oleh pelaku kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum dan anggota; dan 

3. memberikan saran dan masukan kepada Kapolsek/Kapolres agar anggota 
yang melaksanakan pengendali massa taat hukum. 
 
 
 

e. bidang ….. 
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e. Bidang Keuangan: 
 
1. melaksanakan tugas rutin fungsi teknis keuangan; 

2. memonitor pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang sedang berjalan; 

3. menyiapkan personel apabila diperlukan; 

4. mengadakan koordinasi dengan Biro Operasi dalam rangka penggunaan 
anggaran penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

5. memonitor pelaksanaan pencairan anggaran sehubungan dengan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

6. menyiapkan anggota personel Bidkeu apabila diperlukan dalam penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

7. melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan 
dengan penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 
 

f. Biro Operasi: 
 
1. memantau dan melaporkan perkembangan eskalasi situasi kemerdekaan 

penyampaian pendapat di muka umum kepada Kapolda melalui Kepala Biro 
Operasi; 

2. mempersiapkan administrasi untuk permintaan bantuan perkuatan personel 
dan peralatan apabila eskalasi situasi yang cenderung meningkat;  

3. berkoordinasi dengan Biro Rena dan Bidang Keuangan berkaitan dengan 
dukungan anggaran apabila dibutuhkan adanya personel BKO dari satuan 
atas; dan 

4. melakukan pengecekan kesiapan Detasemen Dalmas Gabungan Staf Polda 
NTB untuk mengantisipasi kebutuhan personel dalam rangka pengamanan 
markas. 

 
 

Bagian Ketiga 
Esakalasi Situasi Kuning-Merah 

 
Pasal 20 

 
Pada eskalasi situasi kuning-merah, penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum dilaksanakan dengan kegiatan penanggulangan yaitu  
penegakan hukum dalam rangka pencegahan agar eskalasi situasi yang sudah 
mengarah kepada terjadinya pelanggaran hukum dapat dikendalikan oleh Kapolres, 
dengan cara bertindak sebagai berikut: 

a. melakukan himbauan Kepolisian untuk mengendalikan emosi peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

b. pada daerah tertentu himbauan Kepolisian dapat dilakukan dengan bahasa 
daerah atau himbauan agama yang dominan dianut oleh masyarakat setempat; 

c. atas ….. 



29 
 

c. atas pertimbangan dan perintah Kapolres dapat dilakukan lapis ganti antara 
Dalmas Awal dengan Dalmas Lanjut; 

d. dapat menggunakan Unit Satwa pada saat melakukan lapis ganti dengan Dalmas 
Lanjut; 

e. setelah melakukan lapis ganti, Dalmas Awal dan Dalmas Humanis mengambil 
perlengkapan dalmas dan melakukan penebalan di kanan dan di kiri Dalmas 
Lanjut; 

f. Unit Satwa menyesuaikan dengan kebutuhan pengendalian massa, selanjutnya 
mengambil posisi di belakang satuan Dalmas Lanjut; 

g. pengendali taktis/teknis tetap berupaya melakukan tindakan persuasif dengan 
cara melakukan negosiasi dan/atau himbauan yang lebih humanis; 

h. melaksanakan dokumentasi seluruh kejadian pada saat kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum, baik secara umum maupun khusus yang 
menyangkut peristiwa menonjol; 

i. melakukan evakuasi korban dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat; 

j. Unit Kesehatan Lapangan dapat melakukan pertolongan dan penyelamatan 
terhadap korban; 

k. Unit Provos sebagai pengawas internal dapat mengidentifikasi penggunaan 
kekuatan yang dilakukan oleh Dalmas Lanjut; 

l. Pengendali teknis melaporkan kepada Kapolres setiap perkembangan situasi; 

m. seluruh Satuan Utama Operasional Kepolisian dan Satuan Bantuan Operasional 
Kepolisian melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok fungsi masing-masing; dan 

n. bila eskalasi situasi terus meningkat dan tidak terkendali, Kapolres segera 
melaporkan perkembangan eskalasi situasi yang dihadapi kepada Kapolda untuk 
mempertimbangkan dilakukannya lintas ganti oleh Detasemen/Subden PHH 
Brimob, sedangkan Satuan Utama Operasional Kepolisian dan Satuan Bantuan 
Operasional Kepolisian melaksanakan kegiatan sesuai kompetensinya. 

 
Pasal 21  

 
(1) Kapolda NTB setelah menerima laporan tentang perkembangan eskalasi situasi 

dari Kapolres, selanjutnya Kapolda memberikan pertimbangan untuk dilakukan 
lintas ganti penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum dari 
Dalmas Lanjut kepada Detasemen/Subden PHH Brimob, dan memerintahkan 
Kasat Brimob untuk segera melakukan lintas ganti. 
 

(2) Lintas ganti antara Dalmas Lanjut dengan Detasemen/Subden PHH Brimob 
dilaksanakan pada eskalasi situasi kuning-merah yang mengarah ke eskalasi 
situasi merah, dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan kendali senjata 
tumpul dan senjata kimia yang merupakan peralatan khusus Detasemen/Subden 
PHH Brimob. 

(3) Setelah lintas ganti, Kapolres tetap sebagai pengendali taktis dan 
bertanggungjawab terhadap penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum, sedangkan pengendali teknis dilaksanakan oleh masing-masing 
penanggungjawab fungsi Kepolisian sesuai kompetensi yang dimiliki. 

(4) Apabila ….. 
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(4) Apabila terjadi pelanggaran hukum/perbuatan pidana di beberapa lokasi, maka 
Kapolres dapat menunjuk perwira lainnya sebagai penanggungjawab taktis di 
masing-masing lokasi berdasarkan perintah dari Kapolres. 

 
Pasal 22 

 
(1) Intelijen Keamanan mempunyai fungsi untuk: 

 
a. memonitor, mengamankan dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan 

orang-orang/aktivis/provokator yang provokatif dan cenderung melakukan 
tindakan anarkistis di lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; 

b. melaporkan pergerakan dan perubahan eskalasi situasi massa secara terus 
menerus kepada pimpinan; 

c. mengidentifikasi LSM maupun kelompok lain yang ditengarai melakukan 
provokasi kepada peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; dan 

d. melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual dan penyandang dana. 
 

