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SARI 

Yunita Dwi Aryani. 2011. Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan 
Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Kata kunci: Tugas, Kepolisian dan Unjuk Rasa 

Unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan untuk mendukung atau 
menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, 
menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa 
pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara 
demonstratif di muka umum. Sedangkan Undang-undang No. 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan 
secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi 
secara umum.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menggambarkan secara empiris 
pelaksanaan kewenangan polisi dalam menagani unjuk rasa di wilayah hokum 
Polres Kudus. (2) Mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam menangani 
unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mengambil lokasi di 
wilayah hukum Polres Kudus. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Kudus dan mengetahui keunggulan dan 
kelemahan dalam mengani unjuk rasa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode dokumentasi dan metode 
observasi. Data tersebut kemudian dianalisis diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus unjuk rasa yang 
terjadi di wilayah hukum Polres Kudus pada tahun 2010 yang berjumlah 38 kasus 
tidak terdapat kasus yang mengalami kerusuhan sehingga berakhir dengan damai 
dengan adanya pengawasan dari pihak kepolisian. Dari jumlah tersebut terdapat 
empat persoalan yang menjadi topik utama dalam berdemo yaitu politik (9 kali), 
ekonomi (13 kali), sosial budaya  (15 kali) dan keamanan (11 kali). Adapun 
beberapa kasus unjuk rasa yang tanpa melalui ijin terlebih dahulu kepada pihak 
Polres Kudus, akan tetapi personil dari kepolisian tidak serta merta membubarkan 
unjuk rasa tersebut melainkan tetap menjaga dan mengawasi jalannya unjuk rasa 
tersebut dari awal hingga selesai. Dalam menangani unjuk rasa dilapangan setiap 
personil polisi diperbolehkan untuk  bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri 
tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum..    

Saran yang disampaikan oleh penulis untuk pihak kepolisian adalah 
dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa di Polres 
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Kudus seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa 
bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi 
setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat 
terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek.  

 

ix 



x 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul  ..................................................................................................... i 

Persetujuan Pembimbing  ..................................................................................... ii 

Halaman Pengesahan .........................................................................................  iii 

Pernyataan .........................................................................................................  iv 

Motto dan Persembahan  ...................................................................................... v 

Prakata  ............................................................................................................... vi 

Sari  .................................................................................................................. viii 

Daftar Isi  ............................................................................................................. x 

Daftar Tabel  .................................  .................................................................... xii 

Daftar Bagan ....................................................................................................  xiii 

 

BAB I 

A. Latar Belakang  ...................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah..................................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian  ................................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................  6 

E. Sistematika Penulisan ............................................................................  7 

 

BAB II 

A. Pengertian Polisi ....................................................................................  9 

B. Tugas dan Wewenang Polisi ................................................................  14 

C. Azas-azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian .....................................  21 

D. Pengertian Unjuk Rasa  ........................................................................ 23 

E. Pengaturan Unjuk Rasa Dalam Peraturan Perundang-undangan  ........... 25 

F. Kewenangan  Polisi  dalam  Menangani  Unjuk  Rasa  Menurut   Undang-  

x 



xi 

 

 

 

             undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI  .................................. 30 

 

BAB III 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ...............................................................  33 

B. Fokus Penelitian  .................................................................................. 33 

C. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 34 

D. Metode Pengumpulan Data  .................................................................. 34 

E. Validitas Data  ...................................................................................... 36 

F. Metode Analisis Data  ........................................................................... 37 

 

BAB IV 

A. Hasil Penelitian  
    A. Profil Polres Kudus  .......................................................................... 41 

    B. Pelaksanaan    Kewenangan   Polisi  dalam  Menangani  Unjuk  Rasa di  

Wilayah Hukum Polres ....................................................................  46 

    C. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa di Polres Kudus  .......................... 54 

    D. Kendala-kendala  yang   Dihadapi   Polisi   Pada   Waktu    Menangani 
Unjuk Rasa ......................................................................................  67 

B. Pembahasan  
 A. Kewenangan Polisi dalam Penegakan Hukum dan Penertiban .............  69  

 B. Pelaksanaan Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa  Menurut  

UU No. 2 Tahun 2002 ........................................................................  70 

 

BAB V  

A. Kesimpulan............................................................................................... 77 
B. Saran ........................................................................................................ 79 

 

Daftar Pustaka  

Lampiran - lampiran 

xi 



xii 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Data Contoh Aksi Unjuk Rasa Periode Januari s/d Mei 2010 di Kabupaten 
Kudus 

Tabel 2 Data Pengelompokan Pasukan Dalmas 

Tabel 3 Data Perlengkapan Satuan Dalmas 

Tabel 4 Data Unjuk Rasa Tahun 2010 di Kabupaten Kudus 

 

xii 



xiii 

 

 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1 Prosedur Penanganan Unjuk Rasa

xiii 



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi 

masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip 

demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.  Dengan kemajuan 

pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain dibidang teknologi 

informasi, transportasi, turisma, pertanian dan industri, serta peralatan militer 

telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan masyarakat tradisi (di 

timur) ke arah masyarakat modern (model barat). Sejalan dengan itu, ketika 

inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan 

pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang 

ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan 

terus mengundang pro dan kontra. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu 

masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, 

ekonomi, politik, budaya serta keamanan. 

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai 

macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta 

keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, 

sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara 

bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat 

terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian 
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masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. 

Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi 

unjuk rasa sejalan dengan penguatan Civil Society dan Good Goverment.  

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam UUD 1945 

amandemen Ke-empat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 

yang berbunyi : “Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan undang-undang”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 Bab XA 

tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3) yang berbunyi : “ Setiap orang 

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.  

Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 

Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, 

disini diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban 

peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.  

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya 

bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan.  

Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang 

dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, 

sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap 

keseimbangan relasi negara masyarakat (State civil society). 

Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik 

demokrasi perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang 
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diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas 

kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini 

tercermin dari telaah kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang 

menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut. 

Untuk memberikan gambaran penanganan unjuk rasa di wilayah 

hukum Polres Kudus, dibawah ini  tabel jumlah unjuk rasa yang terjadi 

diwilayah hukum Polres Kudus periode Januari sampai dengan Mei tahun 

2010. 

Tabel 1 

AKSI UNJUK RASA PERIODE JANUARI S/D MEI 2010 

DI KABUPATEN KUDUS 

No. Nama Aksi Tanggal Keterangan 

1. Angkot terminal 
jetak – terminal 

26-1-2010 Tuntutan : KBM plat hitam yang 
beroperasi di terminal Jetak agar 
ditindak tegas dan tidak boleh 
beroperasi lagi karena mempengaruhi 
pendapatan para sopir. 

Tempat : Gudang rokok milik sdr. Peter 
ds. Mijen Kec. Kaliwungu Kudus. 

2. HMI (Himpunan 
Mahasiswa) 

28-1-2010 Tuntutan : SBY agar membenahi 
kabinet, penyelesaian kasus korupsi 
dan agar Boediono-Sri Mulyani 
diturunkan. 
Tempat : Alun-alun Simpang tujuh 
dan Gedung DPRD Kudus. 

3. PC. RTMM pimp 
Noor Khozin 

4-2-2010  Tuntutan : Bubarkan PPRK karena 
pusat perencanaan kejahatan bagi 
buruh rokok dan Bubarkan PPKIRK 
dan kembalikan Jamsostek sesuai 
aturan Undang-undang. 
Tempat : Kantor RTMM Jl.Sunan 
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Muria No.23 Kudus. 

4. PC FSP RTMM-
SPSI Kudus dan 
seluruh PUK 

1-3-2010 Tuntutan : Menolak kembali ke 
Jamsostek dan PKKIRK adalah 
lembaga yang kami terima untuk 
menyelenggarakan jaminan sosial 
tenaga kerja. 

Tempat : Kantor Dinsosnakertrans PT. 
Jamsostek, Kantor Pemda dan DPRD 
Kudus. 

5. DPC FBDSI 8-4-2010 Tuntutan : Memperjuangkan hak-hak 
buruh PR. Djambu Bol yang selama 
ini belum dipenuhi oleh pihak 
Management PR. Djambu Bol. 

Tempat : Kantor Disnakertrans Kab. 
Kudus. 

6.  AMAR (Aliansi 
dan Rakyat 
Menggugat) 

30-5-2010 Tuntutan : Memperingati hari buruh 
Internasional dan memperjuangkan 
nasib karyawan  PR. Djambu Bol 
Kudus. 

Tempat : Jalur Lingkar Ngembal 
Kulon Kudus. 

Sumber : Polres Kudus Tahun 2010 

Dengan adanya aksi massa tersebut pihak dari Polres Kudus 

menerjunkan satuan khusus yang menangani unjuk rasa atau disebut Dalmas 

(Pengendali Massa). Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak 

kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut 

karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok 

antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa. 

