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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sudah lebih dari satu dekade terhitung sejak tahun 1998 bangsa Indonesia 

hidup dalam era reformasi, era dimana masyarakat Indonesia menginginkan 

perubahan yang sudah tentu perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik 

daripada saat yang sebelumnya. Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa 

reformasi itu terjadi pada saat berpuluh-puluh ribu mahasiswa di Jakarta 

berhamburan turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka yang 

merepresentasikan keinginan masyarakat Indonesia. Puncaknya terjadi ketika 

mahasiswa-mahasiswa tersebut menduduki gedung DPR-MPR dan menuntut agar 

Presiden Indonesia yang memimpin saat itu, Soeharto,  mundur dari jabatannya 

yang pada akhirnya tuntutan tersebut dipenuhi. 

Setiap peristiwa sejarah pasti mempunyai dua sisi yaitu sisi terang dan sisi 

gelap. Di zaman pemerintahan Soeharto demonstrasi atau unjuk rasa tidaklah 

dapat dilakukan dengan bebas (yang terbatas) seperti dewasa ini. Dengan jatuhnya 

rezim Orde Baru (Orba) dan mundurnya Soeharto tersebut maka dimulailah 

kehidupan Negara Indonesia yang baru dimana individu, golongan-golongan, 

berbagai elemen masyarakat, termasuk media baik itu media cetak maupun media 

elektronik, bebas untuk beraspirasi, menyuarakan pendapatnya, mengkritik 

pemerintah apabila dirasa kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan 
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oleh pemerintah kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas, 

dan segala macam hal yang mana pada saat Orba hal tersebut sangat jarang 

dilakukan. 

Bisa dikatakan sejak peristiwa mundurnya Soeharto dari kedudukannya 

demokrasi di Indonesia menjadi lebih hidup daripada waktu sebelumnya, 

contohnya dapat kita lihat Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu Pemilu Legislatif 

maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan pemungutan 

suara secara langsung oleh rakyat sesuai dengan keinginan dan nuraninya sendiri 

tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain. Hal tersebut menandakan 

bahwa demokrasi berjalan dengan cukup baik dan kedaulatan benar-benar berada 

di tangan rakyat. 

Kedaulatan rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan 

pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu 

negara dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat 

negara yang bersangkutan. Spirit kerakyatan yang menjadi watak negara 

demokrasi merupakan syarat utama dalam format negara yang berkedaulatan 

rakyat, karena kekuatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Kesetaraan martabat 

dan persamaan hak politik mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari 

setiap warga negara. Dalam negara demokrasi selain menghargai mayoritas, juga 

pelaksanaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan dan responsif terhadap 

aspirasi rakyat. Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu 

keteraturan dan kebebasan sehingga ada sofistifikasi dalam pertarungan politik. 
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Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya 

sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya 

organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin.1 

Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak era reformasi 

dimulai, dimana unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. 

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang 

kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan 

atasannya. Akan tetapi unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok 

lainnya dengan tujuan lain yang berbeda-beda pula. Unjuk rasa atau demonstrasi 

adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan 

umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok 

tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula 

dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan 

kelompok.2 

Unjuk rasa bisa dilihat sebagai bentuk dari ekspresi masyarakat, namun 

juga disini perlu disadari bahwa unjuk rasa adalah sebagai alat tolak ukur 

penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang 

memiliki beraneka ragam suku, budaya, perilaku, dan terlebih lagi keadaan di 

Indonesia pada saat ini boleh dikatakan sedang mengalami perubahan. Selama 

kurang lebih dalam satu dekade ini Indonesia mengalami perubahan yang tidak 

                                                
1 Jaenuri, Tesis Strata II 
2 Demonstrasi, artikel. Ditulis tanggal 14 Juni 2010. 

www.id.wikipedia.org/wiki/Demonstrasi.html akses tanggal 2 Januari 2011 
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kecil yang mana perubahan tersebut akan mengarah kepada perubahan yang terus-

menerus dan berkelanjutan. Dalam situasi yang demikian ini hubungan antar 

anggota masyarakat sangatlah kental dan dinamis, saling berunjuk rasa sering 

terjadi terutama pada saat suatu anggota atau kelompok masyarakat mengalami 

pertentangan-pertentangan maupun dihadapkan pada suatu perbedaan pandangan 

dan prinsip mengenai kelangsungan hidup mereka. 