(2) Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menyampaikan himbauan Kepolisian agar massa tetap tertib; 

b. menegur orang-orang/kelompok orang yang mengganggu ketertiban umum 
untuk menghentikan aksinya; 

c. meminta kepada koordinator lapangan agar mengatur massa yang 
dipimpinnya untuk kembali tertib; dan 

d. mendengar dan memfasilitasi tuntutan massa dengan instansi/pihak yang 
dituju. 
 

(3) Lalu Lintas mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menerapkan sistem buka tutup jalur alternatif untuk persiapan 

membuang/mengalihkan arus lalu lintas; 

b. menghimbau kepada pengguna jalan dan pemilik kendaraan untuk 
mengamankan kendaraannya serta tidak berhenti di tempat kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum; 

c. menyiapkan pengawalan dan pengosongan jalur alternatif atau jalur 
evakuasi; 

d. memberitahukan kepada satuan kewilayahan untuk mengantisipasi massa 
yang akan masuk ke lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; dan 

e. meningkatkan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di luar areal 
kemerdekaan penyampaian pendapat  di muka umum serta menambah 
kekuatan personel Polisi Lalu Lintas pada penggal jalan yang padat dan 
rawan. 

(4) Sabhara ….. 
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(4) Sabhara mempunyai fungsi untuk: 

a. melakukan himbauan Kepolisian untuk meredam emosi massa dan pada 
daerah tertentu himbauan Kepolisian dapat dilakukan dengan menggunakan 
bahasa daerah atau secara agamis; 

b. melakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut atas perintah Kapolres dan 
dapat menggunakan Unit Satwa pada saat melakukan kegiatan lapis ganti; 

c. menempatkan Dalmas Awal, setelah melakukan lapis ganti segera 
mengambil perlengkapan untuk melakukan penebalan terhadap Dalmas 
Lanjut;  

d. menarik Unit Satwa ke belakang kemudian menutup kanan dan kiri satuan 
Dalmas Lanjut; 

e. tetap berupaya melakukan tindakan persuasif dengan cara memberikan 
himbauan yang lebih humanis dan melakukan negosiasi; 

f. melaksanakan dokumentasi seluruh kejadian kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum, baik secara umum ataupun khusus yang 
menyangkut peristiwa menonjol; 

g. menghindari benturan dengan massa, selanjutnya berlindung apabila 
eskalasi meningkat dan massa peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum mulai melakukan tindakan kekerasan yang 
membahayakan keselamatan;  

h. atas perintah Kapolres, Dalmas Lanjut dapat melakukan tindakan Kepolisian 
sebagai berikut: 

1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan 
penguraian massa; 

2. Dalmas Lanjut mendorong massa; 

3. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api apabila terjadi 
pembakaran; dan 

4. dapat melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata. 

i. melakukan evakuasi korban dengan menggunakan kendaraan taktis 
penyelamat; 

j. menyikapi perkembangan eskalasi situasi, Danton/Danki melaporkan kepada 
Kapolres untuk tindakan lebih lanjut; 

k. mengambil sikap yang menyesuaikan apabila eskalasi situasi meningkat dan 
tidak dapat lagi dikendalikan oleh Dalmas Lanjut, pengendali teknis 
memberikan saran kepada Kapolres untuk segera melaporkan kepada 
Kapolda selaku pengendali umum guna mempertimbangkan dilakukannya 
pengendalian massa oleh Detasemen/Subden PHH Brimob; dan 

l. atas pertimbangan dan perintah Kapolda selaku pengendali umum,  Kapolres 
memberikan perintah kepada Danki/Danton Dalmas Lanjut untuk 
melaksanakan lintas ganti dengan Detasemen/Subden PHH Brimob. 
 
 
 

(5) Reserse ….. 
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(5) Reserse Kriminal Umum mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menempatkan petugas operasional Reskrim untuk mengawasi kegiatan para 

koordinator lapangan, orator dan penanggungjawab aksi secara intensif; 

b. koordinasi dengan petugas intelijen untuk mengenali/mencari informasi 
tentang identitas peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang nampak aktif/agresif dan/atau menghasut massa; 

c. melakukan pengawasan dan membuntuti orang yang membawa benda keras 
dan barang-barang berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat lain 
maupun petugas yang sedang melakukan pengendalian kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum;  

d. melakukan pemotretan dan rekaman video dengan sasaran peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang mulai berperilaku 
agresif; dan 

e. mencegah masuknya orang lain yang memanfaatkan situasi untuk 
melakukan tindak pidana. 
 

(6) Reserse Kriminal Khusus mempunyai fungsi untuk: 
 
a. memberikan bantuan perkuatan personel operasional kepada fungsi 

Reskrimum dalam rangka mencari informasi dan mengawasi peserta 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang menunjukkan 
perilaku agresif; 

b. mengupayakan agar pejabat yang menjadi sasaran peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum dapat bernegosiasi dengan 
perwakilan massa terkait dengan tuntutan yang disampaikan (sesuai 
kompetensi fungsi Reskrimsus) dan membantu mencari solusi yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak; dan 

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres tentang rencana 
pelaksanaan penegakan hukum dan kemungkinan ekses yang akan terjadi. 
 

(7) Reserse Narkoba mempunyai fungsi untuk: 
 
a. memberikan bantuan perkuatan personel operasional kepada fungsi 

Reskrimum untuk mengawasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat 
di muka umum yang menunjukkan perilaku agresif; 

b. memfasilitasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
untuk dapat bernegosiasi dengan sasaran kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum apabila tuntutannya terkait dengan kompetensi 
Resnarkoba; 

c. mengintensifkan pengawasan terhadap peserta kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum yang terindikasi mengkonsumsi minuman 
keras/bahan berbahaya lainnya. 
 
 
 
 

(8) Pengamanan ….. 
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(8) Pengamanan Obyek Vital mempunyai fungsi untuk: 
 
a. menghimbau kepada otoritas obyek vital, VIP agar meningkatkan 

kewaspadaan dan tetap melaksanakan aktifitas; 

b. apabila eskalasi situasi meningkat petugas yang melaksanakan tugas pada 
obyek vital yang berada di sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum, dapat menghimbau kepada otoritas untuk 
sementara menghentikan aktifitasnya dan mengamankan lingkungan 
kerjanya;  

c. menghimbau kepada VIP, otoritas obyek vital, karyawan yang menjadi 
sasaran kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum agar segera 
mengamankan seluruh dokumen penting termasuk data-data yang tersimpan 
dalam komputer dan segera berkumpul pada titik kumpul/lokasi lain yang 
lebih aman dalam rangka persiapan evakuasi;  

d. meningkatkan kegiatan patroli pada obyek vital yang berada di sekitar lokasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

e. bersama-sama dengan petugas pengamanan Internal 
mengamankan/menjaga obyek-obyek khusus yang ada dalam kawasan 
instansi/perusahaan (gardu listrik, gudang, tempat penyimpanan dokumen, 
ruang kerja pimpinan/VIP dan lain-lain). 

