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Pedoman Wawancara : 

Identitas subjek : 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pangkat : 

5. Lama Kerja : 

Latar Belakang 

a. Tentang subjek 

1. Bisakah anda menceritakan sedikit, bagaimana kepribadian anda ? 

2. Apa yang biasanya anda lakukan ketika anda mengalami hal-hal yang tidak 

menyenangkan dalam hidup anda ? 

3. Apa aktivitas sehari-hari yang biasa anda lakukan di kantor atau ketika 

bertugas ? 

4. Apa aktivitas sehari-hari yang biasa anda lakukan di rumah atau kehidupan 

anda sebagai warga sipil ? 

5. Apakah anda merasa memiliki peran atau posisi penting di dalam kantor atau 

ketika bertugas ? 

b. Hubungan dengan lingkungan  

1. Dapatkah anda menjelaskan, mengapa anda memilih menjadi polisi sebagai 

profesi anda ? 

2. Bagaimana dukungan dari keluarga dan rekan-rekan ? 

3. Apakah anda senang dan menikmati menjadi polisi dan mengapa ? 
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4. Bagaimana perasaan anda ditempatkan sebagai anggota Dalmas ? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan rekan-rekan sesama anggota Dalmas baik 

atasan maupun rekan kerja ? 

6. Bagaimana perlakuan anggota Dalmas yang lain kepada anda ? 

7. Bagaimana perlakuan atasan anda apabila anda melakukan kesalahan ? 

8. Apakah anda sering berbagi cerita/sharing kepada rekan-rekan yang lain ? 

9. Apabila anda marah atau jengkel kepada salah seorang rekan anda, apa yang 

anda lakukan ? 

10. Apa harapan anda selanjutnya sebagai anggota Kepolisian khususnya Dalmas? 

c. Pengalaman agresivitas 

1) Bagaimana perasaan anda ketika pertama kali terjun ke lapangan dalam 

rangka pengendalian aksi massa ? 

2) Aksi massa yang seperti apa yang memerlukan pengamanan lebih intensif dari 

Dalmas dan sertakan contoh yang pernah anda alami ? 

3) Bagaimana kondisi di lapangan ketika aksi massa mulai tidak kondusif atau 

mengarah pada kerusuhan ? 

4) Bagaimana cara Dalmas mengatasi kerusuhan tersebut ? 

5) Apabila keadaan massa tidak terkendali sampai terjadi kerusuhan, apakah 

anda merasa gagal mengamankan aksi massa ? Mengapa ? 

6) Apakah ada perasaan tertentu ketika anda mengenakan seragam Dalmas 

lengkap sewaktu menghadapi massa ? 

7) Apakah hal diatas berpengaruh pada diri anda ? 

8) Apa hal-hal yang tidak anda sukai dari para pelaku aksi massa ? 
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9) Pernahkah anda merasa begitu ingin menyakiti massa padahal mereka tidak 

berbuat anarkis ? 

10) Bagaimana anda secara individu mengatasi hal yang tidak menyenangkan 

tersebut? 

11) Bagaimana anda secara kolektif dengan rekan-rekan Dalmas yang lain 

mengatasi hal yang tidak menyenangkan tersebut ? 

12) Pernahkan anda melakukan kekerasan verbal atau fisik terhadap massa ? 

Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan apa saja yang dilakukan ? 

13) Mengapa anda melakukan agresivitas tersebut ? apakah mencontoh senior-

senior anda ? 

14) Apakah anda tahu kewajiban dan larangan sebagai anggota Dalmas yang 

sedang mengamankan aksi massa ? Seperti apa konkritnya ? 

15) Hal apa yang dirasa paling sulit atau berat ketika menangani aksi massa ? 

16) Bagaimana pendapat anda mengenai peristiwa kekerasan aparat yang 

diperlihatkan di media ? 

d. Fokus Kejadian Aksi Massa 

1) Kapan aksi massa tersebut terjadi ? 

2) Berapa perkiraan jumlah massa yang ada ? 

3) Apa yang menyebabkan aksi massa tersebut terjadi ? 

4) Berapa jumlah aparat yang bersiaga di lokasi aksi massa ? 

5) Alat bantu apa saja yang digunakan untuk membantu pengamanan aksi massa? 

6) Bagaimana kondisi di lapangan pada saat itu ? 

7) Bagaimana solusi yang dihasilkan dari aksi massa tersebut ? 
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LAMPIRAN 2 

Analisa 

 Reduksi 
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Subjek 1 

Identitas subjek : 

1. Nama : M A 

2. Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 3 Februari 1989 

3. Usia : 22 tahun 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Pangkat : Bripda 

6. Lama Kerja : 3 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Bisa ceritakan 

sedikit 

bagaimana 

kepribadian 

mas ? 

Aku sih jauh dari kesan polisi 

yang garang, yang sangar gitu 

ya. Lebih ke lemah lembut sih 

sebenernya, ngga tegaan juga. 
A 

Subjek 

mendeskripsikan 

diri sebagai 

pribadi yang 

lemah lembut & 

tidak tegaan 

2. Kalau 

mengalami hal 

yang ngga 

menyenangkan 

dalam hidup, 

biasanya 

ngapain mas ? 

Ya kalau di kerjaan gitu aku 

lebih milih mundur aja, diem 

ngalah lah istilahnya. Males 

kalau harus ribut-ribut. Udah 

ngga jamannya, dulu sih 

waktu awal-awal jadi polisi 

aku udah ngalamin jelek-

jeleknya. Sekarang kalo udah 

njengkeli banget baru tak 

pukul. 

A, B1 

Subjek ketika 

mengalami 

masalah lebih 

memilih 

mundur, apabila 

sudah 

keterlaluan baru 

melakukan 

agresivitas fisik 

3. Maksudnya 

jelek-jeleknya 

itu gimana ? 

Ya kaya minum-minum 

(minuman keras/alkohol), 

judi, maen ke klub malem, 

seenaknya sama orang karena 

D, D7 

Latar belakang 

agresivitas 

karena alkohol 

telah subjek 
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dulu megang prinsip polisi 

kan di segala fungsi. Tapi 

sekarang udah enggak, takut 

kena karma lagi. Lagian duit 

yang masuk juga ngga jadi 

daging. Mending sekarang 

yang lurus-lurus aja, main 

aman hehee. 

alami 

4. Aktivitas 

sehari-harinya 

apa sih mas 

kalau di kantor 

atau lagi tugas 

? 

