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ABSTRAK 
 

Konstitusi Undang-Undang Dasar 
1945 Amandemen ke Empat telah mem-
berikan jaminan hukum kepada setiap 
orang maupun kelompok untuk menyam-
paikan pendapatnya secara bebas di 
hadapan umum. Namun banyak pihak 
menyalah artikan ketentuan ini sebagai 
kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa 
batas. Pada hal Konstitusi selain mem-
berikan hak, juga membebani kewajiban-
kewajiban yang harus diperhatikan dan 
atau dipatuhi oleh setiap orang. Karena itu 
agar hak dan kewajiban dari setiap orang 
dapat berjalan secara seimbang diperlu-
kan campur tangan dari negara-
pemerintah- sebagai penyelenggara keter-
tiban umum (publik orde). Salah satu 
badan negara yang diserahi tugas oleh 
undang-undang untuk menjaganya dan 
atau memeliharanya, yaitu Kepolisian 
Republik Indonesia. Kepolisian Republik 
Indonesia diberikan suatu kewenangan 
dan tanggung jawab  untuk memelihara 
keamanan, ketertiban dan perdamaina 
bagi masyarakat umum. Untuk menja-
lankan tugasnya agar dapat efektif, 
Kepolisian diberikan suatu hak deskresi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 
tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
Adanya hak deskresi dapat dijadikan 
dasar bagi Kepolisian untuk melakukan 
tindakan tegas bagi pelaku kekerasan dan 
kerusuhan dalam demonstrasi di 
Indonesia. Akan tetapi penggunaan hak 
deskresi ini oleh Kepolisian dengan mem-
perhatikan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta Kode etik 
Profesi Kepolisian guna menjamin per-
lindungan hak asasi manusia. 
 
Kata Kunci : Legalitas Kepolisian, Tinda-

kan Tegas, Pelaku Ke-
kerasan dan Kerusuhan, 
Demonstrasi 

PENDAHULUAN 
 

Bergulirnya Era keterbukaan dan ke-
bebasan dalam mengeluarkan pendapat 
pasca Reformasi di Indonesia, telah me-
nimbulkan suatu dimensi baru di tengah-
tengah masyarakat. Bukan saja mem-
bawa dimensi positif, tetapi juga tidak 
tertutup kemungkinan menimbulkan di-
mensi negatif. Secara negatif banyak dari 
kalangan menyalahartikan dari makna 
reformasi terlepas dari kerangka “rule of 
law” atau “negara hukum”  yang seharus-
nya tidak perlu terjadi. Akibatnya cen-
derung munculnya sikap-sikap pemak-
saan kehendak dari kelompok-kelompok 
tertentu yang akhirnya dapat menimbul-
kan kerusuhan dan bahkan timbulnya 
kekerasan ditengah-tengah masyarakat. 
Kerusuhan dan kekerasan sudah di-
anggap sebagai perbuatan yang benar 
dan tidak lagi dianggap sebagai perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. Apalagi kegiatan demonstrasi di 
Indonesia yang terjadi beberapa tahun 
belakangan ini sering diakhiri dengan 
tindakan kekerasan dan kerusuhan yang 
seharusnya tidak perlu terjadi.  

Kepolisian merupakan salah satu 
lembaga penegak hukum yang mem-
punyai peranan utama dalam menjaga 
ketertiban dan keamanan di tengah-
tengah masyarakat di Indonesia. Apalagi 
dalam menangani dan menghadapi ke-
lompok masyarakat yang menyampaikan 
pendapat dimuka umum dan atau de-
mosntrasi. Tidak jarang Kepolisian ter-
paksa menerapakan tindakan represip 
bagi pelaku demonstran yang diduga 
melakukan tindakan kekerasan dan atau 
kerusuhan. Berbagai bentuk tindakan 
yang bersifat represip diterapkan oleh 
aparat kepolisian untuk menghentikan 
para pelaku demonstran yang diduga 
melakukan tindakan kekerasan dan ke-
rusuhan   bahkan    sampai   menimbulkan 
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kerusakan terhadap fasilitas publik dan 
milik orang lain. 