 
Pasal 23 

  
Pada eskalasi situasi kuning-merah, Satuan Bantuan Operasional Kepolisian 
menyiagakan dan melakukan pengecekan kesiapan akhir pasukan yang akan 
memberikan bantuan perkuatan dan dukungan operasional kepada Satuan Utama 
Operasional Kepolisian, dengan kegiatan sebagai berikut: 
 
a. Satuan Brimob: 

 
1. segera melakukan pergeseran pasukan ke lokasi kemerdekaan 

penyampaian pendapat di muka umum setelah mendapatkan perintah dari 
Kapolda NTB; 

2. setelah tiba di tempat kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, 
Detasemen/Subden PHH Brimob beserta kelengkapannya mengambil posisi 
di belakang pasukan Dalmas Lanjut untuk melakukan lintas ganti dengan 
membentuk formasi PHH sesuai situasi di lapangan, sedangkan Dalmas 
Lanjut, Dalmas Awal dan Dalmas Humanis berpindah posisi ke samping 
kiri/kanan personel Detasemen/Subden PHH Brimob untuk melakukan 
penebalan; dan 

3. menyampaikan himbauan Kepolisian kepada peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum agar menghentikan perbuatan 
melanggar hukum yang sedang dilakukan. 
 

b. Kepolisian Perairan: 
 

1. menambah perkuatan personel Kepolisian Perairan untuk pengamanan; 
 

2. menambah ….. 
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2. menambah kapal/alat apung dengan meminta bantuan instansi Maritim;  

3. meningkatkan pelaksanaan patroli dan penjagaan garis pantai; 

4. melaksanakan pengamanan obyek vital perairan yang dekat dengan lokasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

5. menyiagakan alat utama kapal dan alat khusus untuk memberikan 
pertolongan/evakuasi terhadap anggota Polri dan massa; 

6. melakukan patroli dan pengamanan perairan antisipasi massa lain masuk ke 
lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

7. melaksanakan dokumentasi kegiatan pengamanan perairan terkait dengan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 
 

c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan: 
 
1. menyiagakan personel Kesehatan Lapangan untuk mengantisipasi 

perubahan eskalasi situasi; 

2. memberikan APP kepada personel Kesehatan Lapangan tentang 
pelaksanaan pertolongan pertama terhadap korban, evakuasi dan tindak 
lanjut penanganan medis;  

3. melakukan koordinasi dengan instansi-instansi kesehatan setempat untuk 
penanganan korban lebih lanjut; 

4. mempersiapkan kekuatan cadangan tim medis yang ada di markas komando 
untuk sewaktu-waktu dapat digerakkan; 

5. menyiapkan ambulance dan alat khusus untuk melakukan evakuasi korban 
dalam kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum baik anggota 
Polri maupun masyarakat; 

6. melaksanakan dokumentasi kegiatan penanganan kesehatan; dan 

7. berkoordinasi dengan fungsi Lalu Lintas guna menentukan jalur alternatif 
untuk evakuasi korban. 
 

d. Bidang Profesi dan Pengamanan: 
 
1. membantu perwira pengendali meneruskan komando/aba-aba kepada 

pasukan Dalmas;  

2. melakukan pengawasan kepada pasukan Dalmas dalam mendorong massa 
sampai massa dapat teratasi/membubarkan diri; 

3. menegur personel Dalmas yang terpisah/tercerai-berai dari formasi/satuan 
induknya/unit penugasan; 

4. tetap berada dalam formasi pasukan pengamanan/Dalmas dengan tugas 
mengawasi pergerakan pasukan tahap demi tahap; dan 

5. melaksanakan dokumentasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 
personel Polri dalam penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum. 
 
 

e. Bidang ….. 
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e. Bidang Teknologi Informasi: 

1. mengajukan bantuan pasukan untuk pengamanan penggelaran perangkat 
Fly Away V-Sat agar pelaksanaan video conference dengan pimpinan dapat 
berjalan aman dan lancar; dan 

2. bekerjasama dengan Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Satelit Mataram 
untuk memonitor pengguna frekuensi radio, agar komunikasi radio 
operasional tidak terganggu. 
 

f. Bidang Hubungan Masyarakat: 
 
1. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan peliputan seluruh rangkaian 

penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. memonitor perkembangan eskalasi situasi; 

3. mendata jumlah personel yang dilibatkan dalam penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum; dan 

4. memberikan keterangan pers kepada media cetak maupun elektronik. 
 

Pasal 24 
 

Pada eskalasi situasi kuning-merah, Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian 
menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional Satuan Utama Operasional Kepolisian dan Satuan Bantuan 
Operasional Kepolisian dengan kegiatan sebagai berikut: 
 
a. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran: 

 
1. memantau dan menginventarisir pelaksanaan termasuk penerapan sistem 

manajemen dan anggaran; dan 
2. mengajukan saran kepada pimpinan terkait penggunaan anggaran yang ada 

di satuan kerja. 
 

b. Biro Sumber Daya Manusia: 
 
1. mengecek data personel yang dilibatkan dalam Detasemen Dalmas 

Gabungan Staf Polda NTB dan Polwan sebagai negosiator; 

2. mengumpulkan personel Detasemen Dalmas Gabungan Staf Polda NTB dan 
Polwan sebagai negosiator; dan 

3. membuat surat/nota dinas kepada Kepala Biro Operasi untuk tugas lebih 
lanjut. 
 

c. Biro Sarana dan Prasarana: 
 
1. menggelar sarana dan prasarana antara lain (kendaraan bermotor, BBM, 

amunisi, tenda telah terpasang, membuat dapur umum, tanki air, genset, dan 
Makanan Tambahan Polri); dan 

 
 

2. berkoordinasi ….. 
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2. berkoordinasi dengan Pemda dalam rangka pemenuhan kebutuhan toilet 
mobile dan pemadam kebakaran. 
 

d. Bidang Pembinaan Hukum: 
 
1. memonitor dan mengidentifikasi timbulnya tindakan ke arah anarkistis; 

2. memonitor adanya pelanggaran hukum oleh peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum dan anggota Polri; 

