
Catatan 100 Hari Kapolri:
Minim Perbaikan dan Melanggengkan Kekerasan



Dalam menyusun catatan kritis ini, kami menganalisis beberapa hal dari 16 (enam belas) program
prioritas 100 hari yang telah disusun oleh Jenderal Listyo Sigit,  seperti: 

- Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0. 
- Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
- Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
- Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
- Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan. 
- Penguatan Fungsi Pengawasan. 
- Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

Selama 100 hari pemantauan, kami juga melihat bentuk dan pola kekerasan yang dilakukan oleh
kepolisian tak kunjung berhenti. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada rentang waktu 100 hari
kerja bertolak belakang dengan tagline yang diusung, yakni prediktif, responsibiltas, dan
transparan berkeadilan (Presisi).



Jenderal Listyo dalam program prioritasnya menghendaki adanya
modernisasi kepolisian di era 4.0. Sayangnya, hal tersebut malah

dimanfaatkan untuk merepresi warga sipil khususnya mereka yang kritis
terhadap pemerintah

 
Pada 19 Februari 2021, Kapolri membentuk Virtual Police (VP). Patroli

siber yang dilakukan VP ini telah berimplikasi pada menyusutnya
kebebasan sipil, karena operasi yang dilakukan bersifat menindak dan
mengatur ekspresi warga negara. Kami mencatat bahwa teguran yang
dilayangkan oleh Virtual Police menyasar kepada mereka yang aktif

mengkritisi pemerintah. 
 

Penindakan seharusnya dilakukan kepada mereka yang melakukan
tindakan kriminal lewat media sosial, seperti penipuan online,

menyebarkan konten pornografi, pelecehan secara daring, serta beberapa
kasus rasisme. Tetapi kami tak melihat hal tersebut dilakukan.



dalam program prioritas Kapolri, pemantapan kinerja Kamtibmas juga
menjadi agenda utama. Namun, pelaksanaannya menjadi disimplifikasi
dengan penjagaan pada program investasi negara yang tidak
memerhatikan dampak pada masyarakat. Dalihnya adalah polisi
melakukan pendampingan pada setiap program pemerintah terkait
pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kami menilai pendampingan
yang dilakukan Polri ini justru akan memunculkan ruang kriminalisasi
terhadap aktivis, masyarakat adat, dan masyarakat terdampak lainnya. 

Pemantapan kinerja Kamtibmas ?

Kasus Kriminalisasi
Anggota Kelompok Tani Kasus Desa Wadas



Diskriminatif dalam
 Penanganan Kerumunan

Kapolri berkomitmen untuk memantapkan dukungan dalam penanganan covid-19.
Namun, kami melihat bahwa Polri justru salah kaprah dan menyalahgunakan situasi

darurat kesehatan ini sebagai celah bagi pelanggaran hak asasi manusia dan
pembatasan demokrasi, misalnya dengan melakukan pembubaran paksa aksi massa. 



foto: kumparan

Kami melihat dalam 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, tidak ada perbaikan
signifikan dalam hal penegakan kode etik kepolisian. Jenis pelanggaran baik itu disiplin,

etik dan pidana terus mengalami kenaikkan. Belum sampai 4 bulan, sudah terjadi
sebanyak 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana. 

 
Terkadang, tindakan kepolisian yang memuat dugaan tindak pidana juga hanya

diselesaikan pada ranah etik. Hal tersebut tentu tak akan memberikan efek jera dan
memperlebar potensi keberulangan. Selain itu, kami juga menyoroti mekanisme KKEP

yang tidak jelas pertanggungjawabannya. 
 

Kasus Herman dan Kasus Unlawful Killing FPI
 

Fungsi Pengawasan Tak Menguat,
Carut Marutnya Penegakan Etik Kepolisian



Prioritas Kapolri untuk
meminimalisir public complaint
juga tak membaik dalam 100
hari ini. Selama bertahun-
tahun, Polri memang selalu
menjadi institusi paling
problematis dan paling banyak
diadukan kepada mitra
pengawasnya seperti Komnas
HAM dan Ombudsman. 

Alih-alih mengalami penurunan
komplain, kami justru melihat

tidak adanya komitmen perbaikan
pelayanan. Kepolisian saat ini,
stigmanya masih erat sebagai
institusi yang hobi melakukan

tindakan sewenang-wenang dan
pelanggaran HAM.



Kesimpulan 
Selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang
dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Mereka seringkali mendalihkan alasan
integrasi bangsa sebagai upaya pembungkaman demokrasi dan pembatasan hak asasi.
Kami melihat praktik-praktik tersebut semakin masif dilakukan, baik di ruang publik maupun
digital. Kultur kekerasan turut dilanggengkan untuk mengamankan agenda-agenda
pemerintahan. Perbaikan pun tidak dilakukan dalam tataran pengawasan, konflik horizontal
semakin mudah terjadi dengan melibatkan Pam Swakarsa. Sementara Kepolisian cenderung
melakukan pembiaran. Selain itu, pengawasan berupa penegakan sidang etik juga tak
kunjung mengalami pembenahan. 



Segera melakukan perbaikan institusi Polri secara signifikan dan revolusioner
menuju kepada konsep kepolisian demokratis (democratic policing). Konsep ini
akan membantu kepolisian untuk menjadi institusi yang lebih menghargai
demokrasi dan hak asasi manusia;
Mengedepankan langkah-langkah yang humanis dalam mencapai tujuan hukum
dan ketertiban. Tindakan humanis Kepolisian harus terefleksi saat bertugas di
lapangan bukan dengan cara membatasi media untuk tidak meliput tindakan
kekerasan aparat;
Meningkatkan profesionalisme institusi Kepolisian dengan cara
mengedepankan akuntabilitas serta transparansi dalam penegakan hukum.
Selain itu, kepolisian juga harus memperketat pengawasan di setiap satuan
tingkatan guna mempersempit ruang pelanggaran dan kesewenang-wenangan. 
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