Karena aku di Dalmas, bagian 

satwa. Aku ngurusin 

anjingku, tak latih gitu-gitu, 

selain itu ya paling apel, 

patroli, jaga event konser atau 

sepak bola atau demo. Ya 

tergantung perintah atasan 

lah. 

  

5. Kalau dirumah 

lepas jam 

kantor gitu 

ngapain ? 

Kaya anak muda sepantaran 

sih, jarang maen juga 

sekarang, soalnya lagi bikin 

bisnis sampingan. Aku juga 

kuliah lagi. 

  

6. Mas merasa 

punya peran 

atau posisi 

pentig ngga 

kalau dikantor 

? 

Jabatan gitu ya maksudnya, 

engga sih kalau itu aku juga 

masih baru itungannya di 

polisi. Tapi kalau fungsi 

penting iya, jadi kan aku 

pegang anjing. Nah anjingku 

itu manutnya sama aku 

doang, lha anjing-anjing yang 

lain juga patuh sama aku. Kan 

ngga semua orang bisa toh 

pegang anjing, apalagi kalau 

di keramaian gitu. 

  

7. Kalau di 

keramaian gitu, 

posisi Dalmas 

satwa gitu 

Ya aku tetep berhadapan 

sama massa. Jadi misalnya di 

sepak bola, di Jatidiri gitu ya, 

Dalmas inti kan di dalem 

D, D6 

Latar belakang 

agresivitas 

berupa 
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gimana sih mas 

? 

bareng sama Intel, Serse gitu 

kan. Nah Dalmas satwa gitu 

diluar, sambil bawa anjing 

juga, fungsinya buat mecah 

kerumunan kalau rusuh. 

Nantinya akan ada perintah-

perintah tertentu buat kita 

harus seperti apa di kondisi 

seperti ini. Sama sih kalau di 

konser musik atau demo juga 

gitu. Kalau di konser musik 

itu pasti ada yang berkelahi 

dan itu pasti. Jadi ya kita 

udah bisa nebak apa yang 

akan terjadi sama massa. 

provokasi massa 

8. Memilih polisi 

sebagai profesi 

ini kenapa sih 

mas ? 

Dari aku sendiri sih kalau ini, 

lulus SMA aku sempet di 

farmasi, udah mau sampai ke 

puncak juga sih sebenernya. 

Tapi terus aku mikir kalau 

kerja di swasta doang itu 

resikonya gede. Entah 

dipecatlah, ngga pastilah dan 

lain-lain. Beda kalau pegawai 

negeri, kerja amanlah 

istilahnya. Nantinya juga 

dapet pensiunan. THR gitu-

gitu. Akhirnya aku daftar dan 

keterima. 

A 

Subjek menjadi 

polisi karena 

keinginan 

sendiri 

9. Kalau 

dukungan dari 

keluarga sama 

temen-temen 

yang lain 

gimana ? 

Dukungnya sih dukung ya, 

tapi berhubung dari 

keluargaku ngga ada yang 

polisi jadi ya aku ngeyakinin 

mereka awalnya agak susah. 

Papa sih wanti-wanti agar 

jangan keseret citra buruk 

polisi yang udah ada. Kalau 

mama sih iya-iya aja. 
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10. Sampai saat ini 

apa mas senang 

dan menikmati 

menjadi polisi ? 

mengapa ? 

Seneng-seneng dan 

menikmati aja sih. Soalnya 

aku udah nglewatin suka 

dukanya. Dulu pas awal-awal 

emang gagah-gagahan gitu, 

tapi ya itu kan dulu, sekarang 

udah ngrasa jadi polisi 

sebenar-benarnya karena 

udah nglewatin massa-massa 

itu ? 

  

11. Dulu apa ngga 

takut sih mas, 

nglakuin hal-

hal seperti itu ? 

Yahh kalau takut pasti ada, 

cuma kan hal-hal kaya gitu 

kebawa emosi aja. Kaya 

minum gitu kan karena 

bareng-bareng, terus kalau 

udah ngga kuat yaudah 

selesai, terus diminumin 

kelapa ijo. Tapi aku paling 

ngehindari narkoba, bener-

bener udah ngerusak badan, 

belom tar kalau kecanduan, 

terus ketauan, terus dipecat 

wah kacau semuanya. 

 

 

12. Selama 3 tahun 

ini udah pernah 

ditempatin 

dimana aja mas 

? 

Dulu di  Tegal terus unit 

satwa pertama, terus Patko, 

terus ke Dalmas terus sempet 

di penjagaan abis itu balik ke 

Dalmas satwa lagi. 

  

13. Cukup banyak 

ya ? 

Iya saya juga ngga tau kenapa 

sebanyak itu, yah gapapalah 

itung-itung nambah 

pengalaman. 

  

14. Terus ketika 

ditempatkan di 

Dalmas gimana 

perasaannya ? 

Nah Dalmas itu kan rata-rata 

anak muda, jumlahnya juga 

banyak. Rewo-rewo lah 

istilahnya, satu pleton itu ada 

B1, 

B3, D 

Jumlah anggota 

Dalmas yang 

banyak & masih 

muda menjadi 
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33 anggota disitu yang baik 

dikit yang lain buruk. 

Maksudnya gini.. kita kan 

masih muda-muda kalau liat 

massa itu kaya anjing ngeliat 

ayam goreng, pengennya 

makan. Nah kita kalau liat 

mereka rese, pengennya 

ngejar terus mukul terus 

dihajar. Tapi kita juga terikat 

sama HAM dan kode etik jadi 

yaudahlah dinikmati aja.  

salah satu alasan 

agresivitas 

terjadi 

15. Kalau pas 

pertama kali 

turun ke 

lapangan 

perasaannya 

gimana ? 

Deg-degan sih ada, waktu itu 

jaga PSIS, sekitar tahun 2009 

nah di kubu supporter PSIS 

kan ada 2 tim, SNEX sama 

Panser. Waktu itu yang rusuh 

malah mereka padahal 

jumlahnya banyak sekitar 

3000 orang. Kerusuhannya 

dari pas pertandingan sampai 

selesai masih aja rusuh. Nah 

padahal kita kan harus 

melindungi supporter tamu 

yang jumlahnya sedikit. Jadi 

ya waktu itu nurutin perintah 

komandan aja, apa yang 

disuruh ya tak lakuin. 

D2, 

D5 

Subjek 

mengamankan 

kerusuhan antar 

suporter PSIS. 

Apapun yang 

dilakukan harus 

sesuai perintah 

pimpinan. 