Sebagian masyarakat tidak jarang 
memandang apa yang telah dilakukan 
oleh kepolisian merupakan tindakan yang 
berlebihan dalam menghadapi para de-
monstran. Ada pandangan bahwa ke-
polisian telah menghambat hak kebeba-
san dari masyarakat untuk mengemuka-
kan pendapat khususnya dihadapan 
umum. 

Pada dasarnya apa yang dilakukan 
oleh Kepolisian merupakan bagian dari 
tugas dan tanggung jawannya dalam 
rangka menjalankan perannya untuk 
penegakan hukum dan perlindungan bagi 
kepentingan masyarakat pada umumnya. 
Berbagai presepsi negatif yang timbul 
dapat mempengaruhi terhadap citra dan 
integritas dari lembaga Kepolisian di-
tengah-tengah masyarakat.  

 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM 

MELAKUKAN KEGIATAN 
DEMONSTRASI DI INDONESIA 
 
Kebebasan mengeluarkan pendapat 

merupakan salah satu bentuk macam hak 
asasi manusia yang telah diberikan ja-
minan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
-Amandemen Keempat–, dan ditempatkan 
sebagai hak konstitusional bagi setiap 
warga negara. Pasal 28 E ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 menentukan: 
“setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat”. Demikian pula Pasal 25 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi Manusia menentukan:  
“Setiap orang berhak untuk menyampai-
kan pendapat dimuka umum, termasuk 
hak untuk mogok sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.” 
Apa yang ditentukan dalam Pasal ini 
sejalan dengan amanah Pasal 19 dari 
Declaration of Humant Rights  tahun 1948 
yang menentukan bahwa: “setiap orang 
berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hak ini 
termasuk kebebasan mempunyai pen-
dapat-pendapat dengan tidak mendapat 
gangguan, dan untuk mencari, menerima 
dan menyampaikan keterangan-ketera-
ngan dan pendapat-pendapat dengan 
cara apapun juga dan dengan tidak me-
mandang batas-batas.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal ter-
sebut negara mempunyai kewajiban untuk 

memberikan jaminan berupa perlindungan 
hukum bagi setiap orang dalam menge-
luarkan pendapat. Namun sebaliknya 
setiap orang – individu – pun dalam men-
jalankan haknya mempunyai kewajiban 
pula untuk menghormati hak asasi ma-
nusia orang lain. Sebagaimana ditentukan 
Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 berikut: 
“setiap orang wajib menghormati hak 
asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara”. Ini berarti negara melalui 
pemerintah memiliki kewenangan untuk 
melakukan pembatasan-pembatasan ter-
hadap individu dalam menjalankan hak-
nya. Tetapi pembatasan yang dimaksud 
dapat dilakukan melalui penetapan 
undang-undang dengan tujuan untuk:(1) 

a. Menghormati hak serta nama baik 
orang lain; 

b. Menjaga keamanan nasional atau 
ketertiban umum atau kesehatan 
atau kesusilaan umum.  
Dibentuknya dan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Mengemukakan 
Pendapat di Muka Umum, merupakan 
upaya yang dilakukan oleh negara dalam 
mengatur salah satu hak kebebasan 
individu. Keberadaan undang-undang ini 
tidak dimaksudkan sebagai bentuk pe-
ngekangan terhadap hak kebebasan indi-
vidu dalam menyampaikan pendapat 
dihadapan umum. Melainkan dimaksud-
kan untuk memberikan jaminan perlin-
dungan hukum terhadap hak asasi setiap 
orang sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 19 International Declaration of 
Human Right Tahun 1948 dan Pasal 19 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan atas Convenan 
Hak Sipil dan Politik tahun 1966 
(Interntional  Convenant of Sipil and 
Political Right tahun 1966). Bahkan telah 
dijadikan sebagai dasar tuntunan bagi 
setiap orang dalam menjalankan haknya 
untuk menyampaikan pendapat di muka 
umum. 