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah 

satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan 
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kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus 

tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari 

penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman 

dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki 

kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan 

lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa 

tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara 

baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari 

antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu 

unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah 

mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu 

pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif  

maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang 

sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi 

dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh 

Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi 

amuk massa atau tindakan anarkis apapun. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kewengan kepolisian dalam menangani unjuk rasa diwilayah 

hukum Polres Kudus. Dalam menjalankan kewengan tersebut polisi dahapkan 

pada warga Negara sebagai pengunjuk rasa yang tidak hanya dilindungi oleh 

HAM. Sehingga ada kemungkinan beda antara kewenangan polisi yang diatur 
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oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan 

pelaksanaan kewenangan ketika polisi menangani suatu unjuk rasa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan yang tegas dan jelas, permasalahan tersebut 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa 

di wilayah hukum Polres Kudus ? 

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani unjuk 

rasa diwilayah hukum Polres Kudus ? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menggambarkan secara empiris pelaksanaan kewenangan polisi 

dalam menangani unjuk rasa diwilayah hukum Polres Kudus. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani 

unjuk rasa diwilayah hukum Polres  Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan dan wawasan baik peneliti sendiri atau orang lain. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini maka akan diperoleh pengetahuan mengenai 

kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi. 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bagian pendahuluan skripsi terdiri atas : halaman judul, halaman 

pengesahan, sari, moto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri atas : 

Bab I yang memuat tentang pendahuluan berisi beberapa sub bagian, yaitu 

Latar belakang, Identifikasi dan pembatasan masalah, Perumusan masalah, 

Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan 

Skripsi. 

Pada Bab II berisi mengenai penelaahan kepustakaan yang terdiri atas 

pengertian Polisi serta Hukum Kepolisian, Tugas dan Wewenang 

Kepolisian, Azas-Azas Pelaksanaan wewenang Kepolisian, Pengertian 

Unjuk Rasa , Pengaturan unjuk rasa dalam peraturan perundang-undangan, 

Kewenangan Polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
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Pada Bab III berisi mengenai Metode Penelitian yang meliputi :  Dasar 

penelitian, fokus penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat 

dan teknik pengumpulan data, analisis data. 

Pada Bab IV berisi mengenai pembahasan hasil penelitian, tentang  

kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa, selanjutnya pada bab ini 

juga membahas tentang kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk 

rasa. 

Pada Bab V  berisi tentang simpulan dan saran yang akan penulis 

kemukakan dalam skripsi ini. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Polisi 

Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “Politea” 

yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah 

“Polisi” berasal dari Indonesianisasi dari Belanda “Politie”.  

Dalam bukunya “The Blind Eye of History” Charles Reith, 

mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau 

menertibkan tata  susunan kehidupan masyarakat (Utomo, 2005:5). Lebih 

lanjut Momo Kelana mengambil terjemahan dari Polizeirecht mengatakan, 

bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang 

mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi 

kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban 

terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menhadapi 

bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka 

kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

peraturan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2006:4). 

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi 

adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan 

kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan 

tugasnya. 

9 
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Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang 

No. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut 

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. 

Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi 

adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan 

kepolisian serta cara-cara  bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan 

tugasnya. 

Disamping arti tentang polisi dikaji pula mengenai hukum 

kepolisian. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum 

kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai 

organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum 

administrasi kepolisian (Sadjijono, 2006:7).  

Hukum kepolisian mengatur dan menentukan lapangan-lapangan 

pekerjaan tertentu dengan batas-batas tertentu pula sebagai tugas polisi dalam 

pengaturan tugas tersebut terdapat perbedaan arti tugas polisi, dalam arti luas 

tugas polisi ialah menjamin tata tertib dan keamanan sedangkan tugas polisi 

dalam arti sempit ialah menjamin hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas 

tersebut merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan 

mengatur kepolisian dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak 
10 
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dalam keadaan melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat 

dikatakan sebagai “Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian 

sedang melaksanakan tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, 

sehingga timbullah hubungan yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian 

yang mengatur hubungan tersebut, dalam arti bahwa hukum kepolisian 

mengatur bagaimana polisi melaksanakan tugas atau wewenangnya dalam arti 

yang demikian dapat dikatakan sebagai hukum Kepolisian Bergerak. 

Menurut Momo Kelana, hukum kepolisian adalah hukum yang 

mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang dalam lingkungan kuasa, 

waktu, tempat dan soal-soal. 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-

aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu 

dilanggar atau menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 

Sumber hukum kepolisian terdapat perbedaan antara sumber 

hukum kepolisian dalam arti formil dan sumber hukum kepolisian dalam arti 

materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi 

bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Di dalam 

sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hukum 

dibuat menjadi hukum positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. 

Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan 

kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum. Adapun yang termasuk 

sumber hukum formil adalah : (Sadjijono, 2006:34) 
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1. Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum dinegara kita, termasuk hukum kepolisian yang mempunyai arti 

segala peraturan yang ada di negara kita ini tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, khususnya mengenai tujuan nasioanal, yang menyatakan 

bahwa : “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 merumuskan bahwa : “segenap warga negara bersamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintah dari para warga negara, diperlukan suatu bimbingan dan 

penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan tersebut dapat dititikberatkan 

pada pentingnya tertib hukum dan kesadaran bernegara, cara yang baik. 

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dapat 

dipakai ssebagai sumber hukum kepolisian. 

2. Undang-undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di 

dalam peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak 

jumlahnya, kita mempunyai Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih ada undang-undang 

lain yang merupakan sumber hukum kepolisian yang tersebar dalam 

berbagi undang-undang. 

3. Peraturan Pemerintah, yang dimaksud ketentuan pemerintah disini adalah 

peraturan pemerintah yanng dikeluarkan oleh presiden untuk 

melaksanakan suatu undang-undang tanpa harus mendapat persetujuan 
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dari DPR. Dengan kata lain peraturan pemerintah disini adlah pelaksanaan 

dari suatu undang-undang, contoh : peraturan pemerintah No. 27 tahun 

1983; ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 1981 

tentang KUHAP. 

4. Keputusan presiden, keputusan presiden ini berisikan keputusan yang 

bersifat khusus dengan maksud untuk melaksanakan peraturan yang lebih 

tinggi. 

5. Keputusan Kapolri, didalam tata urutan peraturan perundang-undangan 

pada urutan terakhir terdapat kalimat “peraturan-peraturan pelaksanaan 

lainnya” ini di dalamnya terdapat keputusan Kapolri. 

Yang termasuk sumber hukum dalam arti materiil adalah : 

a. Kebiasaan Praktek Polisi, disamping hukum perundang-undangan yang 

memberikan sifat kepastian pada peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan masyarakat terdapat hukkum lain yang mempunyai keelastisan 

untuk menyesuaikan diri dengan hubungan sosial yanng selalu berubah. 

Hukum kebiasaan ini merupakan kaidah-kaidah yang tidak ditentukan oleh 

badan perundang-undangan, dalam suasana yang nyata ditaati juga oleh 

karena orang yang sanggup menerima kaidah itu sebagai hukum. Selain itu 

hukum kebiasaan juga mmbentuk hukum kepolisiaan, sering terjadi halhal 

yang dihadapi oleh polisi sesuai dengan hakekat hukum atau jiwa dari 

undang-undang sehingga kebiasaan praktek kepolisian secara sosiologis 

diterima. 
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b. Traktat, sebagai sumber hukum kepolisian Traktat memuat tentang syarat-

syarat dan kewajiban negara anggota di dalam tugas-tugas pemberantasan 

kejahatan internasional, selain itu juga mengatur tentang prosedur dan 

hubungan badan kepolisian antar negara serta persoalan-persoalan yang 

menyangkut ekstradisi. Maka traktat mengalir, ketentuan-ketentuan 

tentang tugas, status dan wewenang badan kepolisian dalam rangka 

kerjasama memberantas kejahatan Internasioanal serta merupakan sumber 

hukum kepolisian untuk hubungan internasional. 

c. Yurisprudensi, dengan maksudnya Jurisprudensi sebagai sumber hukum 

kepolisian, maka dalam hal ini  hukum kepolisian memberikan tempat 

yang penting bagi keputusan  hakim. Dengan demikian peranan hakim 

dalam pengembangan hukum kepolisian sangat penting. 

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan 

Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas 

Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi 

dari pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah : 

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan Negara 

2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia 
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dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan 

rakyat, sebagai kekuatan pendukung 

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. 

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan 

kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan 

keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan 

keamanan diatur dengan undang-undang. 