16. Hubungan mas 

sendiri sama 

rekan kerja 

gimana ? 

Oh gini, rekan kerja itu kan 

macem-macem ada senior ada 

junior. Saya kan termasuknya 

masih junior nih, jadi apapun 

yang senior suruh saya 

lakukan (walaupun salah).  

D2 

Senioritas masih 

kental di 

lingkungan 

kepolisian 

17. Kalau misalnya 

ngelakuin 

kesalahan, 

Ini yang ringan-ringan aja ya 

tak pukul rata, paling 

diomelin, disindir, misalnya 

B2, 

D2, 

D5 

Pimpinan 

memegang 

kendali dalam 
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biasanya 

perlakuan 

atasan 

bagaimana ? 

anjing lepas gitu kan bahaya. 

Udah pada ngerti sih, toh kita 

kan udah pada dewasa. Kalau 

fisik gitu ya paling lari 

keliling lapangan. 

mendisiplinkan 

bawahannya 

18. Sering ngga 

sharing-sharing 

sama rekan 

kerja yang lain 

? 

Oh sering.. sama yang 

seangkatan sering, sama yang 

udah tua-tua mau pension 

juga sering. Banyak diantara 

mereka yang ngga mau 

dianggap tua jadi suka 

kumpul sama anak muda. 

  

19. Apabila mas 

lagi jengkel 

atau kesel sama 

temen gitu apa 

yang dilakuin ? 

Paling diem aja ngga tak 

sapa. Tapi kalau udah 

keterlaluan ya bisa tak kata-

katain, ta pukul. Aku bisa 

silat sih tapi ngga ta gunain 

juga buat kaya gituan. 

B1, 

B2 

Subjek memilih 

diam ketika 

marah, namun 

apabila 

keterlaluan 

dapat 

melakukan 

agresivitas fisik 

atau verbal 

20. Harapan 

selanjutnya 

buat Dalmas 

apa ? 

Ya ilanginlah perlakuan-

perlakuan primitif kaya gitu, 

kita kan bukan polisi koboy 

lagi. 

  

21.  Aduh.. 

maksudnya apa 

ya mas ? 

Hehee.. emang Dalmas itu 

kan rewo-rewo seperti apa 

yang saya bilang tadi, jadi ya 

enteng aja ngata-ngatain 

orang, mukul orang lagi 

bareng-bareng juga sih 

posisinya, gitu mbak. Itu sih 

dulu ya, kalau sekarang udah 

mendingan sejak adanya 

negosiator. 

B1, 

B2, 

B3 

Pada saat 

bersama anggota 

lain keinginan 

untuk 

melakukan 

agresivitas lebih 

tinggi 

22. Aksi massa Ya yang jumlahnya banyak D Hal-hal yang 
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seperti apa 

yang 

memerlukan 

pengamanan 

khusus mas ? 

kaya buruh, kemarin bulan 

April yang nuntut kenaikan 

UMR, mereka sampai naik 

pagar, goyang pagar dorong-

dorongan, ada yang nginep 

pula di Gubernuran. Disitu 

kan konsentrasi Dalmas 

terpecah karena ada di mana-

mana waktu itu. Massa nya 

juga banyak ngga cuma dari 

Semarang, tapi se Jawa 

Tengah. 

dilakukan massa 

yang memicu 

terjadinya 

agresivitas 

anggota Dalmas 

23. Kondisi di 

lapangan itu 

udah parah ya 

kalau gitu ? 

Iya tapi masih kuning, 

istilahnya Brimob belum 

harus gerak. Kalau di 

Semarang masih aman-aman 

aja sih. Kalau merah kan udah 

sampai bakar ban dan lain-

lain. Kemarin pas hari buruh 

juga ngga terlalu banyak. 

  

24. Kalau cara 

Dalmas 

mengatasi hal 

tersebut ? 

Tetep semua dari pimpinan 

ya, disuruh bertahan ya 

bertahan mundur ya mundur. 

Komandan lah yang memberi 

perintah. 

D2, 

D5 

Kepatuhan 

terhadap 

pimpinan dalam 

pengamanan 

aksi massa 

25. Pernah ngga 

mas, ada 

perintah nyuruh 

maju nglawan 

massa ? 

Serbu gitu maksudnya ? ya 

pernah tapi jarang banget. 

Itulah yang dinamain koboy . 

  

26. Kalau sampe 

rusuh nih, ada 

perasaan gagal 

mengamankan 

massa ngga ? 

Ada kalau itu, kecewa gelo 

kalau bahasa jawanya. 

Kenapa kok tadi ambil 

tindakan seperti ini. Harusnya 

kan ngga perlu sampai seperti 

ini. Misalnya dulu, kita 

perjalanan pulang naik truk 

D3 

Perasaan 

kecewa atau 

frustrasi saat 

mengamankan 

massa 
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Dalmas, di jalan ada 

perkelahian pukul-pukulan 

padahal cuma dikit orangnya, 

terus perintah pimpinan udah 

biarin aja. Eh ternyata meluas 

jadi rame. Ya nyesel sih, 

kenapa tadi dibiarin. 

27. Ada perasaan 

tertentu ngga 

ketika 

menghadapi 

massa dengan 

memakai 

seragam ? 

Ngerasa sok gitu ya, dulu 

pernah sih. Tapi sekarang 

enggaklah udah biasa. Mau 

kita gaya apapun kan mereka 

juga ga mau tau, taunya itu 

Pak Polisi, udah gitu aja. 

D4 

Ada perasaan 

sok saat 

menggunakan 

seragam polisi 

28. Yang ngga 

disukai dari 

massa apa sih 

mas ? 

Ngata-ngatain yang jelas, kan 

bikin sakit hati ya. Orang 

mereka udah dijaga baik-baik 

kok malah kaya gitu sama 

kita, istilahnya kan kita ngga 

salah apa-apa gitu sama 

mereka, mereka itu dilindungi 

haknya tapi malah sok 

mancing-mancing amarah. 

Kaya nglempar air kencing, 

ngludahin gitu-gitulah, wes 

sakkarepe. Hehe 

D 

Latar belakang 

mengapa subjek 

melakukan 

agresivitas 

29. Pernah ngga 

merasa pengen 

menyakiti 

mereka duluan? 

Wah ya ngga pernah, paling 

cuma geram gemes liat 

tingkah mereka, ya tapi ta 

tahan.  

  

30. Kalau secara 

individu 

ngatasin hal 

yang ngga 

menyenangkan 

tadi gimana ? 