Adanya pengaturan hak kebebasan 
menyampaikan pendapat ke dalam suatu 
bentuk undang-undang seperti ini merupa-
kan perwujudan dari konsep Negara 
Hukum. Winarno menyatakan:  

“Oprasionalisasi dari konsep negara 
hukum Indonesia dituangkan dalam 
konstitusi negara, yaitu: UUD 1945. 
UUD 1945 merupakan hukum dasar 
negara yang menempati posisi se-
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bagai hukum negara tertinggi dalam 
tertib hukum (legal order) Indonesia. 
Dibawah UUD 1945 terdapat berbagai 
aturan hukum/peraturan perundang-
undangan yang bersumber dan ber-
dasarkan pada UUD 1945” (Winarno, 
2009). 
Senada dengan Musthafa Kamal 

Pasha, “bahwa sebagai suatu negara 
hukum, didalamnya terdapat sejumlah pe-
raturan perundang-undangan/hukum yang 
keseluruhannya merupakan kesatuan 
yang tersusun secara tertib hukum (legal 
order atau rechtsodnung)” (Musthapa, 
2003). 

Melalui perangkat hukum yang ada, 
negara – pemerintah – diberikan kewena-
ngan untuk melakukan pengaturan melalui 
perangkat undang-undang dalam rangka 
perlindungi hak asasi manusia. Mustafa 
Kamal Pasha menyatakan bahwa “dalam 
negara hukum, kekuasaan menjalankan 
pemerintahan berdasarkan kedaulatan hu-
kum (supremasi hukum) dan bertujuan 
untuk menyelenggarakan ketertiban hu-
kum”. Dengan demikian di dalam negara 
hukum, perlindungan hak asasi manusia 
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, 
bukan berdasarkan kemauan seseorang 
atau golongan yang sedang memegang 
kekuasaan”. 

Sebagaimana hak kebebasan me-
ngemukakan pendapat yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998, telah memberikan suatu arahan 
bagi setiap orang agar lebih bertanggung 
jawab(2) dalam menjalankan dan/atau 
menggunakan hak kebebasan yang dimi-
likinya. Adapun hak kebebasan dimaksud 
adalah “kemerdekaan mengemukaan pen-
dapat di muka umum”. Yang dimaksud 
dengan kemerdekaan mengemukakan 
pendapat adalah: “hak setiap warga 
negara untuk menyampaikan pikiran de-
ngan lisan, tulisan, dan sebagainya se-
cara bebas dan bertanggung jawab sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Di muka umum 
adalah “dihadapan orang banyak, atau 
orang lain termasuk juga di tempat yang 
dapat didatangi dan atau dilihat setiap 
orang”(3). 

Salah satu bentuk dari penyampaian 
pendapat di muka umum yang diakui 
keberadaannya di dalam Pasal 9 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
adalah unjuk rasa atau demonstrasi, 
disamping ada bentuk lainnya, seperti; 

pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. 
Yang dimaksud dengan unjuk rasa de-
monstrasi adalah “kegiatan yang dilaku-
kan oleh seorang atau lebih untuk menge-
luarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya secara demonstratif di muka 
umum”(4). Ini berarti pelaksanaan unjuk 
rasa atau demonstrasi yang dilakukan 
oleh setiap orang bukanlah merupakan 
suatu perbuatan yang dilarang oleh hu-
kum. Dengan demikian pelaksanaan unjuk 
rasa atau demosntrasi harus mendapat 
perlidungan hukum sebagai wujud dari 
penghormatan terhadap hak asasi ma-
nusia sebagaimana ditentukan dalam ber-
bagai ketentuan hukum yang berlaku. 

Walaupun kegiatan unjuk rasa atau 
demonstarsi yang dilakukan setiap orang  
telah mendapat jaminan hukum, tetapi pe-
laksanaannya harus memenuhi ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998. Apabila tidak, maka pemerintah –
atas nama negara – didasarkan pada per-
timbangan perlindungan untuk kepenti-
ngan umum dan kepentingan hukum da-
pat mengambil suatu tindakan.  

Ada beberapa asas yang dapat 
dijadikan dasar dalam melakukan unjuk 
rasa atau demonstarasi sebagai berikut(5): 
a. asas keseimbangan antara hak dan 

kewajiban; 
b. asas musyawarah dan mufakat; 
c. asas kepastian hukum dan keadilan; 
d. asas profesionalitas; dan 
e. asas manfaat. 