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-

Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 

III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum dan ; 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 
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Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian 
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i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau piihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 

dalam lingkup tugas kepolisian, serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara 

umum, wewenang tersebut adalah : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu meyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewengan adminiftratif 

kepolisian; 
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f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

Pada pasal 15 ayat (2) kepolisian mempunyai wewenang terhadap 

peraturan perundang-undangan lain, wewenang tersebut adalah : 

a. Memberika izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya. 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 
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e. Memberikan izin dan memberikan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha dibidang jasa pengamanan 

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

membeerantas kejahatan internasional 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada dalam wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

Internasional 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian  

Pada pasal 16 ayat (1) kepolisian memiliki kewenangan dalam 

bidang proses pidana, wewenang tersebut adalah : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan 
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

h. Mengadakan penghentian penyidikan 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang 

ditempat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau 

menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana 

k. Memberi petunjuk dan bentuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum 

l. Mengadakan tindakan lain menutrut hukum yang bertanggung jawab 

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 

menurut penilaiannya sendiri. 
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Pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan 

yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, 

serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma 

agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung  tinggi Hak Asasi Manusia. 

Pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian 

Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. 

C. Azas-azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian 

Perkembangan hukum kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau 

sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas kepolisian, azas mempunyai arti 

prinsip-prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah hukum. 

Hukum kepolisian merupakan hukum positif yaitu kaidah-kaidah hukum yang 

dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang 

terdapat dalam masyarakat. Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai 

batu ujian terhadap kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. 

Maka azas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya 

yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan 

eksistensinya dalam suatu negara (Sadjijono, 2006:14). 
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Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang 

kearah yang wajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya 

yang begitu banyak dan tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai 

atau tidak. Sebagai pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan 

kepolisian azas “TRI BRATA” merupakan pedoman hidup kepolisian, karena 

azas-azas yang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan 

kehidupan kepolisian. Azas-azas yang tersimpul dalam “TRI BRATA” adalah: 

1. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa 

2. Polisi ialah warga Negara utama 

3. Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat. 

Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, 

tidak saja merupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian 

tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI 

BRATA juga merupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian. 

Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang 

baik, hanyalah  akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka 

apabila di dalam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. 

Oleh karena itu terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam 

melakukan tindakan. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan 

sesuatu, tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak 

mempunyai landasan yang kuat (Soebroto, 1985 :14). Azas-azas tersebut 

adalah : 
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a. Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan 

kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan,  jika suatu 

tindakan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti 

tindakan tersebut tidak sah. 

b. Azas Plichmatigheid atau kewajiban ialah azas dimana Polisi sudah 

dianggap syah berdasarkan atau sumber kepada kekuasaan atau 

kewenangan umum, jadi kalau polisi diberi kewajiban untuk memelihara 

ketertiban dan keamanan umum Polisi dalam bertindak dapat menurut 

penilainnya sendiri, asal untuk memelihara ketertiban dan keamanan. 

c. Azas Subsidiaritas, merupakan azas yang mewajibkan pejabat polisi untuk 

mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang 

untuk hadir. Azas ini bersumber dari kewajiban umum polisi untuk 

memelihara ketertiban dan keamanan umum. 

Dengan demikian dalam bertindak Polisi diberi kewenangan 

penuh, namun tidak berarti dapat dipergunakan sewenang-wenang karena 

tindakan yang diambil harus berdasarkan undang-undang. 

D. Pengertian Unjuk Rasa 

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang dihadapan umum  yang biasanya dilakukan untuk 

menyatakan pendapat kelompok tersebut  atau menentang kebijakan yang 

dilaksanakan suatu pihak. Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari 

mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik 

yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk 
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rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif  baik oleh 

pemerintah.  

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk 

mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 

disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan 

sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud 

dengan dimuka umum dalm Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 

adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang 

dapat didatangi atau dilihat setiap orang. 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak 

setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan 

sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denagan ketentuan  

perundang-undangan yang berlaku, hak warga  masyarakat untuk 

menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak yang bersifat 

universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan 

kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan 

hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 
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Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih 

emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang 

pemimpin massa sebagai  pemegang komando massa yang membawa massa 

ke arah tujuan unjuk rasa. 

Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai 

bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia 

terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi 

sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor 

eksternal terebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi 

seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah 

ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok. 

 

E. Pengaturan Unjuk Rasa Dalam Peraturan Perundang-undangan 

Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap 

reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu 

permasalahan yang dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk 

kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa 

timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.  

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam undang-

undang dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan 

penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa :  



26 

 

 

 

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, 

tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.  

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia 

undang-undang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa :  

 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat”.  

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang 

bersifat umum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan 

bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur 

dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang 

mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk 

mengeluarkan pendapat. Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai 

peraturan lex spesialis bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam 

menyampaikan pendapat.  

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-

undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam 

pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan : 

“setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan 

pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak 

maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.  
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Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk 

menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, 

kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi 

universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas 

kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk 

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara 

apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.  

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998, 

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan 

bahwa :  

a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas 

menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 

berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan 

undang-undang ini.  

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 

1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara 

dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-

undang No. 9 tahun 1998 yang menyebutkan :  

a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.  



28 

 

 

 

b. Memperoleh perlindungan hukum.  

Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang 

kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan 

pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai 

berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 

c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.  

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.  

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, 

aparatur pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :  

a. Melindungi Hak Asasi Manusia.  

b. Menghargai asas legalitas.  

c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.  

d. Menyelenggarakan keamanan.  
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Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut 

pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam :  

a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih 

untuk mengeluarkan pikiran dengan llisan, tulisan dan sebagainya secara 

demonstratif di muka umum 

b. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan 

umum 

c. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk 

menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 

d. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka 

umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. 

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di 

muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah 

bertujuan untuk : 

a. Mewujudkan kebebasan yng bertanggung jawab sebagai salah satu 

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-

undang dasar 1945 

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan 

dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. 
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c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan 

kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tangung jawab 

dalam kehidupan demokrasi. 

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau 

kelompok. 

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, 

contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang 

menegaskan bahwa :  

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum 

yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

F. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-

undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam 

unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. 

Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang 

menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 

terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai 
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wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau 

demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan 

bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi 

kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal 

tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang 

menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan 

secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang 

untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu 

kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk 

rasa. 

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan 

bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan 

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika 

pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang 

menyebutkan bahwa “dalam pelaksanan penyampaian pendapat di muka 

umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan 

terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan 

bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta 

memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. 

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai 
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tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal 

tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang 

menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka 

umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk 

menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang 

berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara 

keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa. 

 Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah : 

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak 

terhadap kegiatan unjuk rasa. 

2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rrasa. 

3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa. 

4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kudus yang 

dimulai pada tanggal 8 Februari dan berakhir  pada tanggal 1 April 2011. 

 

B. Fokus Penelitian  

Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat 

tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap 

dilakukan sewaktu peneliti masih berada dalam latar penelitian (Moleong, 

1991: 65). 

Selanjutnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada 

kewenangan polisi setempat (Polres Kudus) dalam menangani berbagai aksi 

unjuk rasa yang marak terjadi di daerah Kabupaten Kudus. Tentunya 

kewenangan polisi tersebut juga merujuk pada sistem perundang-undangan 

dan hukum Negara Indonesia. Tidak hanya kewenangan polisi saja, penulis 

juga merumuskan hambatan-hambatan para penegak hukum tersebut dalam 

menangani aksi unjuk rasa. 
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C. Sumber data penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto Suharsimi, 1997:114). 

Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak menggunakan sumber dari arsip 

yang ada  pada kepolisian Polres Kudus untuk informasi tentang unjuk rasa 

yang terjadi diwilyah hukum Polres Kudus selama periode Januari sampai 

dengan Desember 2010. Sumber  data juga diperoleh dari responden yang 

berasal dari kepolisian diwilayah hukum Polres Kudus dan juga berasal dari 

pihak-pihak yang malaksanakan unjuk rasa. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga 

perlu memiliki teknik pengumpulaan data yang relevan. Penggunaan teknik 

dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang 

obyektif. (Maman Rachman, 1999:77) 

Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud itu dalam 

penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

secara langsung antara interview dengan interviewer (Suharsimi, 

1980:23). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang menyajikan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2005:186).  

Pada tahap ini penulis menggunakan pendekatan wawancara 

tersruktur, dimana penulis sendiri yang menetapkan masalah dan 

pertanyaan yang akan diajukan. Pokok-pokok yang diajukan dasar 

pertanyaan diatur sangat terstruktur sehingga diharapkan masalah yang 

akan dibahas tidak meluas kemana-mana.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, teori, dalil, dan sebagainya. Dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan  untuk 

menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan (Moleong, 

2006:217). 

Metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

mengumpulkan dokumen resmi dari pihak Polres Kudus. Dimana 

dokumen resmi tersebut dibagi menjadi dua jenis. Dokumen internal dan 

dokumen eksternal. Contoh dari dokumen tersebut adalah laporan dari 

aksi unjuk rasa periode Januari sampai dengan Mei 2010 di Kabupaten 

Kudus. 
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3. Metode observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian (Maman Rachman, 1999 : 77).  