3. memberikan saran dan masukan kepada Kapolres agar anggota Polri yang 
melaksanakan pengendalian massa taat hukum; dan 

4. penugasan tim advokasi di satuan kewilayahan yang menangani 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. 
 

e. Bidang Keuangan: 
 
1. memonitor eskalasi situasi yang sedang berjalan; 

2. mengadakan koordinasi dengan Biro Operasi dalam rangka perencanaan 
penambahan kekuatan dan dukungan anggaran; dan 

3. menyiapkan personel Bidang Keuangan apabila diperlukan. 
 

f. Biro Operasi: 
 
1. membuat surat telegram petunjuk dan arahan kepada Polres yang 

menangani kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum agar 
memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku; 

2. memonitor perkembangan eskalasi situasi melalui Kabag Ops Polres terkait 
dengan rencana penambahan jumlah personel dan/atau BKO Polda NTB; 

3. menyiapkan kekuatan pasukan untuk melaksanakan perkuatan apabila 
diperlukan oleh satuan wilayah; 

4. menerbitkan Surat Perintah Kapolda NTB dalam rangka melaksanakan BKO, 
dan merencanakan untuk pergeseran pasukan; 

5. melaksanakan rapat koordinasi serta analisa dan evaluasi internal (Satuan 
Utama Operasional Kepolisian, Satuan Bantuan Operasional Kepolisian dan 
Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian) dalam rangka menentukan cara 
bertindak yang tepat; 

6. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum secara berjenjang 
kepada pimpinan/Mabes Polri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian Keempat …..  
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Bagian Keempat 
Eskalasi Situasi Merah 

 
Pasal 25 

 
(1) Pada eskalasi situasi merah, penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat 

di muka umum dilaksanakan  penindakan yang bersifat represif dalam rangka 
penegakan hukum agar eskalasi situasi yang sudah tidak terkendali dan sudah  
terjadi pelanggaran hukum dapat ditangani secara komprehensif sehingga situasi 
keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikendalikan. 

(2) Penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh semua pengemban 
fungsi teknis Kepolisian. 

 
Pasal 26 

 
Pada eskalasi situasi merah, Satuan Utama Operasional Kepolisian melakukan 
kegiatan sesuai kompetensi secara proporsional dan profesional sebagai berikut: 
 
a. Intelijen Keamanan mempunyai fungsi untuk: 

 
1. memonitor, mengamati dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan 

orang-orang/aktivis/provokator yang melakukan tindak pidana di lokasi 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. melaporkan secara terus menerus kepada pimpinan tentang perkembangan 
eskalasi situasi di lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dan pergerakan massa dari lokasi kegiatan tersebut menuju tempat 
lain; 

3. melakukan pengamanan tertutup terhadap obyek-obyek yang dimungkinkan 
dijadikan sasaran tindak pidana; 

4. mendokumentasikan orang-orang yang membawa benda-benda, barang-
barang berbahaya yang digunakan dalam tindak pidana; 

5. memonitor LSM maupun kelompok masyarakat lain yang turut melakukan 
provokasi peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

6. memberikan informasi secara lisan dan tertulis kepada fungsi Reskrim 
tentang orang-orang yang diidentifikasi melakukan tindak pidana. 
 

b. Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi untuk: 
 
1. menyampaikan himbauan Kepolisian agar massa tetap tertib dalam 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. berupaya menghentikan orang-orang/kelompok orang yang mengganggu 
ketertiban umum di sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum; dan 

3. memfasilitasi para tokoh yang bersilang pendapat pasca kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum untuk mencari solusi penyelesaian 
masalah. 

c. Lalu Lintas ….. 
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c. Lalu Lintas mempunyai fungsi untuk: 
 
1. menutup jalur menuju lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 

umum dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur yang lebih lancar/jalur 
alternatif serta menghimbau pengguna jalan untuk tidak melintas menuju 
lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. menempatkan dan menambah petugas Lalu Lintas dalam rangka menata 
kembali penempatan personel untuk  pengamanan arus lalu lintas serta 
mengkomunikasikan kepada jajaran/personel di lapangan; 

3. melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di jalur alternatif; 

4. melaksanakan pengawalan mobil ambulance dan membantu evakuasi 
korban; 

5. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor bersama pengemban 
fungsi Reskrimum dan Unit Identifikasi terhadap kendaraan bermotor yang 
mencurigakan di jalur/tempat kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum dengan prioritas pada Daftar Pencarian Barang. 
  

d. Sabhara mempunyai fungsi untuk: 
 
1. menempatkan Dalmas Humanis, Dalmas Awal, Dalmas Lanjut dan Unit 

Satwa untuk melakukan penebalan di kanan dan kiri formasi 
Detasemen/Subden PHH Brimob (situasional); 

2. menempatkan kendaraan taktis pengurai massa Sabhara membentuk posisi 
sejajar dengan kendaraan taktis pengurai massa Detasemen/Subden PHH 
Brimob; 

3. Dalmas Humanis, Dalmas Awal, Dalmas Lanjut dan kendaraan taktis 
pengurai massa Sabhara mengikuti aba-aba dan gerakan 
Detasemen/Subden PHH Brimob; dan 

4. melaksanakan dokumentasi rangkaian kegiatan penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum dan penindakan yang dilakukan oleh 
Detasemen/Subden PHH Brimob beserta perkuatannya. 
 

e. Reserse Kriminal Umum mempunyai fungsi untuk: 
 
1. Penyelidik: 

 
a) menerima pelaku tindak pidana yang telah ditangkap oleh Unit Tindak 

Detasemen/Subden PHH Brimob; 

b) menempatkan mobil tahanan pada rangkaian formasi 
Detasemen/Subden PHH Brimob; 

c) mengevakuasi pelaku tindak pidana yang telah ditangkap oleh Unit 
Tindak Detasemen/Subden PHH Brimob ke satuan kewilayahan  
setempat atau tempat lain untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya; 

d) melakukan pengumpulan dan penyitaan barang bukti bersama Unit 
Tindak Detasemen/Subden PHH Brimob; 

e) mencatat ….. 
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e) mencatat jenis dan tempat ditemukannya barang bukti selanjutnya 
diberikan label; 

f) mencari dan mencatat saksi-saksi yang mengetahui saat terjadinya aksi 
kekerasan terutama dari masyarakat umum yang berada di lokasi; 

g) segera melakukan interogasi awal terhadap para saksi maupun 
tersangka yang ditangkap guna memperoleh data/identitas aktor 
intelektualnya; 

h) mengidentifikasi korban luka/meninggal dunia; dan 

i) memberikan perlindungan kepada petugas identifikasi yang sedang 
melaksanakan dokumentasi kemerdekaan penyampaian pendapat di 
muka umum. 

