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Obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang 

menjadi faktor-faktor penyebab kerusuhan massa dalam pertunjukan konser musik di 

POLRESTA Malang? dan bagaimana peran POLRI dalam mencegah dan menanggulangi 

kerusuhan massa yang terjadi dalam pertunjukan konser musik ? Skripsi ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis-sosiologis, data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konser musik yang diselenggarakan di Kota Malang semakin 

tinggi frekuensi pelaksanaan, akan tetapi patut disayangkan dalam penyelenggaraannya kerap 

menimbulkan terjadinya kerusuhan massa. Kerusuhan Massa akibat penyelenggaraan konser 

musik disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya adalah : 1) Tidak mencukupinya 

jumlah aparat perosnil kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan konser musik 2) Kurang 

adanya koordinasi antar aparat personil polisi di lapangan dalam mengamankan pelaksanaan 

konser musik 3) Belum lengkapnya fasilitas peralatan dan perlengkapan pengamanan dalam 

pelaksanaan konser musik 4) Kurang ketatnya fungsi pengamanan dan pengawasan yang 

diberikan oleh POLRESTA Malang dalam mengamankan konser musik 5) Pelaku tidak 

menginformasikan kegiatan konser musik kepada POLRESTA Malang 6) Jumlah massa 

penonton konser musik yang sangat banyak 7) Karakter massa penonton yang menyaksikan 

konser musik yang fanatik dan mudah diprovokasi 8) Kurangnya koordinasi panitia dalam 

pelaksanaan konser musik 9) Adanya Provokator yang melakukan provokasi dalam kerumunan 

massa 10) Kondisi dan suasana kegiatan konser musik yang semakin memanas 

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh POLRESTA Malang dalam mencegah dan 

menanggulangi kerusuhan massa yang diakibatkan pelaksanaan konser musik meliputi : A) 

Upaya Penanggulangan, yang meliputi : 1) Pengetatan pengamanan da pengawasan konser musik 

2) Koordinasi dengan ketua penyelenggara konser musik 3) Koordinasi dengan berbagai elemen 

terkait 4) Pembubaran massa. B) Upaya Pencegahan (Preventif), yang meliputi : 1) Perbaikan 

sistem perijinan konser musik 2) Penambahan personil polisi dalam mengamankan konser musik 

3) Pelatihan pengamanan bagi setiap personil polisi 4) Pengadaan fasilitas peralatan dan 

perlengkapan 5) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. 

 

 