Dapat dikatakan bahwa aksi unjuk rasa merupakan instrumen atau cara 

anggota atau sekelompok masyarakat untuk menunjukkan atau menyatakan 

ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan, pemikiran, sikap atau tindakan 

tertentu anggota  atau kelompok masyarakat lain. Aksi unjuk rasa juga merupakan 

instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap 

penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses 

pembangunan dinilai tidak sejalan sebagaimana mestinya. Aksi unjuk rasa 

merupakan denyut nadi masyarakat yang mengalami perubahan. Dari media 

massa diberitakan begitu beragamnya bentuk aksi unjuk rasa, materi yang 

dijadikan bahan untuk unjuk rasa, pihak-pihak dan berbagai elemen masyarakat 

yang melakukan unjuk rasa, aspek yang dijadikan sebagai fokus dalam unjuk rasa, 

penanganan aksi unjuk rasa, tempat yang dijadikan sebagai ajang unjuk rasa, dan 

berbagai macam aspek lain yang terkait erat dengan unjuk rasa. 

Sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi, aksi unjuk rasa telah banyak 

dilakukan dan diizinkan oleh pemerintahan di negara-negara yang maju maupun 

negara yang sedang berkembang, begitu pula di Indonesia. Dalam suatu negara 
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yang menganut sistem demokrasi ada suatu pengakuan dari Negara yang 

menyatakan bahwa setiap warga Negara dapat dengan bebas mengeluarkan 

pendapatnya dimuka umum. Sebagai gambaran, Pasal 28 Undang-undang Dasar 

1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang”. Dalam Pasal 28E angka (3) dinyatakan bahwa “setiap orang 

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal 

ini menunjukkan bahwa menegakkan suatu prinsip demokraasi dalam 

penyelenggaran suatu negara merupakan suatu amanat dari konstitusi yang mana 

hal tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta difasilitasi oleh negara, 

pemerintah, serta oleh petinggi negara lainnya.  

Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam 

Undang-Undang (UU) ini disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-

Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang mana 

kemerdekaan tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksud  dari kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilihat sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1 UU ini yang menyebutkan bahwa : “ Kemerdekaan menyampaikan 

pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan 

lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
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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.” 

Hak-hak yang dijamin oleh UU ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Unjuk rasa atau demonstrasi; 

2. Pawai; 

3. Rapat umum; 

4. Mimbar bebas. 

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang 

merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk 

menyampaikan pendapat dimuka umum. Kelima asas tersebut adalah: 

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban 

2. Asas musyawarah dan mufakat 

3. Asas kepastian hukum dan keadilan 

4. Asas proporsionalitas 

5. Asas mufakat.3 

Dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat terkandung dua makna 

yaitu kebebasan dan tanggung jawab, dan oleh karena itu kita harus 

menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ada beberapa hal yang 

                                                
3 Penggunaan Hak Mengemukakan Pendapat, artikel, ditulis tanggal 21 Januari 2008. 

yudhim.blogspot.com/2008/01/penggunaan-hak-mengemukakan-pendapat.html, akses tanggal 2 
Januari 2011 
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harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab, yaitu: 

1. Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, 

sehingga tidak sembarang pendapat yang dikeluarkan 

2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga 

member manfaat bagi kehidupan bersama 

3. Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, 

sehingga tidak melanggar hukum 

4. Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan sehingga 

tercipta komunikasi sosial yang baik 

5. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk 

mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.4 

Unjuk rasa yang dilakukan tentu tidak boleh menyimpang dari UU yang 

ada, artinya didalamnya ada aturan-aturan yang membatasi tentang tata cara 

bagaimana unjuk rasa itu seharusnya dilakukan, kapan waktu diperbolehkan atau 

tidaknya para demonstran melakukan unjuk rasa, tempat mana yang boleh 

digunakan dan tidak boleh digunakan untuk berunjuk rasa, dan lain sebagainya. 

Hal-hal semacam ini telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 9 Tahun 1998 yang 

isinya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap warga negara dalam 

melakukan unjuk rasa. Hak-hak yang didapat adalah antara lain berhak untuk 

mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, 
                                                

4 Ibid.  
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sedangkan disamping itu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan 

oleh para demonstran apabila ingin menyatakan pendapatnya dimuka umum 

adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-

aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan 

ketertiban umum, dan yang terakhir adalah menjaga keutuhan persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Suatu aturan yang dibuat bukan semata-mata tanpa maksud yang jelas, 

didalamnya pasti ada suatu tujuan maupun misi yang ingin dicapai dari dibuatnya 

aturan tersebut. Adapun tujuan pengaturan UU ini terdapat pada Pasal 4, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu 

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan 

dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat 

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan 

kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung 

jawab dalam kehidupan berdemokrasi 

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan 

atau kelompok. 
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Adapun maksud dari pasal tersebut adalah negara memberikan 

perlindungan yang penuh dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk 

menyalurkan aspirasi dan menyampaikan pendapatnya di muka umum sebagai 

salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap 

warga negara, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Namun disini 

hak dan kebebasan tersebut haruslah diiringi dengan tindakan yang bertanggung 

jawab agar nantinya dapat terwujud suatu kondisi yang aman dan 

berkesinambungan dalam perealisasian demokrasi. 