 
2. Unit Identifikasi/INAFIS: 

 
a) mencatat identitas para korban dan melakukan pemotretan terhadap 

para korban baik anggota Polri maupun masyarakat; dan 
b) melakukan pengumpulan barang bukti yang telah diidentifikasi/dilabel 

dan menyimpan sesuai jenis dan sifatnya untuk kepentingan 
penyidikan. 
 

3. Penyidik: 
 
a) segera memintakan visum et repertum terhadap korban yang 

mengalami luka dan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia 
untuk memperoleh keterangan ahli terkait penyebab kematian; 

b) segera melakukan interogasi awal kepada para saksi maupun pelaku 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang ditangkap; 
dan 

c) mengkoordinasikan segera dengan Kejaksaan terkait penerapan pasal 
dan alat bukti yang akan dipersangkakan kepada para tersangka. 
 

4. Tim Asistensi/Wassidik: 
 
a) memberikan saran masukan kepada Kapolres dan Tim Penyidik terkait 

dengan langkah-langkah penyidikan yang akan dilakukan termasuk 
penerapan pasal dan pemenuhan unsurnya; dan 

b) mendinamisir rencana kegiatan penyidikan agar berjalan sesuai 
tahapan waktu. 

 
f. Reserse Kriminal Khusus mempunyai fungsi untuk: 

 
1. bersama Reskrimum memberikan asistensi dalam rangka proses penyidikan 

perkara; 

2. memberikan bantuan perkuatan personel dan sarana mobilisasi untuk 
melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Reskrimum; 

 

3. memfasilitasi ….. 
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3. memfasilitasi koordinasi dengan instansi lain berkaitan dengan hal-hal yang 
bersifat spesifik dalam rangka mendukung proses penyelidikan dan 
penyidikan; 

4. memberikan saran masukan kepada pimpinan berkaitan dengan hasil 
koordinasi; dan 

5. memberikan saran masukan kepada Kapolres dalam upaya penerapan pasal 
dan pemenuhan alat bukti terhadap perkara yang sedang disidik. 
 

g. Reserse Narkoba mempunyai fungsi untuk: 
 
1. memberikan asistensi bersama fungsi Reskrim lainnya terhadap penyidik 

yang melakukan proses penyidikan perkara;  

2. memberi bantuan perkuatan personel dan sarana mobilisasi yang dibutuhkan 
untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan; dan 

3. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang 
teridentifikasi mengkonsumsi minuman keras dan/atau membawa bahan 
berbahaya lainnya. 
 

h. Pengamanan Obyek Vital mempunyai fungsi untuk: 
 
1. melaporkan setiap perkembangan eskalasi situasi terkini pada obyek vital 

yang berada di sekitar lokasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum kepada pimpinan kesatuan wilayah; 

2. mengumpulkan data rekaman CCTV yang terpasang pada obyek vital; dan 

3. bersama unit APC Brimob melaksanakan pengamanan melekat dan 
pengawalan terhadap VIP untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 

 
Pasal 27 

 
Pada eskalasi situasi merah, Satuan Bantuan Operasional Kepolisian melakukan 
kegiatan fungsi teknis secara proporsional dan profesional sesuai kompetensi yang 
dimiliki dalam penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang 
anarkistis dan/atau telah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar 
hukum sebagai berikut: 
 
a. Satuan Brimob: 

 
1. Kasat Brimob dan/atau Kepala Detasemen/Subden PHH Brimob 

menyampaikan himbauan Kepolisian kepada peserta kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum sebagai berikut: 
 
a) saudara-saudara peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 

umum kami ingatkan agar tidak melakukan perbuatan melanggar 
hukum; 

b) tindakan saudara-saudara kami nilai telah melanggar hukum dan 
merugikan kepentingan umum, untuk itu kami ingatkan untuk kembali 
tertib; dan 

c) apabila ….. 
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c) apabila saudara-saudara tetap melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum, maka kami akan melakukan tindakan tegas untuk 
membubarkan kegiatan saudara. 
 

2. apabila eskalasi situasi tidak berubah, dan cenderung meningkat maka 
Kaden/Kasubden PHH Brimob memberikan instruksi untuk melakukan 
tindakan tegas dan  terukur, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Unit Tindak merupakan satu kesatuan utuh dan selalu berada di 
belakang Detasemen/Subden PHH Brimob; 

b) Tim Penangkap merupakan bagian dari Unit Tindak dan bertugas untuk 
melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran hukum dan/atau 
perbuatan pidana apabila memungkinkan (situasional); 

c) penindakan/penangkapan yang dilaksanakan oleh Unit Tindak 
berdasarkan perintah Kepala Detasemen/Kasubden PHH Brimob 
secara berjenjang; 

d) dalam hal terjadi bentrokan fisik antara Detasemen/Subden PHH 
Brimob dengan peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum, maka atas perintah Kepala Detasemen/Kasubden PHH Brimob 
secara berjenjang dapat mengambil posisi bertahan atau mundur. 

3. untuk mengurai massa yang sudah tidak terkendali dan berperilaku 
menyerang, maka kendaraan taktis pengurai massa melakukan tindakan 
represif dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata untuk 
membubarkan massa; dan 

4. apabila perilaku massa tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan bahaya 
ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri, masyarakat 
dan/atau dapat membahayakan keselamatan umum yang bersifat segera, 
maka tindakan represif yang dilakukan dapat menggunakan alat khusus 
Detasemen/Subden PHH Brimob.  

 
b. Kepolisian Perairan: 

 
1. melakukan penyelamatan terhadap petugas atau massa melalui jalur 

laut/pantai; 

2. meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan perairan dalam rangka 
antisipasi massa lain masuk ke obyek lokasi aksi massa; 

3. menghentikan dan memeriksa kapal serta alat apung lainnya yang dicurigai 
terkait dengan kegiatan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
di wilayah perairan; dan  

4. melaksanakan dokumentasi penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum di wilayah perairan. 

 
c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan: 

 
1. menempatkan ambulance, dan alat khusus dalam formasi 

Detasemen/Subden PHH Brimob; 