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan 

pengamatan dan pencatatan terhadap obyek ditempat berlangsungnya 

peristiwa. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk 

mengamati segala peristiwa, sikap, perilaku dan lain-lain dari responden, 

yang merupakan pertimbangan dari persepsinya terhadap pihak 

kepolisian maupun para pengunjuk rasa.  

Dalam metode yang digunakan disini untuk memperoleh data 

sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur 

serta foto-foto yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

E. Validitas data 

Keabsahan data ditetapkan dalam rangka membuktikan kebenaran 

hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian  ini menggunakan teknik trianggulasi. 

Teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). 

Teknik trianggulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi sumber. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
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melalui alat dan waktu yang berada dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut 

dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

Sehingga dapat diketahui segala peristiwa, sikap, perilaku daan lain-lain 

dari responden. 

b. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai  

pendapat dan pandangan orang yaitu dengan mencari informasi dari pihak 

kepolisian yang menangani unjuk rasa dan para demonstran yang 

melakukan unjuk rasa.  

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan, yaitu dengan menggunakan berbagai literatur-literatur yang 

berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

F. Metode analisis data 

  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam  pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data                

(Moleong. 1997 : 103). 

  Data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan 

ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitiaan merupakan bagian 

dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah 

data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan 
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masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. (Subagyo, P Joko 

2004:104-105) 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam suatu proses 

dalam arti pelaksanaannya akan dimulai sejak pengumpulan data dan 

dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, mengingat data-data 

yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan. Proses analisis data melalui 

tiga alur kegiatan yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Mattheuw dan Huberman, 1992:10). Data 

yang diperoleh  dalam penelitian ini adalah baik data wawancara 

dengan pihak kepolisian maupun dengan para demonstran. 

2. Sajian Data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama 

penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang 
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sudah dipilih menurut kebutuhan-kebutuhan penelitian ini. Dengan 

melihat penyajian data penelitian, kita dapat memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis 

ataukah mengambil tindakan berdasarkan alat pemahaman yang didapat 

dari penyajian-penyajian tersebut (Mattheuw dan Huberman, 1992:17). 

Dan setelah didapatkan data mengenai aksi unjuk rasa yang diperoleh 

dari pihak kepolisian data dianalisis sehingga dapat disajikan dan dapat 

menjadi informasi baru yang lebih mudah untuk ditarik kesimpulaan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan sajian data. 

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif 

bersama-sama dalam aktivitas pengumpulan data dan proses analisis 

data mengikuti siklus. Peneliti dituntut bergerak bolak-balik selama 

pengumpulan data diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Model ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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(Mattheuw dan Huberman: 1992) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Polres Kudus 

a. Letak Lintang (Kondisi Geografi) 

Polres Kudus bertempat di Kabupaten Kudus yang terletak 

antara 110’ sampai dengan 50’ bujur timur dan 6’ sampai dengan 51’ 

lintang selatan. Luas daerah kabupaten Kudus 42.515.644 Ha, yang 

terdiri atas 9 kecamatan. 

Kabupaten Kudus memiliki batas-batas wilayah antara lain 

sebagai berikut : 

1. Sebelah utara  : Kab. Jepara dan Kab. Pati 

2. Sebelah selatan  : Kab. Grobogan 

3. Sebelah timur  : Kab. Pati dan Kab. Grobogan 

4. Sebelah Barat  : Kab. Demak dan Kab. Jepara.   

b. Visi dan Misi Polres Kudus 

Visi : 

1. Mampu mewujudkan sikap dan perilaku Polri sebagai pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu didambakan oleh 

masyarakat. 
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2. Sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional 

selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

4. Mewujudkan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat. 

5. Mendukung kegiatan pemerintah dalam rangka terciptanya 

Kamtibmas yang aman. 

6. Menjadi Polri yang dipercaya oleh rakyat. 

7. Mewujudkan/menampilkan identitas/ciri khas Polres Kudus dan 

Polsek jajaran. 

Misi : 

Dari rangkaian visi sebagaimana tersebut diatas dan 

didukung dari pemikiran bahwa “kejahatan adalah produk dari 

masyarakat dan institusi Polri ada karena kebutuhan masyarakat”, saat 

ini Polri berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggali 

segala potensi yang ada di masyarakat, untuk mendeteksi dan 

mencegah sedini mungkin kejahatan yang ada di masyarakat serta 

menyelesaikan yang terjadi hingga ke akar-akarnya dengan harapan 

kehidupan masyarakat yang “Tata Tentrem Kerta Raharja” dapat 

tercipta maka misi yang harus diemban ke depan adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat Kudus (meliputi aspek security, suretysafety dan 
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peace) sehingga masyarakat Kudus bebas dari gangguan fisik dan 

psikis. 

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Kudus melalui upaya 

prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan 

hukum masyarakat (law abiding citizen ship). 

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia 

menuju kepada adanya kepastian hukum serta rasa keadilan. 

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kudus dengan 

tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam 

bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Mengelola SDM Polres Kudus secara profesional dalam mencapai 

tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam Negeri sehingga 

dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Mewujudkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai 

upaya mengamankan visi dan misi Polri kedepan. 

7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh 

eksternal yang sangat merugikan organisasi. 

8. Mewujudkan adanya perubahan administrasi, sikap/perilaku, fisik 

komando dan individu bagi seluruh anggota Polres Kudus dan 

Polsek jajaran.  
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Di dalam Kepolisian terdapat bagian-bagian satuan, antara 

bagian satuan satu dengan yang lain mempunyai tugas yang berbeda, 

bagian satuan tersebut adalah: 

1. Bagian OPS dengan tugas: pengendalian kegiatan-kegiatan 

operasional ditingkat satuan kerja Polwiltabes dan Polres. 

2. Bagian Binamitra dengan tugas: memberi pelayanan pada 

masyarakat mengenai sadar hukum, dengan memberikan 

penyuluhan serta menjalin kerjasama antara polisi dan 

masyarakat. 

3. Bagian MIN dengan tugas: mengatur kenaikan pangkat sampai 

pensiun setiap anggota polisi serta kesejahteraan polisi. 

4. Ur Telematika dengan tugas: menangani tentang alat komunikasi 

yang digunakan polisi dalam melaksanakasn tugas, dari 

pengadaan sampai perbaikan. 

5. Unit P3D dengan tugas: penegakan disiplin anggota polisi serta 

menindak polisi yang terbukti melakukan pelanggaran. 

6. Ur Dukkes dengan tugas: menangani masalah kesehatan setiap 

anggota polisi. 

7. TAUD dengan tugas: menangani masalah surat menyurat urusan 

dalam. 

8. Sat Intelkam dengan tugas: menangani masalah penyelidikan atau 

mencari informasi tentang ekonomi, politik, social, budaya dan 

pertahanan keamanan. 
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9. Sat Reskrim dengan tugas: menangani masalah penangkapan 

tindak kejahatan. 

10. Sat Narkoba dengan tugas: menangani masalah tentang tindak 

kejahatan khusus narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. 

11. Sat Samapta dengan tugas: pengaturan, penjagaan, pengawalan 

dan patroli, terhadap masyarakat, perusahaan pemerintah maupun 

swasta. 

12. Pam Obvit dengan tugas: menangani masalah tentang 

pengamanan obyek vital, seperti: bank, bandara. 

13. Sat Lantas dengan tugas: menangani masalah tentang ketertiban 

lalu lintas. 

14. SPK dengan tugas: menangani masalah tentang pelayanan pada 

masyarakat mengenai penerimaan laporan tahap awal. 

c. Struktur Organisasi  

Penyusunan organisasi digunakan atau merancang struktur 

organisasi berdasarkan pekerjaan dengan berpedoman pada 

pembagian kerja dan menjadikannya suatu kesatuan yang terpadu dan 

harmonis. Struktur organisasi merupakan bagan yang menunjukkan 

pola hubungan kerja antara atasan dan bawahan. 
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2. Pelaksanaan Kewenangan Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa Di 

Wilayah Hukum Polres Kudus 

Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa Polres 

Kudus berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat, Polres Kudus yang memiliki daerah kekuasaan 

yang meliputi Polsek Bae, Polsek Dawe, Polsek Gebog, Polsek Jati, Polsek 

Jekulo, Polsek kaliwungu, Polsek Kudus kota, Polsek Mejobo dan Polsek 

Undaan, Polres Kudus berhak untuk diberitahu/mengetahuinya serta 

berwenang untuk menangani unjuk rasa yang terjadi tersebut. 

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam 

pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan 

dengan kedaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah 

: (wawancara dengan Bripka Subkhan, S.H)  

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)  

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa 

masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan 

tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. 

Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan 

perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi 

massa masih tertib dan teratur ( situasi hijau)  
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Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan 

dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan 

himbauan kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang 

dimaksud adalah :  

Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran    Kepolisian 

memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :  

a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, 

jangan melakukan pelanggaraan hukum  

b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan 

baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan tindakan 

orang yang tidak bertanggung jawab 

c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya 

d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat  

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan 

rekaman jalannya unjuk rasa mengunakan video kamera baik bersifat 

umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan 

pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin 

memantau kagiatan yang dilakukan pangunjuk rasa secara perorangan. 

Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang 

dilakukan oleh kapolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan 

dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada 

kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. 
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Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi 

melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah 

anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar 

dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan 

bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan 

perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.  

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan 

kepada kepala kapolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk 

diteruskan kapada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga 

dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang 

dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa 

dalam tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang 

dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna 

memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala 

kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang 

dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. 

Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang 

dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian 

setempat.  

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi 

(Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala 

kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. 

Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, 
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Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, 

Kalpolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala 

tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi 

meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka 

dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah 

kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.  

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)  

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakuan negosiasi 

dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan 

sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana 

para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan perbuatan yang 

menggangu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi 

tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat 

lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-

tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka 

dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan 

memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara 

persuasif dan edukatif.  

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan 

alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam 

menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam 

melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka 
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polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan 

dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis 

ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.  

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas 

dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung 

selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada 

Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum 

sebagai berikut :  

1. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan 

tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju 

dengan melakukan pendorongan massa.  

2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, 

pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.  

3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.  

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan 

melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat 

penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. 

Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan 

situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin 

meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada 

Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan 
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Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade 

Mobil (Brimob).  

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)  

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat 

kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar 

hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, 

pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, 

intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar 

hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, 

setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang 

situasi melanggar hukum.  

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk 

mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam 

unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan 

tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, 

pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan 

berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya 

disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres 

setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk 

rasa.  

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan 

adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) 
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Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas 

Lanjutan . Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari  satuan 

Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan 

Huru Hara Brimob.  

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau 

proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan 

massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses 

yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi 

karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan 

hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan 

tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan 

dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi 

darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari 

fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuasi dengan fungsi 

mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus mamantau dan merekam 

semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses 

penyidikan oleh Kepolisian.  

Polres Kudus memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa 

yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah 

program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres 

dan Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program 

tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi 
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kekurangan personil dapat menagmbil personil tambahan dari Polres 

atau Polsek. (wawancara Bripka Mukti Ali) 

Protap atau prosedur tetap Polres Kudus dalam menangani 

unjuk rasa adalah ; 

1. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator 

2. Unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Samapta/patroli yang berpakaian 

PDH dan menggunakan pet/sabuk dan berselempang tanpa 

menggunakan alat kendali massa (aldalmas) dan senjata api. 

3. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi 

adalah pasukan pengendali massa (dalmas) yang dilengkapi dengan 

aldalmas berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan 

tangan kanan. 

4. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan 

senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api 

dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakan ke atas) untuk 

membubarkan massa. 

5. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan 

pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor 

pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan 

benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet 

untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. 

6. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian dibawah 

pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan 
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dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga 

masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan 

dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi 

dapat menimbulkan situasi kerusakan diwilayah tersebut. 

7. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk 

menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya 

dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu 

yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api denagn 

peluru tajam 

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak 

diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polres Kudus tidak 

membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi 

bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang 

berjalan anarkis atau dengan kerusuhan. (wawancara dengan Bripka 

Subkhan, SH) 

3. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa di Polres Kudus  

Prosedur penangan unjuk rasa dapat dilihat pada bagan dibawah 

ini : 
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Bagan 1 

Prosedur Penanganan Unjuk Rasa 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Polres Kudus Tahun 2010 

 

Penyampaian 
aspirasi 

3 hari sebelum 
pelaksanaan unjuk 
rasa penanggung 
jawab 
memberitahukan 
secara tertulis 
kepada Polri. 

 

POLRI 

1. Setelah menerima surat pemberitahuan 
Polri wajib : 

a. Memberikan STTP (Surat Tanda 
Terima Pemberitahuan) 

b. Kooordinasi dengan pihak penanggung 
jawab kegiatan 

c. Koordinasi dengan pimpinan lembaga 
yang menjadi sasaran 

d. Mempersiapkan pengamanan tempat, 
lokasi dan rute 

2. Memberikan perlindungan keamanan 
terhadap pengunjuk rasa 

3. Menjamin keamanan dan ketertiban 

1. Menghimbau untuk 
mmembubarkan 
diri 

2. Membubarkan 
paksa kegiatan 
unjuk rasa 

3. Penanggung jawab 
apabila melakukan 
tindak pidana, 
ditambah 1/3 dari 
hukuman pokok 

 

Unjuk rasa tertib 

Kewajiban Polri 

1. Pengamanan 
kegiatan 

2. Pengawalan 
kegiatan 

3. Mediator 

4. Mengawasi 
jalannya unjuk rasa 

Unjuk rasa tidak tertib 

Kewajiban polri 

1. Menegur  pengunjuk 
rasa 

2. Membubarkan bila 
tidak terkendali 

3. P. jawab apabila 
melakukan tindak 
pidana, ditambah 1/3 
dari hukuman pokok 

Dengan 
STTP 

Tanpa 
STTP 
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Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 untuk menggelar suatu unjuk 

rasa, wajib diberitahukan secara tertulis kepada polisi selambat-lambatnya 

3 x 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilakukan. Setelah polisi 

menerima pemberitahuan tertulis dari peserta unjuk rasa maka polisi 

segera membentuk sebuah tim, tim tersebut adalah tim navigator, yang 

mempunyai tugas sebagai jembatan/perantara antara pengunjuk rasa 

dengan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa. Disini 

polisi memberitahukan kepada instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan 

unjuk rasa bahwa pada tanggal sekian akan ada unjuk rasa di 

instansi/lembaga ini, maka untuk itu instansi/lembaga dimohon untuk 

mempersiapkan diri. 

Setelah pengunjuk rasa dan instansi/lembaga yang akan menjadi 

tujuan unjuk rasa mengetahui maka polisi tinggal menunggu tanggal unjuk 

rasa tersebut dilakukan. Sebelum peserta unjuk rasa berangkat ke tempat 

instansi/lembaga untuk berunjuk rasa, pihak kepolisian menurunkan 

bagian atau satuan Binamitra pada satuan ini memiliki tugas memberikan 

pengarahan-pengarahan kepada peserta unjuk rasa tentang tindakan-

tindakan apa saja yang tidak boleh dibawa selama kegiatan berunjuk rasa. 

Dalam perjalanan menuju instansi/lembaga yang menjadi tujuan unjuk 

rasa, peserta unjuk rasa dikawal oleh satuan polisi Satlantas, yang 

mempunyai tugas mengatur dan menertibkan peserta unjuk rasa dalam 

perjalanan menuju ke tempat instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan 
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unjuk rasa dan menertibkan lalu lintas, sehingga tidak ada gangguan 

sesama pemakai jalan, misalnya ada kemacetan. 

Setelah peserta unjuk rasa sampai ditempat tujuannya maka 

dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya tetapi tetap harus sesuai 

dengan apa yang diarahkan sebelumnya oleh polisi pada satuan Binamitra. 

Ditempat unjuk rasa tersebut satuan polisi Samapta, satuan ini mempunyai 

tugas memberikan tugas terhadap pengaman terbuka atau pengendali 

massa, biasanya terlihat polisi satuan Samapta membuat pagar betis yang 

berhadapan dengan peserta unjuk rasa, fungsi dari pagar betis tersebut 

adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama unjuk 

rasa berlangsung. 

Kekuatan Pasukan Dalmas dapat dibedakan berdasarkan jumlah 

dan peran setiap pasukan Dalmas. Pengelompokan pasukan Dalmas ini 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2 

Pengelompokan Pasukan Dalmas 

No Satuan Fungsi dalam satuan Jumlah personil 

1. Satuan Dalmas 

a. Peleton dalmas 

awal 

 

 

 

  

 

1. Danton 

2. Anggota 

3. Caraka 

4. Kamerawan 

5. Petugas tali dalmas 

6. Negosiator 

 

1 orang 

30 orang 

1 orang 

1 orang 

2 orang 

3 orang 
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b. Peleton Dalmas 

Lanjutan 

 

 

 

 

 

c. Unit satwa 

7.  

