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ABSTRACT  
 

 
Tesis yang berjudul “STRATEGI KEPOLISIAN DALAM 

PENANGANAN POTENSI KERUSUHAN MASSA PADA KONSER MUSIK 
DI KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
strategi kepolisian dalam penanganan potensi kerusuhan massa pada konser musik 
di Kabupaten Kudus dan implementasi strategi kepolisian dalam penanganan 
potensi kerusuhan massa pada konser musik di Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau 
yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan metode penelitian 
sampel menggunakan teknik non random sampling. Dalam hal teknik 
pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara 
langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau 
terolah yang berasal data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai tesis yang bersifat ilmiah.  

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan strategi 
Kepolisian dalam penanganan potensi kerusuhan massa pada konser musik di 
Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. JUKLAP/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 
1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, dalam 
pelaksanaannya sangat membantu pihak kepolisian dalam memonitor kegiatan 
masyarakat sehingga pihak kepolisian dapat menentukan langkah-langkah 
antisipasi terhadap kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa 
kerusuhan massa sehingga dalam pelaksanaan kegiatan konser musik dapat 
terselenggara dengan aman dan tertib. 

Di wilayah Kabupaten Kudus strategi kepolisian dalam penanganan 
potensi kerusuhan massa sudah diterapkan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus 
bersama dengan para penyelenggara kegiatan konser musik sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman tertib dan kondusif. 

 
 

Kata Kunci : Strategi Kepolisian, Konser Musik. 

  
 
 
 
 
 
 



 

vii 
 

ABSTRAK  
 

 
Tesis yang berjudul “STRATEGI KEPOLISIAN DALAM 

PENANGANAN POTENSI KERUSUHAN MASSA PADA KONSER MUSIK 
DI KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
strategi kepolisian dalam penanganan potensi kerusuhan massa pada konser musik 
di Kabupaten Kudus dan implementasi strategi kepolisian dalam penanganan 
potensi kerusuhan massa pada konser musik di Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau 
yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan metode penelitian 
sampel menggunakan teknik non random sampling. Dalam hal teknik 
pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara 
langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau 
terolah yang berasal data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai tesis yang bersifat ilmiah.  

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan strategi 
Kepolisian dalam penanganan potensi kerusuhan massa pada konser musik di 
Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. JUKLAP/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 
1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, dalam 
pelaksanaannya sangat membantu pihak kepolisian dalam memonitor kegiatan 
masyarakat sehingga pihak kepolisian dapat menentukan langkah-langkah 
antisipasi terhadap kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa 
kerusuhan massa sehingga dalam pelaksanaan kegiatan konser musik dapat 
terselenggara dengan aman dan tertib. 

Di wilayah Kabupaten Kudus strategi kepolisian dalam penanganan 
potensi kerusuhan massa sudah diterapkan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus 
bersama dengan para penyelenggara kegiatan konser musik sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman tertib dan kondusif. 
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