Aku ngikutin suara terbanyak, 

kalau diem ya diem kalau 

maju ya maju. 
B3 

Kelompok 

memegang 

peran besar 

dalam hal ini 
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31. Kalau bareng-

bareng dengan 

rekan-rekan 

yang lain 

gimana ? 

Keputusan ada di Danton ya, 

kalau disuruh dorong ya 

dorong, tendang ya tendang, 

apapun lah mau koboy ya 

ayuk, dulu sih kalau itu. 

Polisi itu diajari jiwa korsa, 

kalau satu terluka, yang lain 

harus ngerasain juga, kalau 

massa nya ngawur ya harus 

ditegesin, misal kalau temen 

kena pukul ya paling temen 

yang lain nendang orang yang 

mukul atau gimana. Ada 

aturan yang namanya gempur 

mundur, kalau kondisi 

lapangan udah sangat rusuh 

atau riot, kita gempur mundur 

agar tidak terjadi sesuatu hal 

yang lebih parah. 

B, B1, 

B3, 

D2 

Berbagai bentuk 

agresivitas, 

dilakukan 

bersama-sama 

dan atas perintah 

pimpinan 

32. Pernah ngga 

ngelakuin 

kekerasan 

verbal atau 

fisik kepada 

massa ? 

Paling bales caci maki dari 

mereka, atau nendang atau 

doronglah paling banter. 

Itupun karena mereka yang 

memulai. 

B1, 

B2, 

D6 

Agresivitas fisik 

& verbal karena 

provokasi massa 

33. Kenapa sih 

sampai gitu apa 

nyontoh senior-

senior ? 

Ya bisa jadi sih hehe.. 

D5 

Agresivitas 

karena 

mencontoh 

senior 

34. Karakteristik 

anggota yang 

bakal gampang 

kepancing 

emosinya 

keliatan ngga 

sih mas ? 

Kalau dari kasap mata sih 

ngga keliatan. Tapi kalau dari 

gelagat atau perkataan itu 

bisa. Biasanya yang kaya gitu 

itu yang tadi malemnya 

begadang, minum, lagi ada 

masalah sama pasangan, 

jenuh, ya karena faktor x lah. 

D, D7 

Hal-hal yang 

menyebabkan 

agresivitas 

anggota Dalmas 
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Kalau masalah kenapa polisi 

kok malah kaya gitu, itu udah 

jadi kebutuhan turun-

menurun sih dari dulu. Polisi 

juga manusia. 

35. Hal yang dirasa 

paling sulit apa 

sih ketika 

menangani aksi 

massa ? 

Jenuh ya nunggu gitu, ngga 

selese-selese dari pagi sampai 

sore ada yang nginep apalagi. 

Otomatis capek, gerah, bête 

jadi satu. Kalau udah gitu, 

emosi jadi kepancing, tar 

massa nya malah marah kalau 

dikasih tau, wah susah.. 

C 

Perasaan yang 

dirasakan oleh 

anggota Dalmas 

36. Ketika melihat 

polisi yang 

memukul 

massa, di tv apa 

pendapat mas ? 

Lah itu.. engga 100% 

nyalahin polisinya juga. 

Apalagi kondisi di Makassar 

atau Jakarta gitu kan beda 

sama disini. Mereka udah 

capek, diinjek-injek terus, 

siapa coba yang ngga tersulut 

emosinya. Nah sayangnya 

media hanya melihat 

sepotong, yang ditampilin di 

tv cuma polisi yang ngejar, 

mukul, nendang itupun 

diulang-ulang terus, coba 

kalau polisinya yang 

berdarah. Paling cuma 

beberapa detik. Media 

Indonesia sepertinya belom 

berimbang kalau 

memberitakan sesuatu. 

  

37. Konkrit dari 

kewajiban & 

larangan bagi 

Dalmas gimana  

Kalo kewajiban pasti apel &  

hadir pas tugas lapangan. 

Kalo larangan banyak sih, 

udah tau sendiri kalau yang 

buruk-buruk itu dilarang. 
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KETERANGAN : 

Kode Tema 

A Latar belakang subjek 

B Bentuk-bentuk tindakan agresivitas 

B1 Agresivitas fisik 

B2 Agresivitas verbal 

B3 Agresivitas kolektif 

C Perasaan yang menyertai agresivitas 

D Latar belakang agresivitas 

D1 Insting destruktif 

D2 Kekuasaan atau kepatuhan 

D3 Frustrasi agresi 

D4 Deindividuasi 

D5 Modeling 

D6 Provokasi massa 

D7 Konsumsi alkohol  
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Subjek 2 

Identitas subjek : 

7. Nama : M D 

8. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Desember 1986 

9. Usia : 25 tahun 

10. Jenis Kelamin : Laki-laki 

11. Pangkat : Briptu 

12. Lama Kerja : 5 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Tolong 

ceritakan 

sedikit 

kepribadian 

mas itu 

gimana? 

Gimana ya, susah 

mendeskripsikan diri sendiri 

hehe ramah kali ya, terus 

baik, suka bercanda gitu. 

A Subjek 

mendeskripsikan 

dirinya pribadi 

yang ramah, 

baik & suka 

bercanda 

2. Kalau 

mengalami hal-

hal yang ngga 

menyenangkan 

gitu biasanya 

mas nglakuin 

apa ? 

Tergantung masalahnya sih, 

kalau ngga parah-parah 

banget ya mending diem aja. 

A Subjek memilih 

diam dalam 

menghadapi 

masalah 

3. Aktivitas 

sehari-harinya 

di kantor apa 

mas ? 

Standby, patroli sesuai jadwal 

aja sih kalau ngga ada 

kegiatan, paling latihan-

latihan. Terus kalau ada event 

ya jaga demo, sepakbola, 
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konser. 

4. Kalau abis jam 

kantor ? 

Paling dirumah mbak, 

melihara burung, ayam, jalan-

jalan sama pacar, ngurusi 

motor. 

  

5. Apakah mas 

merasa punya 

peran atau 

posisi penting 

di kantor ? 

Aku anggota aja sih mbak, 

tapi ya semua anggota 

penting ya. Kalau ngga ada 

anggota ya bubar hehee 

  

6.  Kenapa sih 

milih polisi 

yang dijadiin 

profesi ? 

Karena ditawari bapak mbak. 

Jadi ceritanya aku lulus SMA 

nganggur setahun ya kerja-

kerja serabutan, seadanyalah. 

