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Lampiran 1 indikator dan Pedoman Wawancara 

No Fokus Penelitian Indikator Item Pertanyaan 

1 Tanggung jawab Pemahaman tentang 
peraturan kapolri 
No. 9 Tahun 2008 

Apakah dalam peraturan kapolri 
secara eksplisit ditegaskan tentang 
penanganan dan tanggung jawab 
dalam menangani unjuk rasa? 
Bagaimana persepsi bapak tentang 
kewenangan yang diatur dalam 
peraturan kapolri No. 9 tahun 
2008 tersebut 

Pelaksanaan 
kewenangan dan 
tanggung jawab 
satuan polisi dalam 
penanganan unjuk 
rasa di wilayah 
hukum Polres 
Kendal 

Menurut bapak apakah Peraturan 
tersebut sudah cukup memadai 
menagtur tentang tanggung jawab 
dan penanganan polisi dalam 
menangani unjuk rasa 

2 Pelaksanaan 
penanganan 

Pelaksanaan dalam 
penurunan anggota 
polisi untuk 
menangani unjuk 
rasa 

Dalam menangani unjuk rasa 
dilapangan apa saja yang 
dilakukan oleh pihak polisi 
Dalam menangani unjuk rasa 
apakah selalu merujuk pada 
peraturan kapolri atau inisiatif 
sendiri atau berdasarkan perintah 
Seandainya dalam unjuk rasa 
terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan, apa yang akan 
dilakukan oleh polisi dilapangan 

Hal-hal yang 
dilakukan oleh polisi 
jika mengalami 
kendala/masalah 
dilapangan 
 

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

3 Kendala dan 

penyelesaian 

Kendala dalam 
menangani unjuk 
rasa dilapangan 
 

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

Strategi penganan 
unjuk rasa 

Strategi penganan unjuk rasa 
Bagaimana strategi kepolisian 
dalam menangani kendalakendala 
tersebut 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

Identitas Informan 

Nama : ................................... 

Jabatan : .................................. 

Satuan :.................................... 

1. Apakah dalam peraturan kapolri secara eksplisit ditegaskan tentang 

penanganan dan tanggung jawab dalam menangani unjuk rasa? 

2. Bagaimana persepsi bapak tentang penanganan dan tanggung jawab  

yang diatur dalam peraturan kapolri No. 9 tahun 2008 tersebut 

3. Menurut bapak apakah Peraturan tersebut sudah cukup memadai 

menagtur tentang tanggung jawab dan penanganan polisi dalam 

menangani unjuk rasa 

4. Dalam menangani unjuk rasa dilapangan apa saja yang dilakukan oleh 

pihak polisi 

5. Dalam menangani unjuk rasa apakah selalu merujuk pada peraturan 

kapolri atau inisiatif sendiri atau berdasarkan perintah 

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

apa yang akan dilakukan oleh polisi dilapangan 

7. Dalam melakukan tindakan dilapangan apakah anggota polisi 

menunggu intrupsi atasan atau secara spontan setiap personil 

mengambil tindakan 

8. Kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam 

menangani unjuk rasa dilapangan  

9. Bagaimana strategi kepolisian dalam menangani kendala-kendala 

unjuk rasa 
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Lampiran 3 Rekapitulasi Verbatim Jawaban Informan 
a. Tanggung jawab pihak kepolisian 

Item Pertanyaan Informan 1 Informan 2 
Apakah dalam 
peraturan kapolri secara 
eksplisit ditegaskan 
tentang penanganan dan 
tanggung jawab dalam 
menangani unjuk rasa? 

secara tegas tugas, dan 
tanggung jawab 
kepolisian telah diatur 
dalam perundang-
undangan yang berlaku, 
serta diatur dalam 
peraturan kepala 
kapolri dimana tugas 
dan fungsi kepolisian 
adalah menjaga 
ketertiban, keamanan 
dan ketentraman 
masyarakat 

Untuk penanganan dan 
tanggung jawab kepolisian 
dalam menangani unjuk 
rasa sudah diatur dalam 
Undang-undang No 2 
Tahun 2002 tentang 
kepolisian negara republik 
indonesia yang  isinya 
memuat tentang segala 
kegiatan pihak kepolisian 
bertanggung jawab dalam 
menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran 
lalu lintas di jalan 

Bagaimana persepsi 
bapak tentang tanggung 
jawab dan penanganan  
yang diatur dalam 
peraturan kapolri No. 9 
tahun 2008 tersebut 

Tentang peraturan 
kapolri yang mengatur 
penanganan dan 
tanggung jawab polisi 
terhadap aksi unjuk rasa 
yang di gelar 
masyarakat, kami dari 
pihak kepolisian 
memang memiliki 
kewajiban dalam 
melindungi, mengayomi 
dan mengamankan 
jalanya aksi agar situasi 
aman dan kondusif bisa 
tercipta di masyarakat, 
yang mau melaksanakan 
aksi ya silahkan dan 
tidak mengganggu 
aktifitas masyarakat 
lain, itulah tugas kami. 