 

1. Danton 

2. Anggota 

3. Caraka 

4. Kamerawan 

5. Pemadam api 

6. Penembak gas 

 

1. Anjing 

2. Kuda 

 

 

jumlah 38 

1 orang 

30 orang 

1 orang 

1 orang 

2 orang 

2 orang 

Jumlah 37 

3 unit 

3 unit 

Jumlah 6 unit 

2. Satuan Kompi 

a. Kompi dalmas 

awal 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kompi dalmas 

lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dan kompi 

2. Wadan kompi 

3. Dan ton 

4. Caraka 

5. Kamerawan 

6. Petugas tali dalmas 

7. Kompi dalmas 

8. Negosiator 

 

1. Dan kompi 

2. Wadan kompi 

3. Dan Ton 

4. Caraka 

5. Kamerawan 

6. Penembak gas air mata 

7. Pemadam api 

8. Pok rantis pengurai 

massa 

9. Pok rantis penyelamat 

 

1 orang 

1 orang 

3 orang 

4 orang  

5 orang 

2 orang 

90 orang 

10 orang 

Jumlah 116 

1 orang  

1 orang 

3 orang 

4 orang 

5 orang 

6 orang 

6 orang 

8 orang 

 

4 orang 
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c. Unit satwa 

10. Pok kawat penghalang 

massa 

11. Kompi dalmas 

 

1. Anjing  

2. Kuda 

 

10 orang 

 

90 orang 

Jumlah 138 

10 unit 

10 unit 

Jumlah 20 unit 

3. Satuan pendukung 1. Satuan penindak 

Samapta 

2. Fungsi Intelijen 

3. Fungsi Reskrim 

4. Fungsi Binamitra 

5. Fungsi Lalulintas 

6. Fungsi Polair 

7. Fungsi Poludara 

8. Fungsi Propam 

9. Fungsi Keslap 

10. Fungsi Humas 

11. Fungsi telematika 

12. Fungsi Logistik 

 

 

Tabel 2 

Perlengkapan Satuan Dalmas 

No. Satuan Perlengkapan Personil 

1. Satuan peleton  

a. Peleton Dalmas 

Awal 

 

 

 

 

 

1. Bus 

2. Truk 

3. Sepeda motor 

4. Megaphone 

5. Handy Talky 

6. Tali Dalmas 

 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 
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b. Peleton Dalmas 

Lanjutan 

7. HP dengan headset 

8. Pakaian PDL Samapta  

1. Bus 

2. Truk 

3. Sepeda motor 

4. Megaphone 

5. Handy Talky 

6. HP dengan headset 

7. Mobil penerangan 

Dalmas 

8. Kamera video 

9. Pemadam api 

10. Senjata laras licin 

11. Helm pelindung muka 

12. Pelindung kaki dan 

tangan 

13. Gas masker 

14. Tameng 

15. Tongkat “T” 

16. Pakaian PDL Samapta II 

1 unit 

 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

2 unit 

2 unit 

35 unit 

35 unit 

 

30 unit 

30 unit 

30 unit 

2.  Satuan Kompi 

a. Kompi Dalmas 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bus 

2. Truk 

3. Sepeda motor 

4. Megaphone 

5. Handy Talky 

6. Tali Dalmas 

7. HP dengan headset 

8. Toilet mobile 

9. Ransus R4 kamerawan 

10. Mobil penerangan 

Dalmas 

 

3 unit 

3 unit 

3 unit 

3 unit 

5 unit 

3 roll 

5 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 
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b. Kompi Dalmas 

lanjutan 

11. Pakaian PDL Samapta  

1. Bus 

2. Truk 

3. Sepeda motor 

4. Megaphone 

5. Handy Talky 

6. Tali Dalmas 

7. HP dengan headset 

8. Toilet mobile 

9. Ransus R4 kamerawan 

10. Mobil penerangan 

Dalmas 

11. Camera video 

12. Pemadam api 

13. Senjata laras licin 

14. Helm dengan pelindung 

muka 

15. Pelindung kaki dan 

tangan 

16. Gas masker 

17. Tameng 

18. Tongkat “T” 

19. Jeep 

20. Kawat penghalang massa 

21. Rantis pengurai massa 

22. Rantis penyelamat 

23. Pakaian PDL Samapta II 

 

3 unit 

3 unit 

3 unit 

3 unit 

5 unit 

3 roll 

5 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

 

3 unit 

6 unit 

3 unit 

124 unit 

 

124 unit 

 

124 unit 

119 unit 

119 unit 

1 unit 

1 unit 

2 unit 

1 unit 

 

 Sumber Polres Kudus 2010 

Untuk mengamankan massa pengunjuk rasa yang berjumlah 

puluhan maka diturunkan pasukan Dalmas perpeleton. Untuk massa 
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pengunjuk rasa yang berjumlah ratusan diturunkan pasukan dalmas 

perkompi. Sedangkan untuk massa pengunjuk rasa yang berjumlah sampai 

ribuan maka diturunkan pasukan dalmas perbatalyon yang berjumlah 653 

personil dengan berbagai peran. Tetapi perbandingan pasukan dalmas 

dengan massa pengunjuk rasa tidak selalu berdasarkan jumlah pengunjuk 

rasa. Karena akan disesuaikan dengan karakteristik massa pengunjuk rasa. 

Disamping satuan Samapta yang berada dalam tempat unjuk rasa 

terdapat pula Satuan polisi Reserse, satuan polisi ini mempunyai tugas 

menindak/menangkap peserta yang terbukti melakukan tindak pidana 

seperti pengrusakan, memprovokator agar unjuk rasa menjadi kerusuhan. 

Biasanya polisi satuan Reserse ini berbaur dengan peserta unjuk rasa 

dengan pakaian bebas. Untuk mengetahui atau mencari informasi tentang 

identitas penanggung jawab unjuk rasa dan tujuan serta maksud dari unjuk 

rasa tersebut diterjunkan pula satuan polisi Intel. (wawancara dengan 

Bripka Subkhan SH.)  

Berikut ini beberapa contoh unjuk rasa yang telah masuk dan 

ditangani, yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus : 

1. Unjuk rasa Kepala desa dan perangkat desa 

Unjuk rasa tersebut diikuti oleh ribuan kepala desa dan perangkat desa 

di Kabupaten Kudus dan Jepara yang bertempat di Jalan Agil 

Kusumadya. Dalam unjuk rasa tersebut telah dianggap mengganggu 

kelancaran lalulintas yang disebabkan oleh tindakan sejumlah peserta 
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unjuk rasa yang memarkir kendaraan di ruas jalan Agil Kusumadya 

sehingga menghalangi pengguna jalan lain. Dalam hal ini polisi 

membujuk peserta aksi unjuk rasa untuk meminggirkan motornya 

akan tetapi sempat terjadi adu argumen antara pihak kepolisian dengan 

pengunjuk rasa. Pihak kepolisian akhirnya meminggirkan motornya ke 

tepi jalan untuk memberi kesempatan pengguna jalan lewat. Setelah 

akses jalan kembali lancar massa pun di arahkan ke terminal kargo, 

sekitar 300 meter  kearah timur lokasi aksi. (11 November 2010) 

2. Unjuk rasa ribuan buruh rokok tolak monopoli PT. Jamsostek 

Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam PC 

FSP RTMM – SPSI Kudus dan seluruh PUK yang didominasi kaum 

perempuan  dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, dengan jumlah peserta 

unjuk rasa sebanyak 1000 orang, yang bertempat di kantor 

Dinsosnakertras PT. Jamsostek di Jalan Pramuka Kudus. Unjuk rasa 

itu mendapat pengawalan ketat dari polisi. Peserta aksi unjuk rasa 

mengusung sejumlah poster yang bernada penolakan terhadap 

monopoli PT Jamsostek, karena mereka merasa nyaman dengan 

pengelolaan dana Jamsostek oleh Pusat Koperasi Karyawan Industri 

Rokok Kudus (PKKIRK). Dalam unjuk rasa tersebut Polres Kudus 

mempunyai peranan melakukan tindakan pengamanan, penertiban dan 

penegakan hukum. Unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan damai, 

satuan polisi yang terjun dalam pengamanan unjuk rasa tersebut 

adalah satuan dalmas dan satuan satlantas. (1 Maret 2010) 
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3. Demo 1 tahun pemerintahan SBY 

Aksi unjuk rasa yang menuntut diturunkannya presiden SBY 

berlangsung di alun-alun Kab. Kudus. Dalam unjuk rasa tersebut 

puluhan mahasiswa PMII mencoba membakar poster anti SBY, 

namun aparat mencoba memadamkan. Namun aksi unjuk rasa tersebut 

berakhir dengan damai dengan adanya pengawasan dari pihak 

kepolisian.  

4. Aksi damai AMAR 

Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat 

Menggugat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang 

dilakukan di jalur lingkar desa Ngembal Kulon, Kec. Jati, Kab Kudus. 

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh 

internasional dan memperjuangkan nasib burh Jambu Bol Kudus. Aksi 

berlangsung sangat damai meskipun dikawal ketat oleh aparat 

kepolisian. (30 April 2010) 

5. Unjuk rasa tentang mengutuk zion Israel 

Unjuk rasa yang dilakukan oleh partai politik yaitu DPD PKS (Partai 

Keadilan Sejahtera) Kudus, dengan jumlah pengunjuk rasa sebanyak 

300 orang, yang bertempat di alun-alun simpang tujuh Kudus. 