Terus bapak nawarin jadi 

polisi terus ketrima yaudah 

deh. Kalau cita-citaku pengen 

jadi pemain bola hehee 

A Subjek menjadi 

polisi karena 

ditawari oleh 

ayah subjek 

7. Orangtua sama 

rekan-rekan 

mendukung ? 

Iya, dukung-dukung aja.   

8. Apakah mas 

senang dan 

menikmati 

menjadi polisi ? 

Seneng ngga seneng ya 

dinikmati dijalani aja. 

Senengnya bisa kumpul-

kumpul bareng, ngga 

senengnya kalau pas lagi 

jenuh. 

  

9. Dulu pertama 

tugas dimana 

mas, sampai 

sekarang ? 

Lulus dari Pusdikgasum 

Porong Sidoarjo terus magang 

di Polres Semarang, baru abis 

itu di Dalmas dari 2007 

sampai sekarang. 

A Subjek menjadi 

polisi sejak 2007 

10. Bagaimana 

perasaannya 

Dibuat seneng aja, pengen di 

tempat lain juga tapi yaudah 
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ditempatkan 

sebagai anggota 

Dalmas ? 

yang ini dijalani aja. 

11. Bagaimana 

hubungan 

dengan rekan-

rekan Dalmas 

yang lain mas ? 

Baik-baik aja.   

12. Hubungannya 

seperti apa 

mas? 

Ya antar senior junior saling 

menghormati. 

  

13. Bagaimana 

perlakuan 

atasan apabila 

anda 

melakukan 

kesalahan ? 

Ya kalau parah bisa sampai di 

sel. Paling hukuman fisik ya 

seperti lari, jalan jongkok, 

diperiksa kesalahannya apa. 

A, B1 Apabila ada 

kesalahan, 

biasanya 

diberikan 

hukuman fisik 

14. Apakah mas 

sering sharing 

sama rekan-

rekan yang 

lain? 

Ya cerita-cerita apa aja 

berbagi pengalaman. 

  

15. Apabila anda 

marah atau 

jengkel kepada 

salah seorang 

rekan apa yang 

anda lakukan ? 

Ya diungkapkan aja, 

diomongi orangnya. 

  

16. Apa harapan 

selanjutnya 

buat Dalmas 

mas ? 

Ya semakin kompak aja, itu 

yang baru-baru supaya bisa 

menyatu dengan rekan yang 

lainnya. 

  

17. Bagaimana 

perasaan anda 

Ya seneng malah, bisa 

melatih kesabaran. 
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ketika pertama 

kali terjun di 

lapangan 

mengamankan 

massa ? 

18. Aksi massa 

seperti apa sih 

yang 

memerlukan 

penanganan 

intensif mas ? 

Yang jumlahnya banyak terus 

aneh-aneh. Kaya’ kemarin 

pas di IAIN Walisongo 

pendemonya  eh 

mahasiswanya itu pingin 

terekspose kan banyak 

kamera dari media juga. 

Mereka ada yang lempar batu, 

dorong-dorongan, memukul 

polisi, menendang. Ya kita 

ada yang sabar ada yang 

enggak ngadepin itu. 

B1 Massa 

melakukan 

agresivitas fisik 

19. Bagaimana 

kondisi 

lapangan ketika 

keadaan mulai 

tidak kondusif 

? Bagaimana 

Dalmas 

mengatasinya ? 

Kalau disini sih masih sampai 

situasi kuning ya, paling 

dorong-dorongan, lempar-

lemparan gitu terus ya dikasi 

peringatan pake suara, kalau 

udah ngga bisa ya Dalmas 

bertameng keluar. 

B Kondisi 

lapangan saat 

terjadi aksi 

massa di 

Semarang 

20. Ketika keadaan 

massa menjadi 

tidak 

terkendali, 

apakah ada 

perasaan gagal 

mengamankan 

aksi massa ? 

Gagal ada tentu, kecewa juga 

mahasiswa kenapa sih kok 

sampe gitu. 

D3 Respon frustasi 

agresi 

21. Apakah ada 

perasaan 

tertentu ketika 

menggunakan 

Biasa aja tuh.   
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seragam 

Dalmas 

lengkap? 

22. Apa hal-hal 

yang ngga anda 

sukai dari 

pendemo ? 

Kata-katanya tu bikin telinga 

panas, terus kenapa juga pake 

rusuh, aksi damai kan bisa. 

B2 Massa 

melakukan 

agresivitas 

verbal 

23. Pernahkah anda 

merasa ingin 

menyakiti 

massa padahal 

mereka ngga 

berbuat 

anarkis? 

Hehehe ya nggak pernahlah.   

24. Kalau sudah 

rusuh gitu, 

bagaimana 

anda secara 

individu 

mengatasinya ? 

Tak pegang ta bawa ke pos.   

25. Terus kalau 

udah di pos ? 

Tergantung kan disana 

bareng-bareng sama anak-

anak. 

B3 Subjek bersama 

rekan-rekan 

melakukan 

agresivitas 

26. Maksudnya 

gimana ? 

Ya itu orangnya kan misal di 

konser musik, pasti ada yang 

berkelahi terus bikin rusuh. 

Pegang aja orangnya terus 

dibawa ke pos, terus dielus-

elus (dibentak-bentak, 

dipukuli) abis mereka itu 

nggemeske hehhee. Mereka 

suka berkelahi, nglempar-

nglempar batu. Kita kan tau 

siapa aja yang jadi 

provokator. Ada anggota 

B1, 

B2,  

B3, 

D6 

Subjek 

melakukan 

agresivitas fisik 

& verbal secara 

kolektif karena 

provokasi massa 
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yang pake preman di tengah-

tengah mereka. 

27. Oh, lha kalau di 

unjuk rasa 

pernah ngga 

melakukan 

kekerasan fisik 

atau verbal ? 

Ya pernah. B Subjek pernah 

melakukan 

agresivitas pada 

massa 

28. Apa aja mas ? Paling ngatain, bentak-

bentak, terus mukul pake 

tongkat. Itu aja sih. 

B1, 

B2 

Subjek 

melakukan 

agresivitas fisik 

& verbal 

29. Perasaannya 

gimana waktu 

itu ? 

Kesel, emosi, kesabarannya 

abis. 

C Perasaan subjek 

saat melakukan 

agresivitas 

30. Mengapa anda 

melakukan itu ? 

Ya jengkel aja bareng temen-

temen juga sih kan ngga tau 

merekanya. 

C, B3, 

D4 

Perasaan subjek, 

deindividuasi & 

agresivitas 

kolektif 

31. Apakah 

melakukan 

kekerasan 

seperti itu 

mencontoh dari 

senior ? 