Peraturan yang sudah diatur 
oleh kepala kapolri adalah 
panduan kami dalam 
melaksanakan tugas, 
tanggung jawab dan 
penanganan aksi unjuk rasa 
oleh masyarakat. Peraturan 
tersebut menjadi panduan 
kami dalam bertindak di 
lapangan. 

Menurut bapak apakah 
Peraturan tersebut 
sudah cukup memadai 
menagtur tentang 
tanggung jawab dan 
penanganan polisi 
dalam menangani unjuk 

Peraturan tersebut sudah 
memadahi dan kami 
gunakan sebagai 
rujukan dalam 
menangani aksi unjuk 
rasa 

Aturan yang telah dibuat 
oleh kapolri menjadi 
perintah bagi kami untuk 
dilaksanakan, peraturan 
tersebut sudah cukup jelas 
dan mengikat kami dalam 
menciptakan kondisi aman 
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rasa dan tertib, peraturan kapolri 

juga didukung dnegan 
perundang-undangan yang 
menyiratkan tugas dan 
tanggung jawab polisi 
adalah menciptakan 
keamanan, ketertiban dan 
ketentraman di masyarakat  

 

b. Pelaksanaan Penanganan 

Item Pertanyaan Informan 1 Informan 2 
Dalam menangani 
unjuk rasa dilapangan 
apa saja yang dilakukan 
oleh pihak polisi 

Dilapangan kami bersiap 
siaga mengawal jalanya 
aksi unjuk rasa yang 
dilakukan oleh 
masyarakat, apabila ada 
aksi anarkis kami 
mengambil sikap 
mengamankan peserta 
aksi yang menjadi motor 
penggerak anarkis  

Ya tentu saja kami 
mengawal aksi dari awal 
sampai akhir dan selama 
ini alkhamdulilah dalam 
melakukan aksi tertib 
aman dan terkendali 

Dalam menangani 
unjuk rasa apakah 
selalu merujuk pada 
peraturan kapolri atau 
inisiatif sendiri atau 
berdasarkan perintah 

Selalu merujuk pada 
peraturan per undang-
undangan dan peraturan 
kapolri 

Pasti merujuk pada 
pertauran dan 
perundangan yang 
berlaku, karena itu 
panduan kami dalam 
bertindak 

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

Kami akan 
mengamankan orang 
yang berbuat anarkis, 
dan selanjutnya 
memeriksa orang 
tersebut 

Pastinya orang yang 
berbuat sesuatu yang 
bersifat ricuh akan kami 
amankan 

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

Dalam kasus tindakan 
kami menunggu intrupsi 
atasan dan apabila ada 
kasus anarkis yang 
mendesak kami 
menunggu komando 
lapangan 

Ya kami menunggu 
komando dari atasan dan 
apabila mendesak kami 
lakukan pengamanan 
sesuai dengan intrupsi 
komando dari koordinator 
lapangan 
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c. Kendala-kendala yang dihadapi 

Item Pertanyaan Informan 1 Informan 2 
Kendala apa saja yang 
dialami oleh pihak 
kepolisian dalam 
menangani unjuk rasa 
dilapangan 

Selama ini dalam 
penanganan unjuk rasa 
kami merasa belum 
menemukan kendala 
yang berarti kendala 
yang dihadapi biasanya 
kurangnya koordinasi 
dari korlap unjuk rasa 
dengan pihak kepolisian 

Untuk kendala biasanya 
korlap unjuk rasa tidak 
berkoordinasi dahulu 
dalam melakukan unjuk 
rasa ketika terjadi 
perubahan rute dan agenda 
unjuk rasa 

 

d. Upaya penanganan kendala 

Item Pertanyaan Informan 1 Informan 2 
Bagaimana strategi 
kepolisian dalam 
menangani kendala-
kendala unjuk rasa 

Strategi penangan 
biasanya kami sebelum 
melakukan unjuk rasa 
kami menemui korlap 
dan meminta kejelasan 
rute, waktu peserta 
apakah sesuai dengan 
ijin yang tertulis atau 
tidak serta selalu 
berkoordinasi dengan 
korlap unjuk rasa 

Penangan yang dilakukan 
ketika ada peserta yang 
menjadi sumber kericuhan 
langsung kami amankan 
agar unjuk rasa berjalan 
tetib, dan kami selalu 
berkoordinasi dengan 
korlap unjuk rasa sesudah 
maupun sebelum 
pelaksanaan unjuk rasa.  

 

 