Didasarkan pada landasan atas 
kelima asas kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum tersebut, maka 
dalam pelaksanaannya diharapkan dapat 
mencapai tujuan berikut (Yudhi, 2008), 
yakni : 
1. mewujudkan kebebasan yang ber-

tanggung jawab sebagai salah satu 
hak asasi manusia sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945. 

2. mewujudkan perlindungan hukum 
yang konsisten dan berkesinambu-
ngan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat. 

3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi 
perkembangan partisipasi dan kreati-
vitas setiap warga negara sebagai 
perwujudan hak dan tanggung jawab 
dalam kehidupan berdemokrasi. 

4. menempatkan tanggung jawab sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara tanpa meng-
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abaikan kepentingan perorangan atau 
kelompok. 
Bahkan setiap orang dalam men-

jalankan hak mengeluarkan pikiran secara 
bebas dihadapan umum diberikan kewa-
jiban dan tanggungjawab untuk(6): 
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 ketertiban umum; dan 

e. menjaga keutuhan persatuan dan 
kesatuan bangsa.   
Ini berarti kebebasan setiap orang 

harus dilaksanakan secara seimbang de-
ngan kewajiban dan tanggung jawab yang 
dimilikinya. Tanpa adanya keseimbangan 
dalam menjalankan kebebasanya, maka 
terbuka luas terjadinya pelanggaran ter-
hadap hak orang lain yang merupakan 
ancaman terhadap upaya penghormatan 
dan pelindungan hak asasi manusia. 
Untuk menjamin terpeliharanya dan ter-
lindunginya hak kebebasan dalam me-
nyampaikan pikiran di muka umum, maka 
pemerintah dibebani kewajiban dan tang-
gungjawab untuk melindungi hak asasi 
manusia; menghargai asas legalitas; 
menghargai prinsip praduga tidak ber-
salah; dan menyelenggarakan peng-
amanan(7). 
 

KEDUDUKAN KEPOLISIAN SEBAGAI 
PENEGAK HUKUM 

 
Kata “polisi” berasal dari kata 

“Politeia”, yang pada awalnya digunakan 
sebagai kata “politik” yang mengandung 
arti sebagai tata cara mengatur sistem 
pemerintahan, dan “policy” atau kebijakan. 
Kemudian kata “politeia” berkembang 
menjadi maknanya menjadi fungsi polisi 
seperti yang ada sekarang (Baihaki, 
2010). 

Terdapat beragam sebutan untuk 
“Polisi” yang dipergunakan diberbagai 
negara, seperti di Italia disebut politeia, di 
Perancis disebut La Police, di Inggris 
menyebutnya Police, Belanda Politie dan 
German Polizei. Indonesia mengikuti 
tradisi Belanda menyebutnya dengan kata 
Polisi atau Politie di eja dengan ejaan 
Indonesia. Di Malaysia mengikuti tradisi 
Inggris dengan ejaan melayu; Police. 

Kata “Polisi” dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
“badan pemerintah yang bertugas meme-
lihara keamanan dan ketertiban umum, 
dan atau anggota badan pemerintah 
(pegawai negara yang bertugas menjaga 
keamanan)” (Pusat Bahasa, 2007). 

Di dalam sistem ketatanegaraan di 
Indonesia Kepolisian sebagai institusi/ 
lembaga negara yang menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat telah diakui 
keberadaanya dalam UUD 1945 hasil 
Amandemen ke empat. Sebagaimana 
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Amandemen 
ke empat yang menentukan bahwa, 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagai alat negara yang menjaga ke-
amanan dan ketertiban masyarakat ber-
tugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum.” 
Merujuk pada ketentuan pasal tersebut 
menunjukkan bahwa kepolisian merupa-
kan institusi/lembaga dalam sistem 
negara Indonesia yang mempunyai ke-
dudukan sebagai alat negara yang men-
jaga keamanan dan ketertiban masya-
rakat. 