Ya ada juga sih. D5, 

D2 

Modeling 

berdasarkan 

kepatuhan pada 

perintah senior 

32. Apakah anda 

tau kewajiban 

dan larangan 

anggota 

Dalmas yang 

sedang berjaga 

? 

Taulah, apa-apanya sih ngga 

apal ya yang penting hadir, 

apel, mengikuti perintah, 

ngga boleh anarkis hehehhe 

  

33. Hal apa yang 

dirasa paling 

Jaga emosi jaga kesabaran 

aja. 

D1 Agresivitas itu 

sudah menjadi 
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sulit waktu 

mengamankan 

aksi massa ? 

insting 

destruktif 

34. Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai polisi 

yang anarkis di 

tempat lain 

seperti 

Makassar atau 

Jakarta ? 

Kasihan polisinya, massa nya 

ngga pake ricuh kan juga bisa 

kenapa musti ricuh. 

  

35. Mas, bisa 

certain aksi 

massa yang 

paling parah 

yang pernah 

dihadapi ? 

Oke, yang di IAIN Walisongo 

aja ya…  

  

36. Iya mas, kapan 

kejadiannya 

terus jam 

berapa ? 

Itu sekitar bulan April 2012 

dari abis jumatan sampai abis 

magrib 

  

37. Kalau jumlah 

massanya kira-

kira berapa 

mas? 

Wah, ngga tau kalau itu.. 

hhehe banyaklah. Cuma 

mereka itu keliatan pengen 

terekspose media, kan disitu 

banyak kamera 

  

38. Mereka demo 

dalam rangka 

apa sih mas ? 

Demo menentang kenaikan 

BBM di tengah jalan pantura 

depan kampus mereka 

  

39. Kalau personil 

polisinya 

berapa mas ? 

Saya certain kejadiannya aja 

yaa.. 

Massa membakar kayu dan 

ban di tengah jalan pantura 

untuk menentang kenaikan 

harga BBM, bikin macet to 

B1 Subjek termasuk 

dalam pasukan 

yang melakukan 

pengamanan 

(menembakkan 

gas air mata) 
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itu. Terus disemprot water 

canon. Lha mahasiswanya 

malah ngga terima terus 

melempari, memukul, 

menendang dan mendorong 

polisi. Ya Polisipun tidak 

tinggal diam, anggota Dalmas 

dari Polrestabes 

menyemprotkan gas air mata 

kepada pendemo, abis itu 

kondusif  

Lha terus sekitar pukul 

setengah 4 sore, massa 

melakukan pergerakan 

kembali dengan membakar 

kayu dan ban lagi di tengah 

jalan. Dalmas Polrestabes 

kemudian meminta bantuan 

Dalmas Polda Jateng karena 

persediaan peluru gas air 

mata habis, lalu datanglah 15 

unit motor pasukan Pengurai 

Massa, masing-masing sepeda 

motor 2 orang anggota 

Dalmas yang dipersenjatai 

flash ball. Setelah mobil 

water canon kembali 

memadamkan api, sekitar 

pukul setengah 7 malam 

diadakan penyisiran ke dalam 

kampus untuk mencari 

mahasiswa yang masih berada 

di dalam kampus agar 

kerusuhan tidak berlanjut. 

Setelah disisir, ternyata 

hasilnya nihil. Di kampus 

sudah tidak ada mahasiswa, 

masing-masing sudah 

mengamankan diri lalu ada 
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apel konsolidasi jam 7 

malam.  

KETERANGAN : 

Kode Tema 

A Latar belakang subjek 

B Bentuk-bentuk tindakan agresivitas 

B1 Agresivitas fisik 

B2 Agresivitas verbal 

B3 Agresivitas kolektif 

C Perasaan yang menyertai agresivitas 

D Latar belakang agresivitas 

D1 Insting destruktif 

D2 Kekuasaan atau kepatuhan 

D3 Frustrasi agresi 

D4 Deindividuasi 

D5 Modeling 

D6 Provokasi massa 
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Subjek 3 

Identitas subjek : 

13. Nama : Y S 

14. Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 14 Juni 1986 

15. Usia : 26 tahun 

16. Jenis Kelamin : Laki-laki 

17. Pangkat : Briptu 

18. Lama Kerja : 4,5 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Bisa cerita 

sedikit ngga 

kepribadiannya 

seperti apa 

mas? 

Saya, suka bercanda biar 

banyak temen, ramah sama 

temen-temen A 

Subjek 

mendeskripsikan 

dirinya pribadi 

yang ramah & suka 

bercanda 

2.  Kalau lagi 

mengalami hal-

hal yang ngga 

menyenangkan 

gitu gimana ? 

Baru galau ? hehee. 

Enggak kalau saya sih suka 

menyendiri. Kalau saya 

lagi sebel ngga pengen 

ketemu temen-temen 

A 

Subjek apabila ada 

masalah memilih 

untuk menyendiri 

menghindari 

keramaian 

3. Aktifitas 

sehari-harinya 

di kantor apa 

aja mas ? 

Kalau pagi ya apel pagi, 

kalau ngga ada kegiatan  ya 

ps-an, kalau ada ya jaga, 

terus setengah 3 apel siang 

lagi. 

  

4. Itu kan kalau 

jam kantor ya, 

Tergantung ya, kalau 

pengen nyuci motor ya 
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kalau abis itu 

ngapain mas ? 

nyuci, nyuci mobil ya 

nyuci. Kendaraan kantor 

tapi hehee.. Kalau ada 

temen banyak ya futsal, 

voli gitu , maen sama anak-

anak juga. 

5. Merasa punya 

jabatan atau 

posisi penting 

ngga mas di 

kantor ? 

Penting ya, kemarin abis 

syuting di Semarang tv, 

joget komando, kalau 

teman 1 leting ya 

pemegang dana, bendahara 

gitu. 

 

 

6. Kenapa kok 

milih polisi 

sebagai 

profesi? 

Gimana ya mbak, tapi bagi 

saya polisi itu jadi 

kebanggaan tersendiri, kita 

bisa mengayomi, melayani 

masyarakat. Fleksibel gitu. 

Keinginan sendiri sih. 

A 

Subjek menjadi 

polisi karena 

keinginan sendiri 

7. Keluarga, 

teman-teman 

gitu 

mendukung ya? 

Mendukung   

8. Tentunya 

senang & 

menikmati 

menjadi polisi ? 

Sangat senang..   