Dalam hal negara memberikan perlindungan yang penuh kepada warga 

negaranya dalam menyampaikan aspirasi dan mewujudkan pelaksanaan hak asasi, 

dalam Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas 

legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan 

pengamanan. Dalam Pasal 10 juga disebutkan bahwa para pengunjuk rasa harus 

membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Polri oleh pemimpin atau 

penanggung jawab kelompok yang dilakukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua 

puluh empat jam) sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut dimulai. 

Memang dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan para pengunjuk 

rasa melakukan berbagai macam prosedur serta melewati birokrasi yang ada 

terkesan sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan sebuah unjuk rasa, namun 

apabila dipikir lebih dalam, sebuah UU dibuat memang untuk mengatur, 

melindungi dan menciptakan sebuah koridor agar nantinya suatu kegiatan, dalam 
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hal ini seperti unjuk rasa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu aparatur negara, pihak yang 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan UU tersebut, maupun bagi masyarakat 

banyak. 

Disadari atau tidak, kegiatan unjuk rasa pada masa ini kebanyakan 

cenderung mengarah ke anarkis. Hampir di setiap aksi unjuk rasa selalu dibarengi 

dengan tindak kekerasan, bentrokan, bahkan perusakan terhadap sarana dan 

prasarana publik. Unjuk rasa yang melibatkan massa sedikit banyaknya sulit 

untuk dikendalikan dan dikontrol, apalagi apabila dalam unjuk rasa itu disusupi 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencapai sasaran tertentu 

diluar kehendak yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Situasi yang 

demikian ini tentu semakin sulit untuk dikendalikan, maka disitulah diperlukan 

adanya peranan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban unjuk rasa tersebut 

sehingga keadaan dapat dikendalikan dengan baik. 

Polri mempunyai wewenang untuk bertindak dan menangani para 

demonstran dan unjuk rasa itu sendiri, tetapi tentu saja kewenangan tersebut harus 

tetap berada dalam koridor dan peraturan yang berlaku baik di tubuh Polri 

maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kewenangan tersebut 

haruslah mencerminkan keseimbangan terhadap penindakan atas terjadinya 

perilaku anarkis saat terjadi unjuk rasa yang maksudnya adalah siapa yang salah 

itulah yang memang harus dimintai pertanggungjawabannya dan diproses 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Hal tersebut juga berlaku di Kota Malang yang terkenal sebagai Kota 

Pendidikan, dimana mahasiswa selain memiliki tanggungjawab keilmuan, juga 

memiliki tanggungjawab sosial sebagai penerus bangsa. Mahasiswa merupakan 

salah satu elemen sosial masyarakat yang peka terhadap berbagai isu yang terjadi 

di masyarakat, sehingga menyuarakan keresahannya melalui unjuk rasa atau 

demonstrasi, sebagaimana yang diungkap dalam artikel berikut dimana kelompok 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi menanggapi isu 

kenaikan tarif dasar listrik menyeruak pada awal Februari 2010 yang lalu : 

”.... Mahasiswa yang merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
yang merupakan gabungan dari beberapa kampus di Malang seperti 
Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 
Gajayana, melakukan orasi dan aksi teatrikal di depan Kantor DPRD Malang. 
Diantaranya mereka menuntut agar Pemerintah membatalkan kenaikan tarif 
dasar listrik mengingat bahwa masyarakat masih belum siap apabila beban 
hidup bertambah. Karena dipastikan dengan adanya kenaikan tarif dasar 
listrik, maka beban hidup masyarakat akan bertambah ....”5 
 