Kedudukan Polisi sebagai alat 
negara semakin diperkuat dengan diun-
dangkannya Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat 
dengan UU Kepolisian), telah memberikan 
landasan yuridis yang mengatur tentang 
keberadaan kepolisian dalam sistem 
negara Indonesia. Keberadaan UU Kepo-
lisian ini dijadikan sebagai pedoman bagi 
kepolisian dalam menjalankan fungsi dan 
peranannya. 

Pasal 2 UU Kepolisian menentukan 
bahwa “fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintah Negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlin-
dungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat”. Demikian pula Pasal 
5 UU Kepolisian secara tegas menem-
patkan kepolisian sebagai alat negara 
yang berperan dalam menjalankan tugas-
nya sesuai dengan fungsi yang dimiliki-
nya. 

Adapun peran dan tugas pokok 
kepolisian adalah : 
1) Memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; 
2) Menegakkan hukum; dan 
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3) Memberikan perlindungan, pengayo-

man, dan pelayanan kepada masya-
rakat(8). 
Apabila dilihat dari fungsi, peran dan 

tugas pokok tersebut, dapat dikemukakan 
bahwa kepolisian berkedudukan sebagai 
salah satu penegak hukum yang ada di 
Indonesia berada dibawah pemerintah. 
Hal ini sejalan dengan apa yang dike-
mukan oleh Soerjono Soekanto yang 
memberikan pengertian dari istilah “pene-
gak hukum sebagai mereka yang secara 
langsung dan secara tidak langsung ber-
kecimpung di bidang penegakan hukum 
yang tidak hanya mencakup law enfor-
cemen, akan tetapi juga peace mainte-
nance. Selanjutnya beliau memandang 
secara  sosiologi, maka  setiap  penegak  
hukum tersebut  mempunyai   kedudukan 
(status) dan peranan (role)” (Soekanto, 
2010). 

Berdasarkan kriteria yang dinyatakan 
oleh Soerjono Soekanto tersebut, bahwa 
dilihat dari kedudukan dan peranan ke-
polisian telah memenuhi syarat untuk 
disebut sebagai penegak hukum. Oleh 
karena didirikannya Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bertujuan untuk  me-
wujudkan keamanan dalam negeri se-
bagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU 
Kepolisian. sebagai berikut: 

“Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertujuan untuk mewujud-
kan keamanan dalam negeri yang 
meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, serta tertib dan 
tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pela-
yanan kepada masyarakat, serta ter-
binanya ketenteraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia”.   
Menyadari akan pentingnya peran 

dan fungsi kepolisian dalam menciptakan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, 
maka dalam menjalankan tugasnya telah 
diberikan suatu kewenangan untuk me-
negakkan hukum (law enforcement) 
ditengah-tengah masyarakat. Namun ke-
polisian dalam menjalankan kewenangan-
nya berdasarkan pada ketentuan per-
undang-undangan yang berlaku dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UU 
Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa: 
“Dalam melaksanakan tugas dan wewe-
nangnya, pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia senantiasa bertindak 

berdasarkan norma hukum dan meng-
indahkan  norma agama, kesopanan, 
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak 
asasi manusia”. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat 
bahwa Kepolisian sebagai penegak hu-
kum yang merupakan penanggung jawab 
utama dalam menciptakan keamaan dan 
ketertiban masyarakat. Karena itu ke-
polisian dalam  menjalankan tugas dan 
wewenang harus memperhatikan pada 
hal-hal berikut ini:  
1) Ketentuan peraturan perundang-

undang yang berlaku; 
2) Kode Etik Profesi Kepolisian;  
3) Norma hukum, norma agama, keso-

panan dan kesusilaan; dan 
4) Hak asasi manusia. 

Berbagai bentuk norma-norma ini di-
jadikan sebagai acuan bersikap dan ber-
tindak bagi kepolisian dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya. Hal ini di-
tujukan agar Kepolisian dapat bekerja 
secara profesional untuk memberikan 
pelayanan, pengayoman dan perlindu-
ngan bagi masyarakat. Tanpa adanya 
pembatasan seperti ini dapat mengaki-
batkan citra kepolisian sebagai penegak 
hukum dapat rusak ditengah-tengah ma-
syarakat. Masyarakat tidak lagi percaya 
akan kewibawaan kepolisian sebagai 
penegak hukum. 