9. Kalau suka 

dukanya apa 

mas ? 

Sukanya ya itu udah jadi 

polisi, dapet gaji, 

kebanggan. Dukanya kalau 

pas pendidikan, suruh lari, 

guling-guling di got. 

  

10. Sampai saat ini 

udah merasa 

bosan atau 

jenuh ngga jadi 

Ah enggak mbak, ngga 

pernah bosen. 
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polisi ? 

11. Dulu 

pendidikannya 

dimana mas, 

terus pernah 

ditempatkan 

dimana aja ? 

Di Pusdikgasum Porong 

pendidikannya terus 

magang di Polres 

Karanganyar terus di 

Dalmas tahun 2008. 

A 

Subjek menjadi 

polisi sejak tahun 

2008 

12. Hubungan 

dengan rekan-

rekan gimana ? 

Ohh sangat dekat banget, 

kalau di kantor ngga ada 

saya ngga rame katanya. 

  

13. Berarti sering 

cerita-cerita 

juga sama 

temen-temen ? 

Iyaa, cerita apa aja masalah 

kepribadian, orang tua dan 

lain-lain. 

  

14. Kalau 

perlakuan 

temen-temen 

gimana ? 

Wah baik semua, ya cara 

jawane saya entengan jadi 

saling membantu. Korsa 

juga mbak hehehe 

 

 

15. Misalnya nih, 

mas melakukan 

kesalahan 

gimana 

perlakuan 

atasan ? 

Ah kalau saya jarang 

mbak. Ya paling kalau 

kesalahan ya disuruh lari, 

push up, guling, roll udah 

gitu aja. 

A, B1 

Subjek menerima 

hukuman apabila 

melakukan 

kesalahan 

16. Kesalahannya 

apa aja mas ? 

Misal telat apel, ketiduran 

hehee 

  

17. Kalau misalnya 

lagi marah atau 

jengkel sama 

temen gimana ? 

Paling gimana ya mbak, 

jengkel tu cuma sesaat 

waktu pas ya kata-katain 

gini-gini.. 
C, B2 

Subjek  

menyebutkan 

perasaannya ketika 

marah kemudian 

menyampaikan 

dengan kata-kata 

18. Harapannya 

buat Dalmas 

Disiplin dan kekompakan, 

satu korsa satu jiwa, satu 
B3 Jiwa korsa sebagai 

latar belakang 
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kedepannya apa 

mas ? 

sakit sakit semua agresivitas 

19. Perasaannya 

waktu pertama 

terjun ke 

lapangan 

gimana mas ? 

Semangat ya ada beban sih. 

Waktu pertama dihadapkan 

massa ya semangat sambil 

berdoa, ya inilah tantangan 

saya. 

  

20. Bisa diceritain 

pengalamannya 

mas ? 

Kalau disini landai-landai 

aja sih, tak ceritain yang di 

Temanggung aja ya.. pas 

itu saya baru 2 tahun kerja 

terus ngadepin massa yang 

anarkis & brutal itu ya di 

Temanggung. Gimana ya, 

sampai diludahin, diinjek-

injek.Sampai truk Dalmas 

kita dibakar, saya jadi 

saksi lho mbak. Lha 

katanya polisi itu harus 

sabar, bisa mengayomi & 

melindungi masyarakat. 

Punya kita itu tameng ya 

semoga ngga terpancing 

oleh pendemo. 

D 

Massa melakukan 

tindakan-tindakan 

yang anarkis & 

melatarbelakangi 

terjadinya 

agresivitas pada 

anggota Dalmas 

21. Aksi massa 

seperti apa 

yang 

membutuhkan 

pengamanan 

khusus ? 

Massanya jumlahnya 

banyak bisa. Pas di 

Temanggung itu masalah 

penistaan agama. Ya kita 

dibagi di sisi depan, 

belakang, tengah, kanan, 

kiri. Waktu itu saya di kiri. 

Itu tadinya massa landai-

landai, tapi biasa toh di 

kerumunan massa gitu kan 

ada provokator, provokator 

nyuruh gini-gini kan mau. 

Satu nendang, dua 

D, 

D2, 

D6, 

B1 

Provokator massa 

memperkeruh 

suasana, anggota 

Dalmas menuruti 

perintah pimpinan 
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nendang, yang lainnya ikut 

melempari. Ya kita kan 

bisanya bertahan, kalau 

pimpinan nyuruh kita 

dorong ya dorong kalau 

belom ya belom. 

21. Ada perasaan 

gagal atau 

kecewa ngga 

pas keadaan 

udah rusuh 

gitu? 

Kalau kecewanya sih dikit, 

cuma dongkol aja. Kita kan 

pengennya mukul, tapi 

kembali lagi tugas kita 

sebagai aparat melindungi 

& mengayomi. 

C, D3 

Perasaan ketika 

mengamankan aksi 

massa. 

22. Ketika 

memakai 

seragam 

Dalmas 

lengkap ada 

perasaan 

tertentu ? 

Ketika memakai helm, 

tongkat gitu kebanggaan 

semakin kuat karena jiwa 

kita adalah jiwa pasukan. 

Kalau udah pakai gitu terus 

ngadepin massa jadi 

tambah semangat, karena 

kalau kita kendor pasti kita 

akan kalah. 

D4 

Perasaan bangga 

mengenakan 

seragam polisi 

23. Hal itu 

berpengaruh 

ngga sama 

kepribadian 

mas ? 

Tetep berpengaruh banget, 

kita dikatakan polisi kalau 

pas pakai seragam polisi, 

kalau engga ya kaya orang 

umum. Dikatakan Dalmas 

ya pas pakai peralatan 

Dalmas lengkap, pokoknya 

kebanggaan. 

D4 

Pengaruh seragam 

terhadap 

kepribadian 

24. Tindakan 

massa yang 

seperti apa 

yang ngga 

disukai ? 

Kita kalau dongkol kan 

ngga bisa apa-apa, tapi 

kalau massa yang dongkol 

mereka bisa melempar, 

mengata-ngatai polisi 

bajingan, polisi asu ya itu 

udah biasalah. Ya kita sih 

udah biasa digituin, tapi ya 

D 

Hal-hal yang 

dilakukan massa 

yang 

melatarbelakakangi 

agresivitas 
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gimana lagi massa kan 

banyak orang. 

25. Pernah ngga 

merasa ingin 

menyakiti 

massa duluan ? 

Kalau saya ya, kalau massa 

itu baik ngga anarkis, dari 

hati nurani kita ngga 

bakalan. Kalau mereka 

anarkis ya gimana lagi. 