Tindakan polisi dalam unjuk rasa tersebut adalah mendatangi dan 

melakukan pengaman lokasi, mengidentifikasi peserta unjuk rasa, 

membuat laporan tuntas tentang kejadian unjuk rasa. (21 Maret 2010) 
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6. Unjuk rasa tentang memperjuangkan hak-hak buruh karyawan PR. 

Djambu Bol 

Dalam unjuk rasa tersebut dilakukan oleh DPC FBDSI (Federasi 

Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia) Kabupaten Kudus, 

dengan jumlah pengunjuk rasa sebanyak 200 orang yang bertempat di 

Dinsosnakertrans Kab. Kudus. Unjuk rasa tersebut dilakukan dengan 

memblokir jalan Pantura timur atau jalan Kudus - Pati, untuk 

menuntut pembayaran upah selama beberapa tahun terakhir. Aksi 

mereka dimulai pukul 09.00 WIB, diawali duduk di depan pabrik 

Jambu Bol di desa Ngembalrejo, di Kec. Bae, Kab. Kudus, di tepi 

jalan Kudus – Pati Km 5. Sekitar pukul 09.58 WIB, ratusan buruh 

rokok tersebut mulai ketengah jalan yang padat lalu lintas tanpa bisa 

dihalau aparat kepolisian setempat karena jumlah aparat kepolisian 

yang bertugas tidak sebanding dengan peserta unjuk rasa. Aksi blokir 

jalan berhasil dibubarkan secara paksa sekitar pukul 10.24 WIB 

setelah ada penambahan jumlah personil dan kendaraan patroli. (8 

april 2010) 

Untuk memberikan gambaran penanganan unjuk rasa diwilayah 

hukum Polres Kudus, dibawah ini terdapat tabel jumlah unjuk rasa yang 

terjadi di wilayah hukum Polres Kudus tahun 2010. 
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Tabel 3 

Unjuk Rasa Tahun 2010 

No Bulan 

Pelaku unjuk rasa 

Mahasiswa Buruh Supir LSM Masyrakat Parpol 
Lain-

lain 

1 Januari 2  1     

2 Februari 1 1  1    

3 Maret  1 1 3  1  

4 April 2   4    

5 Mei 3   3    

6 Juni  1   1   

7 Juli   1   2  

8 Agustus 2   1    

9 September     1 1  

10 Oktober   1     

11 Novermber  1    2  

12 Desember 1 1    2  

 Jumlah 11 5 4 8 2 8 - 

Sumber : Polres Kudus tahun 2010 

Berdasarkan data unjuk rasa pada tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa selama tahun 2010, di Polres Kudus telah menangani unjuk rasa 

yang dilakukan berbagai kalangan. Kalangan tersebut adalah mahasiswa 

sebanyak 11 kali, buruh sebanyak 5 kali, sopir sebanyak 4 kali, LSM 

sebanyak 8 kali, masyarakat sebanyak 2 kali, parpol sebanyak 8 kali. Jadi 

jumlah unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2010 adalah 38 kali. Dari 

jumlah unjuk rasa yang terjadi terdapat empat persoalan yang diusung oleh 

pendemo. Keempat masalah tersebut yakni politik, ekonomi, sosial budaya 
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dan keamanan. Jumlah peserta demo yang mengikuti unjuk rasa selama 

setahun mencapai 22.020 orang. 

4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Pada Waktu Menangani 

Unjuk Rasa  

Dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa 

kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain : 

a. Faktor internal : 

1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi 

terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa 

2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah 

b. Faktor eksternal : 

1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang 

menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu 

unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa 

bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit 

diterapkan. 

2. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif 

sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah . 

3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena 

dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun 

sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi 

dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak 
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semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku 

perlu dalam menciptakan situasi aman.  

4. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau 

sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya 

unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman 

aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa 

dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau 

pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak 

kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa 

pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan 

berunjuk rasa tersebut.(wawancara dengan Briptu Joko) 

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut 

adalah dengan melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan 

terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi 

dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan 

pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi 

terus dilakukan. Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan 

oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung 

pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat 

dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu 

perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan 
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kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu 

upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota 

kepolisian yang professional maka kemingkinan terjadinya pelanggaran 

yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat 

dihindari. 

B. Pembahasan  

1.   Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum dan Penertiban  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya/berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas/hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luar dan dapat 

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua 

subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang 

menjalankan aturan-aturan melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum lainnya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan 

aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 
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2.   Pelaksanaan Kewenangan Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa 

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 

tidak mengatur kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa tetapi 

dalam UU No. 2 tahun 2002 terhadap pasal-pasal yang dapat 

dimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani unjuk 

rasa. Pasal tersebut adalah pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi, 

dalam pasal 13 tersebut menyebutkan tugas dan wewenang polisi adalah: 

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

5. Menegakkan hukum dan ; 

6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 

Dalam ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut yang 

terdapat pada pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 dapat dikaitkan dengan UU 

No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 

umum. 

Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan 

dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa 

“dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab 

menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan 

ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah sesuai 

dengan tugas Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 
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Tugas dan wewenang  polisi dalam menegakkan hukum, pada 

tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 16, 17, dan 18 

ayat (1), UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di muka umum. 

Pada pasal 16 menyatakan bahwa “Pelaku atau peserta 

pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah 

sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum. 

Pada pasal 17 menyatakan bahwa “penanggung jawab 

pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 undang-undang ini 

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana 

yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Ini 

sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum. 

Pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “barang siapa 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga 

Negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah 

memenuhi ketentuan undang-undang dipidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun, dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh polisi 

telah sesuai, karena telah sesuai dengan tugas pokok polisi yaitu : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum dan  
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3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 

Di samping pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 terdapat pula 

pasal-pasal lain yang terdapat pada UU No. 2 tahun 2002 yang dapat 

diimplementasikan untuk menangani unjuk rasa, pasal tersebut adalah : 

Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan 

bahwa “kepolisian Negara republik Indonesia berwewenang terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lain”, maka polisi bisa mempunyai 

wewenang terhdap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau 

demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam 

pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut 

keamanan dan ketertiban umum, polisi berwenang untuk ikut campur. 

Pada pasal 15 ayat (2) huruf a, UU No. 2 tahun 2002, 

menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan 

izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya”, jika pasal tersebut dikaiitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 pasal 

10 ayat (1) yang menyebutkan  “penyampaian pendapat dimuka umum 

wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan 

bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin atau tidak terhadap suatu 

unjuk rasa yang akan dilakukan, serta polisi berwenang untuk mengawasi 

jalannya unjuk rasa. Dalam kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang menyangkut tindakan penertiban unjuk rasa, 

dapat dilihat setiap masyarakat akan melakukan unjuk rasa memberikan 
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surat balasan pemberitahuan terlebih dahulu dan pihak kepolisian 

mendampingi peserta unjuk rasa berarti apa yang disebutkan pasal dari 

kedua UU tersebut telah selesai. 

Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No. 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 dikaitkan dengan 

UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

muka umum, Pasal 16, 17 dan 18 ayat (1) dalam penanganan unjuk rasa 

yang dilakukan oleh Polisi telah sesuai, karena telah sesuai dengan tugas 

pokok Polisi yaitu: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum dan  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 

  Disamping Pasal 13 dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia terdapat pula pasal-pasal lain yang dapat 

diimplementasikan untuk menangani unjuk rasa. Pasal tersebut adalah 

pasal 15 ayat (2), pasal 15 ayat (2) huruf a, pasal 14  ayat (1) huruf a dan 

pasal 14 ayat (1) huruf e. 

  Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan 

bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lain”, maka polisi bisa mempunyai 
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wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk 

rasa/demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 

1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 

Dalam pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang 

menyangkut keamanan dan ketertiban umum, Polisi berwenang untuk 

ikut campur. 

Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, UU No. 2 tahun 2002, 

menyebutkan bahwa “Kepolisian mempunyai wewenang memberikan 

izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya,” jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 pasal 

10 ayat (1) yang menyebutkan “ penyampaian pendapat dimuka umum 

wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri,” disini dapat diartikan 

bahwa polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa. Dalam 

kenyataan di lapangan sudah sesuai peraturan-peraturan yang 

menyangkut tindakan penertiban unjuk rasa, dapat dilihat setiap 

masyarakat akan melakukan unjuk rasa memberitahukan terlebih dahulu 

dan pihak kepolisian memberikan surat balasan pemberitahuan serta 

dalam aksi unjuk rasa pihak kepolisian mendampingi peserta unjuk rasa 

berarti apa yang disebutkan Pasal dari kedua UU tersebut telah sesuai. 

Pada pasal 14 ayat (1) huruf a, UU No. 2 Tahun 2002 

menyebutkan bahwa “kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 

sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 
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1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan 

penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab 

memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku atau peserta 

penyampaian pendapat“, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang 

untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan 

pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. Dalam kenyataannya setiap ada 

kegiatan unjuk rasa Polisi mengawal peserta unjuk rasa tersebut sampai 

tempat tujuan unjuk rasa serta mengatur peserta unjuk rasa agar tidak 

mengganggu kepentingan-kepentingan umum lainnya, berarti kaitan 

kedua UU tersebut telah sesuai. 