Walaupun kepolisian diberikan kewe-
nangan yang cukup besar dalam men-
ciptakan keamanan dan ketertiban ma-
syarakat, tetapi dalam menjalankan tugas-
nya lebih diutamakan melalui tindakan 
preventif (penvegahan). Sebagaimana 
Pasal 19 ayat (2) UU kepolisian menen-
tukan sebagai berikut: “dalam men-
jalankan tugas dan wewenang sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
mengutamakan tindakan pencegahan.” 
Tindakan perefentif ini dimaksudkan agar 
menjalankan tugas dalam pengayoman 
masyarakat dapat bertindak secara pro-
fesional yang mnerupakan salah satu 
fungsi utama dari Kepolisian.   
 
LEGALITAS KEPOLISIAN MELAKUKAN 

TINDAKAN TEGAS BAGI PELAKU 
KEKERASAN DAN KERUSUHAN 

DALAM DEMONSTRASI 
 
Kegiatan unjuk rasa atau demons-

trasi merupakan salah satu bentuk dari 
implementasi hak atas kebebasan me-
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ngeluarkan pendapat yang telah dijamin 
keberadaannya oleh konstitusi sebagai-
mana tercantum dalam Pasal 28 E ayat 
(3) UUD 1945 Amandemen ke Empat. 
Meskipun telah dijamin Konstitusi, ke-
giatan demonstrasi harus tetap mem-
perhatikan dan mengacu pada ketentuan 
sebagaimana di atur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang meru-
pakan aturan pelaksana dari UUD 1945 
Amandemen ke empat.  

Keberadaan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1998 tidak hanya memberikan 
jaminan atas hak semata, tetapi termasuk 
juga membebani suatu kewajiban bagi 
masyarakat -setiap orang- dalam melaku-
kan demonstrasi atau unjuk rasa di muka 
umum untuk memberitahukan kepada 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang 
dilakukan secara tertulis. Sebagaimana 
Pasal 10 ayat (1) menentukan, “Penyam-
paian pendapat di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada 
Polri”. 

Adanya tugas dan kewenangan Polri 
dalam menerima pemberitahuan sebagai 
amanah dari undang-undang dimaksud-
kan untuk menjamin terlaksananya de-
monstrasi secara aman, tertib dan damai. 
Bukan sebaliknya diartikan sebagai upaya 
untuk mengekang hak masyarakat – 
setiap orang- untuk melakukan demons-
tarasi atau unjuk rasa. Oleh karena Polri 
sebagai bagian dari aparatur pemerintah 
berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk melaksanakan amanah Pasal 7 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.   

Heady Anggoro Mukti mengemuka-
kan bahwa:  

“................ adanya pemberitahuan 
sebelum pelaksanaan demonstrasi 
merupakan bentuk pengekangan dari 
kemerdekaan berekspresi tidak sepe-
nuhnya benar karena dengan adanya 
pemberitahuan tersebut aparat ke-
amanan justru harus bertanggung-
jawab untuk memberikan perlin-
dungan keamanan terhadap para 
demonstran maupun pengamanan 
terhadap keamanan dan ketertiban 
umum terutama disekitar lokasi yang 
digunakan untuk kegiatan demons-
trasi” (Heady, 2006). 
Apalagi Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Kepolisian menegaskan bahwa 
“Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah pegawai negeri pada 

kepolisian Negara Republik Indonesia”. 
Demikian pula Pasal 2 Undang-Undang 
Kepolisian menegaskan, “fungsi kepoli-
sian adalah salah satu fungsi pemerin-
tahan Negara dibidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegak hukum, perlindungan, peng-
ayoman, dan pelayanan kepada masya-
rakat”. Ini berarti bahwa Kepolisian ter-
masuk pengawai negeri yang mempunyai 
tugas pokok dalam memelihara dan 
menjaga keamanan dan ketertiban dalam 
masyarakat.   