  

26. Kalau mas, 

secara individu 

mengatasi 

keadaan massa 

gimana ? 

Ya udah diem aja, ya 

pengen mukul. Tapi kita 

gerakannya satu pleton, 

kalau saya lari itu 

kesalahan. Ya keinginan 

tapi ngga bisa tersalurkan 

  

27. Kalau kolektif 

mas ? 

Kaya gitu, kalau misal 

temen kena pukul ya nurut 

pimpinan. Kalau pimpinan 

nyuruh dorong mundur ya 

kita dorong. Dengan 

gerakan Dalmas 1 pleton. 

B1, 

D2, 

D5 

Melakukan 

agresivitas fisik 

atas perintah 

pimpinan 

28. Pernah ngga 

mas melakukan 

tindakan 

kekerasan 

verbal ataupun 

fisik sama 

massa ? 

Verbal paling cuma teriak, 

bentak aja, kalau pas 

dorong ya sambil nendang 

hehee.. 
B, B1, 

B2 

Bentuk-bentuk 

agresivitas yang 

dilakukan 

29. Perasaannya 

waktu itu 

gimana ? 

Ya agak jengkel, tak 

salurin kesitu aja tapi ngga 

banget-banget wong disini 

juga aman, tapi kalau yang 

anarkis ya gimana lagi. 

C, D 

Perasaan yang 

dirasakan saat 

melakukan 

agresivitas 

30. Sudah tau mas 

kewajiban dan 

larangan 

Dalmas 

Sebelum kita menghadapi 

massa ya udah tau, kita 

ngga boleh melangkah 

sendiri, mengamankan apa 
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sebelumnya 

waktu 

mengamankan 

massa ? 

yang kita amankan. 

31. Hal yang dirasa 

paling sulit apa 

sih mas ? 

Ya waktu kita pengen 

bergerak tapi ngga bisa. Itu 

udah paling berat yang 

saya rasakan.. misal hati 

kita pengen ndorong, tapi 

ngga ada perintah dorong. 

Kalau tetep ndorong pasti 

kesalahan, yang saya alami 

udah kita ngga ndorong 

tetep dilempari, sampai 

saya kena bom molotovnya 

sana (pas di Temanggung). 

  

32. Kalau melihat 

keadaan 

Dalmas di 

media seperti di 

Makassar 

perasaannya 

gimana mas ? 

Saya tu, ya kok sampai 

segitunya. Tapi kan saya 

juga ngga tau apa yang 

terjadi disana. Kondisinya 

juga ngga tau gimana, ya 

mungkin saya juga bisa 

separah itu. Kalau lebih 

banyak massa & parah ya 

mending lari, melindungi 

diri. 

  

33. Kalau 

karakteristik 

massa yang 

akan anarkis 

bisa diprediksi? 

Oh itu ada intel, yang 

menyelidiki. Ciri-ciri mau 

anarkis udah ada, pasti 

taulah hehee.. kalau ada 

yang provokator 

mengatakan sesuatu secara 

terus-terusan, terus massa 

yang lain ikut-ikut ya itu 

bisa anarkis. Jujur aja ya 

mending buruh daripada 

mahasiswa, kalau 
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mahasiswa susah dikasih 

tau hehee 

34. Oh gitu ya mas, 

terus aku mau 

tau lagi soal 

yang 

Temanggung 

bisa ceritain 

ngga mas ? 

Apanya dulu nih, 

kejadiannya ya.. itu sekitar 

beberapa bulan yang lalu, 

abis jam 12an sampai sore.  

  

35. Terus mas, 

kejadiannya 

dimana ? 

Ya di sekitar Temanggung, 

banyak sih di pengadilan 

lalu merembet ke Gereja, 

disabotase gitu lho 

Gerejanya diserang, 

dirusak dan dilempari. 

Yang paling parah tu ada 9 

sepeda motor dan 3 mobil 

terbakar, termasuk truk 

kita. 

  

36. Sebenarnya 

kenapa sih mas, 

apa 

masalahnya? 

Di masyarakat 

Temanggung beredar 

selebaran kertas berisi 

menjelekkan agama Islam 

& Kristen di sembarang 

jalan. Nah orangnya ini 

cuma 1 orang. Terus 

diadili, kok vonisnya cuua 

5 tahun, warga ngga terima 

terus berusaha main hakim 

sendiri. 

  

37. Jadi ada 

provokasi dari 

massa juga ya ? 

Pasti itu.   

38. Jumlah pasukan 

kita berapa 

mas? 

Kita kan sifatnya 

membantu jadi belum apal 

kondisi kan. Waktu itu kita 
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dari 1 kompi dibagi 

menjadi 3 pleton, masing-

masing 33 orang, kita 

membantu Polres 

Temanggung 

mengamankan di 

pengadilan, di Gereja dan 

di jalan-jalan.  

39. Kalau alat-alat 

yang digunakan 

apa aja mas ? 

Peralatan Dalmas lengkap 

seperti tameng, pelindung 

kaki, tongkat, helm. 

Kendaraannya truk 

Dalmas, APC (Armoured 

Personal Car), AWC 

(Armoured Water Canon), 

Papikadres (Speaker 

penerangan) 

  

40. Terus 

selesainya 

gimana mas ? 

Ya kita tetap bertahan terus 

mendorong, lha kan massa 

lari tuh. Tapi sepeda motor 

mereka masih di wilayah 

tempat kita berdiri, ya terus 

ada sepakat damai dari 

pimpinan. Akhirnya massa 

bisa mengambil sepeda 

motornya. Lalu suasana 

kembali tenang. 
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KETERANGAN : 

Kode Tema 

A Latar belakang subjek 

B Bentuk-bentuk tindakan agresivitas 

B1 Agresivitas fisik 

B2 Agresivitas verbal 

B3 Agresivitas kolektif 

C Perasaan yang menyertai agresivitas 

D Latar belakang agresivitas 

D1 Insting destruktif 

D2 Kekuasaan atau kepatuhan 

D3 Frustrasi agresi 

D4 Deindividuasi 

D5 Modeling 

D6 Provokasi massa 
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LAMPIRAN 3 

Daftar  

Gambar 
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gambar 1 unjuk rasa menentang kenaikan BBM 

 

gambar 2 unjuk rasa menuntut kenaikan UMR 
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gambar 3 unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM 

 

gambar 4 sidang kasus penistaan agama di Temanggung 
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LAMPIRAN 4 

Surat-Surat 
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