2. melakukan ….. 
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2. melakukan pertolongan pertama dan evakuasi terhadap korban; 

3. mencatat identitas korban;  

4. melaksanakan dokumentasi semua kegiatan penanganan kesehatan; dan 

5. melakukan koordinasi dengan instansi-instansi kesehatan setempat untuk 
penanganan korban lebih lanjut. 

 
d. Bidang Profesi dan Pengamanan: 

 
1. mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Unit Tindak 

Detasemen/Subden PHH Brimob; 

2. membantu perwira pengendali untuk mengembalikan personel Dalmas dan 
Detasemen/Subden PHH Brimob yang tercerai-berai/bergerak sendiri tidak 
taat aba-aba/perintah ke formasi semula; 

3. mencegah pasukan Dalmas dan Detasemen/Subden PHH Brimob yang 
melakukan tindakan kontra produktif; 

4. mencatat dan membantu/memberikan pertolongan terhadap anggota Polri 
yang mengalami luka; dan 

5. melaksanakan dokumentasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 
Polri dalam penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum. 

 
e. Bidang Teknologi Informasi: 

 
1. menggelar anggota Polri untuk mengamankan perangkat Fly Away V-Sat 

agar pelaksanaan video conference dengan pimpinan dapat berjalan aman 
dan lancar; dan 

2. bekerja sama dengan Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Satelit Mataram 
untuk memonitor pengguna frekuensi radio, agar komunikasi radio 
operasional tidak terganggu. 

 
f. Bidang Hubungan Masyarakat: 

 
1. meliput dan mendokumentasikan kegiatan Kepolisian dalam penanganan 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan awak media untuk 
meluruskan pemberitaan dalam rangka membangun opini publik yang positif; 
dan 

3. menghimpun data guna kepentingan keterangan pers. 
 
g. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 
 
1. menempatkan mobil tahanan pada rangkaian formasi Detasemen/Subden 

PHH Brimob. 
2. Menerima orang yang ditangkap oleh Tim Penangkap Unit Tindak 

Detasemen/Subden PHH Brimob. 
Pasal 28 ….. 
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Pasal 28 
 

Pada eskalasi situasi merah, Satuan Bantuan Administrasi Kepolisian 
menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional Satuan Utama Operasional Kepolisian dan Satuan Bantuan 
Operasional Kepolisian dengan kegiatan sebagai berikut: 
 
a. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran mempunyai tugas: 

 
1. Berkoordinasi dengan Biro Operasi untuk memberikan saran kepada 

pimpinan guna mengajukan dana kontijensi yang ada di Polda NTB; 

2. Berkoordinasi dengan Biro Operasi apabila ada personel BKO untuk 
mengajukan tambahan anggaran ke Mabes Polri; dan 

3. menyusun rencana pendistribusian dan menerbitkan otorisasi, khusus untuk 
anggaran BKO dari Mabes Polri. 

 
b. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: 

 
1. mengecek data personel yang dilibatkan dalam Detasemen Dalmas 

Gabungan Staf Polda NTB dan Polwan sebagai negosiator; 

2. mengumpulkan personel Detasemen Dalmas Gabungan Staf Polda NTB dan 
Polwan sebagai negosiator; dan 

3. membuat surat/nota dinas kepada Kepala Biro Operasi untuk tugas lebih 
lanjut. 
 

c. Biro Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: 
 
1. menggelar sarana dan prasarana antara lain (kendaraan bermotor, BBM, 

amunisi, tenda telah terpasang, membuat dapur umum, tanki air, genset, dan 
Makanan Tambahan Polri); dan 

2. berkoordinasi dengan Pemda dalam rangka pemenuhan kebutuhan toilet 
mobile dan pemadam kebakaran. 
 

d. Bidang Hukum mempunyai tugas: 
 
1. mengidentifikasi tindak pidana/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

anggota Polri dan peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; dan 

2. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Kapolda berkaitan 
dengan penegakan hukum. 
 

e. Bidang Keuangan mempunyai tugas: 
 
1. mengadakan koordinasi dengan Biro Rena dan Biro Operasi dalam rangka 

penambahan anggaran untuk mendukung operasional pasukan BKO Mabes 
Polri; 

 
 

2. menyiapkan ….. 
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2. menyiapkan dan melaporkan dana talangan dengan segera apabila 
dibutuhkan sesuai dengan pengajuan Biro Operasi; dan 

3. memonitor dan asistensi kepada Biro Operasi dan Spripim tentang 
pertanggungjawaban penggunaan keuangan. 
 

f. Biro Operasi mempunyai tugas: 
 
1. memonitor eskalasi situasi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 

umum melalui Kabag Ops Polres; 

2. menyiapkan administrasi pergeseran pasukan ke satuan wilayah tempat 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

3. membuat permohonan BKO ke Mabes Polri apabila diperlukan; 

4. merencanakan jadwal kedatangan/kembalinya personel BKO; 

5. menyalurkan dukungan anggaran personel BKO; 

6. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum secara berjenjang 
kepada pimpinan/Mabes Polri; dan 

7. menganalisa dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum sebagai bahan saran dan masukan 
kepada pimpinan. 

 
 

BAB V 
 

TAHAP PENGAKHIRAN 
 

Pasal 29 
 

(1) Pada setiap pengakhiran pelaksanaan penugasan dalam rangka penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, maka pengendali taktis 
melaksanakan kegiatan konsolidasi sesuai tahapan eskalasi situasi sebagai 
berikut: 

a. pada eskalasi situasi hijau, konsolidasi dilakukan oleh Kapolsek sebagai 
pengendali taktis di lapangan; 

b. pada eskalasi situasi hijau-kuning, konsolidasi dilakukan oleh 
Kapolsek/Kapolres sebagai pengendali taktis di lapangan; 

c. pada eskalasi situasi kuning-merah, konsolidasi dilakukan oleh Kapolres 
sebagai pengendali taktis di lapangan; dan 

d. pada eskalasi situasi merah, konsolidasi dilakukan oleh Kapolres sebagai 
pengendali taktis di lapangan. 
 