Berdasarkan pada beberapa keten-
tuan pasal di atas berarti kewenangan dan 
tugas yang dimiliki oleh Polri sebagai 
salah satu aparatur pemerintah dalam 
menghadapi demonstrasi bukan hanya 
didasarkan oleh Undang-Undang Ke-
polisian semata tetapi termasuk Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sebagai-
mana ditentukan Pasal 13 UU No. 9 
Tahun 1998 yang menentukan sebagai 
berikut: 

ayat (2)  Dalam pelaksanaan pe-
nyampaian pendapat di 
muka umum. Polri bertang-
gungjawab memberikan 
perlindungan keamanan ter-
hadap pelaku atau peserta 
penyampaian pendapat di 
muka umum. 

 
ayat (3) Dalam pelaksanaan pe-

nyampaian pendapat di 
muka umum, Polri bertang-
gung jawab menyeleng-
garakan pengamanan untuk 
menjamin keamanan dan 
ketertiban umum sesuai de-
ngan prosedur yang ber-
laku. 

 
 Apabila dilihat dari bentuk keter-

libatan Polri dalam tindakan penanganan 
kegiatan demonstrasi berdasarkan kedua 
undang-undang tersebut, maka dikate-
gorikan dalam dua pendekatan, yaitu:  
a. Tindakan preventif,  dan 
b. Tindakan represif.  

Adapun bentuk pendekatan tindakan 
preventif (pencegahan) berupa peneri-
maan pemberitahuan tentang akan di-
selenggarakannya kegiatan demosntrasi. 
Pemberitahuan ini sebagai salah satu 
bentuk pelayanan terhadap masyarakat 
agar Polri dapat memberikan jaminan 
bahwa kegiatan demonstrasi dapat ber-
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jalan secara aman, tertip dan damai. 
Pemberian jaminan dari kepolisian ini 
merupakan salah satu bentuk perlindu-
ngan terhadap hak asasi manusia khu-
susnya dalam penyampaian pendapat 
dimuka umum. Sedangkan pendekatan 
represif berupa penerapan hukum secara 
tegas – penegakan hukum (law in 
forcement) - bagi demonstran yang diduga 
melakukan tidakan yang dapat meng-
gangu keamaan, ketertiban dan perda-
maian dalam masyarakat. 

Didasarkan kedua pendekatan di 
atas, dalam menghadapai demonstarsi 
Kepolisan lebih mengutamakan tindakan 
preventif (pencegahan) sebagaimana 
dinyatakan dalam amanah Pasal 19 ayat 
(2) Undang-Undang Kepolisian. Walaupun 
tidak tertutup kemungkinan bagi Ke-
polisian mengambil tindakan represif atau 
tindakan tegas bagi demonstran ber-
dasarkan pertimbangan adanya suatu 
kondisi/keadaan tertentu yang dapat 
mengancam keamanan, ketertiban dan 
perdamaian dalam masyarakat. Dengan 
alasan menjaga keamanan, ketertiban 
dan perdamaian Polri dapat mengambil 
tindakan untuk melarang dan atau meng-
hentikan demonstrasi atau unjuk rasa 
dihadapan umum. Untuk menentukan  
keadaan/kondisi demonstrasi tersebut, 
pada dasarnya kepolisian dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri.  Sebagai-
mana Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian menentu-
kan sebagai berikut, “Untuk kepentingan 
umum pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri.” 

Adapun yang dimaksud dengan “ber-
tindak menurut penilaiannya sendiri” 
adalah suatu tindakan yang dapat di-
lakukan oleh anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang dalam tindakan 
harus mempertimbangkan manfaat serta 
resiko dari tindakannya dan betul-betul 
untuk kepentingan umum(9). Ini berarti 
kepolisian diberikan suatu  kewenanngan 
yang dinamakan dengan “hak deskresi” 
(kebijakan) dalam menjalankan tugas dan 
kewenangan berdasarkan pada pertim-
bangan yang dimilikinya untuk menangani 
dan menghadapi demonstarasi. 