Pada pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002, 

menyebutkan bahwa,“ kepolisian mempunyai tugas memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan 

oleh UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan 

bahwa, ”dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri 

bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin 

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, 

disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan 

ketertiban terhadap unjuk rasa, sehingga unjuk rasa dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan unjuk rasa semula. Kenyataan dilapangan pihak Polisi 

melindungi peserta unjuk rasa dengan cara mengawal dan mendampingi 

setiap ada kegiatan unjuk rasa, selain itu Polisi juga menindak setiap 

peserta unjuk rasa yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindakan 
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yang dapat membahayakan orang lain, ini menunjukkan bahwa polisi 

tidak hanya melindungi peserta unjuk rasa tetapi juga melindungi 

kepentingan umum lainnya, berarti ini telah sesuai. 

Dengan demikian antara Undang-undang No. 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Republik Indonesia bila dikaitkan dengan Undang-

undang No. 9 tahun 1998 mengenai penanganan unjuk rasa yang 

dilakukan polisi telah sesuai. 



77 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal 

sebagai kesimpulan antara lain :  

1. Pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa 

Dalam kurun waktu 1 tahun yaitu di tahun 2010 di Kudus telah 

terjadi kasus unjuk rasa sebanyak 38 kali. Dari jumlah tersebut terdapat 

empat persoalan yang menjadi topik utama dalam berdemo yaitu politik (9 

kali), ekonomi (13 kali), sosial budaya  (15 kali) dan keamanan (11 kali). 

Pada saat terjadinya unjuk rasa terdapat tahapan-tahapan didalam 

pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Adapun tahapan itu 

adalah : 

a. Tahapan situasi tertib (Hijau) 

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih 

berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak 

tertib. Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan 

pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan 

himbauan kepada pengunjuk rasa. 

b. Tahapan situasi tidak tertib (Kuning) 

Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah 

mulai melakukan perbuatan perbuatan yang menggangu ketertiban dan 
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keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya 

yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Pada situasi tidak 

tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan 

ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya 

c. Tahapan situasi melanggar hukum (Merah) 

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan 

unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum 

oleh para pengunjuk rasa. Dalam situasi ini Penanggulangan Huru 

Hara melakukan rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi 

atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna 

melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. 

2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa: 

a. Faktor internal : 

2. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol 

emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa. 

3. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah. 

b. Faktor eksternal : 

5. Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan 

dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa.  

6. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap 

tindakan polisi dianggap salah. 

7. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan.  

8. Kurangnya koordinasi. 

78 



79 

 

 

 

B. Saran 

Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk 

rasa di Polres Kudus seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam 

menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan 

UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi 

setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat 

terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang 

jelek. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar 

yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : …………………………………………………... 

Jabatan  : …………………………………………………... 

Satuan  : …………………………………………………... 

 

II.  DAFTAR PERTANYAAN 

WEWENANG 

1. Apakah dalam UU polisi secara eksplisit ditegaskan tentang 

kewenangan-kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa? 

Kalau ya terdapat dalam pasal berapa? 

Kalau tidak terdapat dalam pasal berapa ? yang secara implicit bisa 

dipersepsikan bahwa pasal tersebut yang mengatur tentang 

kewenangan polisi terhadap unjuk rasa. 

2. Bagaimana persepsi bapak tentang kewenangan yang diatur dalam 

UU tersebut? 

3. Menurut bapak apakah pasal tersebut sudah cukup memadai 

menagtur tentang kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa? 

4. Untuk Polres kudus ini satuan-satuan apa saja yang berwenang 

terhadap unjuk rasa? 

5. Setiap ada unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus berapa 

personil yang di turunkan? 

 

PELAKSANAAN 

1. Dalam penurunan anggota polisi setiap ada unjuk rasa apakah sudah 

ditentukan oleh UU atau berdasarkan perintah atasan ? 

2. Dalam menangani unjuk rasa apa saja yang dilakukan oleh polisi 

dilapangan? 
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3. Dalam menangani unjuk rasa pakah selalu merujuk pada UU atau 

inisiatif sendiri atau berdasarkan perintah ? 

4. Seandainya dalam unjuk rasa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 

apa yang akan dilakukan oleh polisi dilapangan? 

5. Dalam melakukan tindakan dilapangan apakah anggota polisi 

menunggu intrupsi atasan atau secara spontan setiap personil 

mengambil tindakan ? 

6. Bagaimana strategi kepolisian dalam menangani unjuk rasa? 

 

KENDALA 

1. Kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam 

menangani unjuk rasa dilapangan? 

2. Bagaimana strategi kepolisian dalam menangani kendala-kendala 

tersebut? 
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RANCANGAN INSTRUMEN 

No Fokus penelitiaan Indikator Item Pertanyaan 

1 Wewenang  
 
 

 Pemahaman tentang 
kewenangan polisi 
dalam menangani 
unjuk rasa dalam UU 
No. 2 tahun 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pelaksanaan 

kewenangan satuan 
polisi dalam 
penanganan unjuk 
rasa di wilayah 
hukum Polres Kudus 

 

 Apakah dalam UU polisi 
secara eksplisit ditegaskan 
tentang kewenangan-
kewenangan polisi dalam 
menangani unjuk rasa  

 Bagaimana persepsi bapak 
tentang kewenangan yang 
diatur dalam UU tersebut 

  Menurut bapak apakah 
pasal tersebut sudah cukup 
memadai menagtur 
tentang kewenangan polisi 
dalam menangani unjuk 
rasa 

 Menurut bapak apakah 
pasal tersebut sudah cukup 
memadai mengatur 
tentang kewengan polisi 
dalam menagani unjuk 
rasa 

 Untuk Polres Kudus ini 
satuan-satuan apa saja 
yang berwenang terhadap 
unjuk rasa 

 Setiap ada unjuk rasa di 
wilayah hukum Polres 
Kudus berapa personil 
yang di turunkan. 

2 Pelaksanaan  Pelaksanaan dalam 
penurunan anggota 
polisi untuk 
menangani unjuk 
rasa 

 
 
 
 
 
 

 Dalam penurunan anggota 
polisi setiap ada unjuk 
rasa apakah sudah 
ditentukan oleh UU atau 
berdasarkan perintah 
atasan 

 Dalam menangani unjuk 
rasa dilapangan apa saja 
yang dilakukan oleh pihak 
polisi 

 Dalam menangani unjuk 
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 Hal-hal yang 

dilakukan oleh polisi 
jika mengalami 
kendala/masalah 
dilapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strategi penganan 
unjuk rasa 

 

rasa apakah selalu 
merujuk pada UU atau 
inisiatif sendiri atau 
berdasarkan perintah 

 Seandainya dalam unjuk 
rasa terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, apa yang 
akan dilakukan oleh polisi 
dilapangan 

 Dalam melakukan 
tindakan dilapangan 
apakah anggota polisi 
menunggu intrupsi atasan 
atau secara spontan setiap 
personil mengambil 
tindakan 

 Bagaimana strategi 
kepolisian dalam 
menangani unjuk rasa 

3 Kendala  Kendala dalam 
menangani unjuk 
rasa dilapangan 
 

 

 Kendala apa saja yang 
dialami oleh pihak 
kepolisian dalam 
menangani unjuk rasa 
dilapangan  

 Bagaimana strategi 
kepolisian dalam 
menangani kendala-
kendala tersebut 
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KERANGKA TEORITIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar hukum,tugas Polisi dan unjuk 
rasa 

1. UUD 1945 
2. UU No. 2 Tahun 2002 
3. UU No. 9 Tahun 1998 
4. Pasal 29 Deklarasi Universal 

HAM 

Azas pelaksanaan 
Kewenangan Polisi 

1. Azas Legalitas 
2. Azas Subsidaritas 
3. Azas Plichmatigheid 

a. Noodzakelijk 
b. Zakelijk 
c. Doelmatig 
d. Evenreding 

Faktor pendorong 
unjuk rasa : 

1. kebijakan 
pemerintah yang 
dianggap 
merugikan 
masyarakat 

2. kebutuhan pokok 
masyarakat tidak 
cukup 

3. kejadian tertentu 
yang menarik 
banyak manusia 
untuk berkumpul 

Penanganan 

Damai dan anarki 

Tujuan Polisi melakukan pengamanan 

1. melindungi peserta unjuk rasa 
2. melindungi instansi yang menjadi tujuan unjuk rasa 
3. Melindungi kepentingan umum     

Tugas Polisi 

1. Memelihara 
keamanan dan 
ketertiban umum 

2. Menegakkan 
hukum 

3. Pelindung, 
pengayom dan 
pelayan masyarakat 

 

Kemerdekaan 
menyampaikan 

pendapat 
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GAMBAR-GAMBAR DEMONSTRASI 
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