(2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan kegiatan: 
 

a. melaksanakan apel pengecekan kondisi personel dan peralatan yang 
digunakan dalam penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka 
umum; 

b. melaporkan….. 
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b. melaporkan hasil kegiatan penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum dan kondisi personel serta peralatan kepada 
pimpinan secara berjenjang, baik langsung maupun menggunakan alat 
komunikasi; 

c. menginventarisir pelaku tindak pidana yang ditangkap, barang bukti yang 
berhasil ditemukan, korban dan saksi-saksi serta tempat kejadian perkara; 

d. menginventarisir sarana dan prasarana kesatuan dan fasilitas umum serta 
harta benda masyarakat lainnya yang mengalami kerusakan sebagai akibat 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

e. pengemban fungsi teknis Kepolisian melaksanakan tugas sesuai dengan 
fungsi dan peranannya masing-masing. 

 
Pasal 30 

 
(1) Pada setiap pengakhiran pelaksanaan penugasan dalam rangka penanganan 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, maka pengendali teknis 
melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan. 

(2) Bentuk kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 

 
a. Preemtif; 

 
1. fungsi Intelijen Keamanan, melaksanakan kegiatan untuk mencegah 

berkembangnya informasi yang kontra produktif dengan kegiatan 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum 
antara lain:  
 
a) menganalisa dokumen untuk mendukung fungsi Reskrim dalam 

rangka penegakan hukum; 

b) melakukan penyelidikan terhadap keberadaan para pelaku yang 
diidentifikasi melakukan tindak pidana; 

c) mempersiapkan dokumen, dalam upaya mengantisipasi adanya 
tuntutan kelompok masyarakat, LSM dan pihak lainnya; 

d) memonitor situasi pasca aksi kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum terkait informasi yang berkembang di 
masyarakat dan melakukan penggalangan terhadap tokoh 
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh pemuda; dan 

e) mengevaluasi dan membuat laporan kepada pimpinan. 
 

2. fungsi Pembinaan Masyarakat, melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
 
a) silaturrahmi kepada para tokoh yang berbeda pendapat dengan 

peserta kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum;  

b) mengumpulkan pendapat masyarakat;  

 

2) memfasilitasi….. 
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c) memfasilitasi para pihak yang berbeda pendapat dalam rangka 
mencari solusi pemecahan masalah yang menjadi tuntutan dalam 
kemerdekaan penyampaian di muka umum; dan 

d) menghimbau masyarakat yang masih berada di lokasi untuk 
kembali ke rumah masing-masing. 
 

b. Preventif; 
 
1. fungsi Lalu Lintas, melaksanakan kegiatan normalisasi arus lalu lintas 

dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli guna 
menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus 
lalu lintas pasca kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

2. fungsi Sabhara melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

 
a) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dialogis pada 

daerah-daerah rawan kriminalitas;  

b) penggelaran perkuatan Sabhara untuk mengamankan aktivitas 
masyarakat dan pemerintah; dan 

c) mengamankan kegiatan olah TKP yang dilaksanakan oleh fungsi 
Reskrim. 
 

3. bidang Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
 
a) mengumpulkan dan mengolah data hasil kegiatan penanganan 

kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang 
dilakukan oleh semua fungsi Kepolisian; 

b) melaksanakan konferensi pers untuk menyelaraskan pemberitaan 
guna terciptanya opini publik yang positif; 

c) melaksanakan dialog interaktif melalui media elektronik untuk 
membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri; dan 

d) memonitor seluruh rangkaian kegiatan fungsi teknis Kepolisian 
sebagai tindak lanjut dari penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum. 

 
c. Penegakan hukum eksternal dan internal: 

 
1. eksternal (fungsi Reskrim): 

 
Reskrimum dengan perkuatan dari Reskrimsus dan Resnarkoba, 
menindaklanjuti proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana sebagai 
tindak lanjut penanganan perkara pidana yang terjadi dalam 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum sesuai peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai berikut: 
 
 
 

a) unit ….. 
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a) unit identifikasi/INAFIS: 
 
1) melakukan olah TKP dan mempersiapkan  dilakukannya reka 

ulang atau rekonstruksi apabila diperlukan dalam rangka 
penyidikan;  

2) melengkapi identitas dan melakukan pemotretan terhadap 
korban baik anggota Polri maupun masyarakat; 

3) melakukan koordinasi dengan Puslabfor Polri apabila terkait 
kegiatan pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik; 

4) melakukan pengecekan ulang terhadap barang bukti yang 
telah diidentifikasi/dilabel guna kepentingan penyidikan; dan 

5) melaksanakan dokumentasi kegiatan penegakan hukum yang 
dilakukan oleh Tim Penyidik.  
 

b) Penyidik: 
 
1) menindaklanjuti permintaan visum et repertum korban yang 

mengalami luka dan hasil kegiatan otopsi terhadap korban 
yang meninggal dunia;  

2) melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun pelaku 
tindak pidana yang ditangkap pada saat kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum; 

3) melakukan gelar perkara untuk memantapkan penerapan 
pasal yang dipersangkakan dan akurasi bukti permulaan yang 
cukup terkait dengan penetapan tersangka; 

4) memperhatikan batas waktu penangkapan tersangka 
sebelum dilakukan penahanan; 

5) melengkapi administrasi penyidikan sebagai kelengkapan 
Berkas Perkara,  

6) berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait proses penyidikan 
yang sedang dilaksanakan terutama untuk pemenuhan unsur 
pasal yang dipersangkakan kepada tersangka; 

7) menindaklanjuti proses penyidikan terhadap tersangka anak 
untuk dilengkapi penelitian Bappas dan pendampingan dari 
tenaga sosial atau orang tuanya; 

8) melaksanakan gelar perkara luar biasa apabila dipandang 
perlu untuk dilakukan; 

9) melaksanakan kegiatan rekonstruksi atau reka ulang apabila 
diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan; dan 

10) melaksanakan gelar perkara untuk menguji kualitas hasil 
penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada 
Jaksa Penuntut Umum. 
 
 

c) Pengawas ….. 
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c) Pengawas penyidik: 
 
1) mengawasi kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim 

penyidik agar tidak terjadi penyimpangan prosedur; 

2) mengecek kelengkapan administrasi penyidikan; dan 

3) mendinamisir kegiatan penyidikan dan membantu penyidik 
apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi unsur pasal 
yang dipersangkakan. 
 

d) Tim asistensi: 
 
1) mendinamisir proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim 

Penyidik agar berjalan sesuai tahapan waktu;  

2) membantu mencarikan solusi apabila dalam proses 
penanganan perkara ditemukan kendala teknis yang 
menghambat penuntasan perkara; dan 

3) selalu mengikuti perkembangan proses penyidikan melalui 
kegiatan gelar perkara. 
 

e) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
 
1) menerima tersangka yang diserahkan oleh penyidik untuk 

dilakukan penahanan; 
2) menerima barang bukti yang disita oleh penyidik untuk 

disimpan sesuai dengan sifat dan jenisnya; dan 
3) meneliti administrasi yang berhubungan dengan penyitaan 

dan penahanan oleh penyidik. 
 