Adanya hak deskresi dijadikan dasar 
bagi kepolisian untuk mengambil sikap 
apakah kegiatan demonstrasi dapat 
dilakukan atau tidak. Bahkan kepolisian 

dapat menghentikan jalannya demonstrasi 
apabila berdasarkan pertimbangan akan 
menimbulkan ganguan terhadap keama-
nan, ketertiban dan perdamaian dalam 
masyarakat. Tetapi kepolisian dalam 
pertimbangannya harus senantiasa me-
ngedepankan pada asas praduga tidak 
bersalah. Ini berarti Kepolisian dalam 
memberikan penilaian bahwa jalannya 
demostrasi atau unjuk rasa dianggap akan 
berjalan secara aman, tertib dan damai. 
Walupun tidak jarang pada akhirnya 
terjadi demonstrasi yang menimbulkan 
kerusuhan dan kekerasan dalam masya-
rakat. Karena itu tindakan represip  dapat 
diambil oleh kepolisian sebagai upaya  
terakhir dalam menghadapi para demons-
tran atau unjuk rasa sebagai bentuk 
tanggung jawabnya dalam menyeleng-
garakan keamanan, ketertiban dan per-
damaian dalam masyarakat. 

Walaupun Kepolisian diberikan hak 
deskresi dalam tugas dan kewenangan-
nya, tetapi dalam pelaksanaannya harus 
memperhatikan dan mengacu pada per-
aturan perundang-undangan yang ber-
laku, serta Kode Etik Profesi  Kepolisian 
Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) 
Undang-Undang Kepolisian menentukan 
sebagai berikut: “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 Republik 
Indonesia.” 

Apabila disimak Rumusan kewe-
nangan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) 
Undang-undang Kepolisian ini merupakan 
kewenangan yang bersumber dari asas 
kewajiban umum Kepolisian (plichtma-
tigheids beginsel), yaitu suatu asas yang 
memberikan kewenangan kepada pejabat 
kepolisian untuk bertindak atau tidak 
bertindak menurut penilaiannya sendiri, 
dalam rangka kewajiban umumnya men-
jaga, memelihara ketertiban dan men-
jamin keamanan umum. Keberadaan hak 
deskresi Polri ini keabsahannya didasar-
kan pada pertimbangan keperluannya 
untuk tugas kewajiban (Flichtmassiges 
Ermessen) (Dalli S’Mora, 2009). 

Bahkan dalam Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang kepolisian juga menen-
tukan sebagai berikut: “Dalam melak-
sanakan tugas dan kewenangannya, 
pejabat Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia senantiasa bertindak berdasar-
kan norma hukum dan mengindahkan 
norma agama, kesopanan, kesusilaan, 
serta menjunjung tinggi hak asasi 
manusia”. 

Penggunaan hak deskresi oleh ke-
polisian  dalam menghadapi demonstrasi 
di dasarkan pada suatu asas keadaan 
yang sangat perlu. Adapun keadaan yang 
sangat perlu dimaksudkan sebagai keada-
an yang dapat diangap akan mengancam 
tidak terpeliharanya keamanan, ketertiban 
dan perdamaian di masyarakat, seperti 
timbulnya tindakan kekerasan dan keru-
suhan dalam demonstrasi. Terganggunya 
keamanan, ketertiban dan perdamaian 
masyarakat dijadikan dasar pertimbangan 
bagi polri untuk menggunakan hak 
deskresi yang dimilikinya.  

 
PENUTUP 

 
Kepolisian memiliki kewenangan 

untuk menghentikan jalannya demonstrasi 
dan bahkan dapat mengambil tindakan 
tegas atau represif bagi pelaku de-
monstrasi yang melakukan kekerasan dan 
kerusuhan. Kewenangan kepolisian ini 
didasarkan pada hak deskresi dan tugas 
yang dimilikinya dalam menyelengga-
rakan, menciptakan, menjaga dan meme-
lihara keamanan, ketertiban dan per-
damaian masyarakat umumnya. Tetapi 
kepolisian dalam menjalankan kewena-
ngannya harus bertindak berdasarkan 
norma hukum dan mengindahkan norma 
agama, kesopanan, kesusilaan, serta 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
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