Artikel tersebut mengungkapkan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI dalam menanggapi isu 

kenaikan tarif dasar listrik di Malang. Dalam artikel tersebut, digambarkan unjuk 

rasa berlangsung secara tertib dan damai. Di beberapa daerah, tindakan 

demonstrasi atau unjuk rasa acapkali berujung rusuh sebagaimana yang diungkap 

dalam artikel berikut:6 

                                                
5 Isu Kenaikan TDL Resahkan Masyarakat, artikel. Ditulis tanggal 8 Februari 2010. 

www.kompas.com/Isu-Kenaikan-TDL-Resahkan-Masyarakat/html, akses tanggal 2 Januari 2011 
6 Demo Mahasiswa Makassar Berlangsung Rusuh, artikel, ditulis 18 Desember 2010. 

www.bataviase.co.id/art/0294.html. akses tanggal 2 Januari 2011 
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Diduga disusupi provokator, unjuk rasa menolak kedatangan SBY berakhir 
dengan bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Sejumlah kendaraan 
dan fasilitas publik rusak akibat kerusuhan tersebut. Kejadian ini melibatkan 
mahasiswa sejumlah universitas negeri dan swasta di Makassar. 
 

Unjuk rasa yang terjadi di Makassar tersebut berlangsung anarkis 

sehingga menimbulkan bentrok antara pihak kepolisian yang bertugas melakukan 

pengamanan, dengan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tetap memiliki 

potensi untuk menimbulkan tindakan anarki. Dengan kondisi kota yang hampir 

serupa dengan Makassar, Malang memiliki potensi serupa untuk menciptakan 

unjuk rasa yang bersifat anarkis. Oleh karena itu penting untuk mengetahui 

bagaimana upaya Polresta Malang dalam melakukan penanganan terhadap unjuk 

rasa anarkis, terutama untuk langkah preventif sehingga suatu aktivitas unjuk rasa 

agar jangan sampai berakhir anarkis. Upaya penanggulangan juga penting untuk 

diketahui masyarakat agar masyarakat dapat mendukung langkah kepolisian 

dalam pelaksanaan penegakan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan 

yang mencegah suatu upaya pengerahan massa (demonstrasi) berakhir anarkis.  

Unjuk rasa yang bersifat anarkis dinilai melanggar hukum yang berlaku 

didalam KUHP dan juga peraturan-peraturan lainnya. Ada beberapa pasal yang 

dapat dikaitkan dan dikenakan kepada para pengunjuk rasa yang bersifat anarkis, 

antara lain adalah : 

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa terang-terangan 

dan dengan tenaga bersama  menggunakan kekerasan terhadap orang atau 
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barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 

bulan. 

2. Pasal 170 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Yang bersalah diancam : Ke-1 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja 

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 

mengakibatkan luka-luka. Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ke-3 dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan 

maut. 

3. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Penganiayaan diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling 

banyak tiga ratus rupiah. Ayat (2) yang berbunyi : Jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara 

paling lama lima tahun. Ayat (3) yang berbunyi : Jika mengakibatkan 

mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (4) yang 

berbunyi : Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

4. Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja 

dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat 

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
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Polri sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjuk rasa 

yang bersifat anarkis yaitu Prosedur Tetap Direktur Samapta Babinkam Polri 

No.Pol:PROTAp/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur 

terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan-

tindakan terhadap para pengunjuk rasa yang telah anarki dan ditambah Peraturan 

Kapolri No.Pol:16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. 

Setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai 

keterbatasan kewenangannya, terutama yang berhubungan dengan mengatasi 

perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa 

hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam 

masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan 

penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari 

tiga prinsip, yaitu : 

1. Legalitas. Semua kegiatan kepolisian harus legal dan meurut hukum yang 

berlaku. 

2. Keharusan. Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan 

untuk bertindak. 

3. Proporsionalitas. Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi 

Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbilkan. 

Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara HAM perorangan dan 

seberapa beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dasar-dasar yang ada 

apabila dilakukan sesuai dengan prosedur dan profesionalitas dapat 
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menghilangkan rasa ketakutan Polri untuk melanggar HAM dalam 

penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh 

masyarakat, walaupun tindakan-tindakan pencegahan lebih diutamakan 

daripada tindakan represif. 

Polri adalah aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya 

suatu saat dapat melanggar HAM, termasuk dalam menangani unjuk rasa, akan 

tetapi disini Polri juga diamanatkan oleh Undang-undang untuk menegakkan 

aturan yang berlaku sehingga hukum dapat dijalankan dan dapat ditegakkan 

sebagaimana mestinya. Tindakan yang diambil Polri dalam menangani unjuk rasa 

sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu Prinsip-prinsip penggunaan 

kekerasandan senjata api, KUHP, prosedur tetap dan prinsip-prinsip legalitas, 

keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada lagi keraguan dalam bertindak 

terhadap para pengunjuk rasa yang bersifat anarkis. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan 

untuk mengkaji dan menulisnya dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) sebagai 

syarat kelulusan dan mendapat gelar Strata satu (S-1) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

SOSIOLOGIS PELAKSANAAN UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG 

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH 

APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Demonstrasi Tahun 2009-2010 di Wilayah 

Hukum Polresta Malang) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian dalam penanganan unjuk rasa? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanganan 

unjuk rasa? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh 

aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan 

oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. 