2. internal: 
 
a) Bidang Profesi dan Pengamanan melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut:  
 
1) penyelidikan maupun penyidikan terhadap anggota Polri yang 

melaksanakan penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum yang diindikasi melakukan 
pelanggaran disiplin dan/atau perbuatan pidana; 

2) mengumpulkan barang bukti dan dokumentasi yang 
mendukung proses penyidikan pelanggaran disiplin maupun 
tindak pidana yang dilakukan anggota dalam penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

3) menggelar sidang disiplin atau profesi bagi anggota yang 
terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau profesi;  

4) melimpahkan penanganan perkara pidana yang dilakukan 
oleh anggota Polri kepada fungsi Reskrim; dan 

5) pengecekan ….. 
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5) pengecekan akhir pasca penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum terhadap personel, 
sarana dan prasarana. 

 
b) bidang Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 
 
1) advokasi kepada anggota dan institusi dalam rangka 

penegakan hukum pasca penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum;  

2) koordinasi dengan Bidang Propam dan Bidang Humas dalam 
rangka pembelaan institusi (penegakan HAM);  

3) mengikuti gelar perkara guna memberikan masukan dan 
pendapat hukum dalam rangka proses penyidikan dan 
penerapan pasal; dan 

4) memberikan saran dan pendapat hukum dalam rangka 
penyelesaian perkara disiplin dan kode etik profesi 
Kepolisian. 

 
d. Kuratif: 

 
Bidang Kedokteran dan Kesehatan, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:  
 
1. melakukan tindakan identifikasi terhadap korban luka dan meninggal 

dunia dalam rangka pembuatan visum et repertum atas permintaan 
penyidik;  

2. mendata dan melaporkan jumlah serta kondisi korban akibat 
penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

3. melaksanakan perawatan lanjutan kepada korban akibat penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

4. melaksanakan rawat jalan terhadap korban akibat penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang mengalami 
luka ringan dan luka berat;  

5. merujuk pasien ke rumah sakit yang telah ditentukan; dan 

6. silahturrahmi ke rumah pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. 

 

e. Rehabilitasi: 
 
1. Rehabilitasi Psikologis: 

 
a) Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 
 
1) menyiapkan psikolog untuk memulihkan trauma mental 

anggota Polri dan keluarga serta masyarakat; dan 

2) memberikan ….. 
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2) memberikan atensi khusus kepada anggota Polri yang 
menjadi korban dalam rangka pelaksanaan tugas 
penanganan kemerdekaan penyampaiaan pendapat di muka 
umum.  

b) Fungsi Pembinaan Masyarakat melaksanakan kegiatan 
silaturrahmi terhadap keluarga korban dan pelaku. 

 
2. Rehabilitasi Fisik: 

 
a) Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 
 
1) mendata atau mencatat sarana dan prasarana Polri yang 

mengalami kerusakan sebagai akibat penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum untuk 
dilaporkan ke Mabes Polri; 

2) mengusulkan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Polri 
yang mengalami kerusakan;  

3) membangun kembali sarana dan prasarana Polri yang 
mengalami kerusakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

4) koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki 
fasilitas umum guna memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

 
b) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran, melaksanakan kegiatan 

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Polri yang 
mengalami kerusakan sebagai akibat penanganan kemerdekaan 
penyampaian pendapat di muka umum. 

 
 
 

BAB VI 
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 

Pasal 31 
 

(1) Kegiatan penanganan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum mulai 
tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan pengawasan dan 
pengendali oleh Kasatker sesuai tingkat kesatuan masing-masing. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan kegiatan: 
 
a. menerima laporan terkait dengan jumlah personel, perlengkapan dan cara 

bertindak yang digunakan untuk menangani kemerdekaan penyampaian 
pendapat di muka umum pada setiap tahapan eskalasi situasi; 

 

b. melakukan ….. 
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b. melakukan supervisi terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan penanganan 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; 

c. melakukan inspeksi secara khusus terhadap penggunaan alat utama dan alat 
khusus pengendali massa/PHH Brimob. 

 
Pasal 32 

 
(1) Dalam hal Kasatker menerima laporan tentang perkembangan eskalasi situasi 

kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum dari penanggungjawab 
taktis, wajib melaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas; 

(2) Pengemban fungsi pengawasan umum pada Polda NTB dapat melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan terhadap penanggungjawab tekhnis/taktis apabila 
terjadi penyimpangan prosedur dalam penanganan kemerdekaan penyampaian 
pendapat dimuka umum; 

(3) Penyimpangan prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) adalah: 
 
a. penanggung jawab teknis/taktis tidak mematuhi ketentuan peraturan dan 

SOP yang berlaku; 

b. tidak mematuhi larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 
7 ayat (1) dan (2) peraturan ini; 

c. terjadi perbuatan pidana yang dilakukan secara individu maupun secara 
bersama-sama oleh anggota Polda NTB yang sedang menangani 
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum; dan 

d. melakukan tindakan berlebihan yang dapat menimbulkan korban jiwa 
dan/atau luka serta mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau 
lingkungan tanpa alasan yang sah. 

 

Pasal 33 

 

Pengawasan dan pengendali penyimpangan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 
32 ayat (3) dilaksanakan melalui proses disiplin dan/atau etika profesi dan/atau 
diajukan ke peradilan umum. 

 
 

BAB VII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 34 
 

Ketentuan yang ada setelah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Nusa 
Tenggara Barat ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan 
dengan Peraturan ini.  

 
 

BAB VIII ….. 
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BAB VIII 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 35 
 

(1) Kepala Kepolisian Resor dapat menjabarkan ketentuan peraturan ini secara 
tekhnis. 

(2) Penjabaran secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa 
Tenggara Barat yang diajukan dan/atau diusulkan melalui Kepal Biro Operasional 
Kepolisian Daerah NTB. 

 
Pasal 36 

 
Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Nusa tenggara Barat ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
 
 

 Ditetapkan di : Mataram 
pada tanggal :                     April              2012 

 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
 
 
 
 

Drs. ARIF WACHYUNADI 
BRIGADIR JENDERAL POLISI 

 

 