2. Untuk mengetahui apa saja Kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian 

dalam penanganan unjuk rasa. 

3. Untuk mengetahui apa saja Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisan dalam penanganan unjuk rasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 
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1. Untuk kepentingan teoritis 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum serta menambah wacana baru 

dalam dunia Polri, penegakan hukum dalam penanganan unjuk rasa anarkis. 

2. Untuk kepentingan praktis  

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan 

dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa 

anarkis yang ditinjau dari aspek sosiologis diharapkan dapat menjadi bahan 

tambahan bagi kehidupan masyarakat. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mendapatkan pemahaman dan memudahkan pembahasan masalah 

dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, maka penulis memakai metode 

pendekatan yuridis sosiologis yakni memandang hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis disini adalah Polresta Malang sebagai institusi 

hukum yang bertanggungjawab dalam penanggulangan suatu unjuk rasa. Kota 

Malang disini memiliki potensi untuk timbul berbagai kegiatan unjuk rasa 
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karena selain sebagai Kota Pendidikan, dimana mahasiswa memiliki 

kepedulian besar terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, Kota 

Malang juga dikenal sebagai wilayah industri, dimana para buruh sebagai 

basis massa seringkali menjadi korban kebijakan perusahaan yang tidak adil 

sehingga juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan unjuk rasa. Hal ini 

juga berkaitan lokasi tempat tinggal penulis yang berada di Kota Malang 

sehingga memudahkan untuk pengumpulan informasi dan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. 

3. Jenis Sumber Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari studi di lapangan, yaitu Polresta 

Malang mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Data primer berupa hasil 

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yaitu Polresta Malang.  

b. Data Sekunder 

Dalam melengkapi tulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

berbagai literatur yang relevan terhadap penelitian ini, berbagai macam 

artikel baik itu di Koran, majalah maupun di internet yang membahas 
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tentang tinjauan yuridis sosiologis penegakan hukum yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. 

c. Data Tersier 

Data yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum 

tersier dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah kamus dan 

ensiklopedi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulisan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan wawancara 

dengan para pihak terkait didukung dengan keterangan langsung oleh 

Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (Intelkam) Polresta Malang. Teknik 

wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan 

oleh penulis. 

b. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh dari institusi kepolisian, yang mana berupa 

data pendukung berkaitan dengan tema yang tengah diteliti oleh penulis, 

yaitu upaya penanggulangan unjuk rasa anarkis di Kota Malang. Data 

dokumentasi meliputi catatan aktivitas demonstrasi dalam rentang waktu 
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2009-2010 serta berbagai catatan yang mendukung pelaksanaan 

penelitian. 

c. Kepustakaan 

Selain data yang didapat dari observasi dan wawancara, penulis juga 

mengumpulkan dara dari buku-buku yang menunjang penulisan skripsi 

ini. 

4. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data yang dijadikan 

jawaban rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin 

berdasarkan kenyataan mengenai objek yang diteliti setelah itu diuraikan dan 

dijelaskan secara sistematis sesuai tidaknya dengan ketentuan hukum yang 

berlaku dan kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang konkrit dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis membagi menjadi empat bab, 

sesuai dengan sistematika dalam pedoman penulisan Tugas Akhir. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa hal yaitu, latar belakang, rumusan masalah, 

tinjauan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang menunjang seperti teori, 

doktrin, pendapat para ahli hukum, ketentuan perundang-undangan yang akan 

digunakan penulis untuk mendukung analisa permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana penegakan hukum oleh 

aparat kepolisan Polresta Malang dalam menangani unjuk rasa, kendala dalam 

penanganan unjuk rasa, serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 

mengatasi unjuk rasa.  

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang berisi tentang uraian hasil akhir 

sebagai inti dari proses analisa penelitian yang mana merupakan jawaban dari 

permasalahan yang penulis bahas dan saran atau rekomendasi kepada pihak 

yang bersangkutan dengan hal-hal yang masih mengganjal tentang hal-hal 

yang disebutkan dalam kesimpulan. 


