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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan terbukanya kebebasan di era reformasi, kegiatan unjuk rasa atau 

demonstrasi banyak ditempuh oleh warga masyarakat untuk menunjukkan aspirasi 

terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam level nasional maupun daerah.  

Unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan, manakala komunikasi politik melalui cara 

lain yang dilakukan dianggap gagal. Ada anggapan, bahwa dengan unjuk rasa, apa 

yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, diharapkan 

pemerintah akan mengubah kebijakannya. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk 

mengungkapkan pendapat di muka umum untuk menuntut atau menyampaikan 

tuntutan kepada penguasa. 

       Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara 

yang berdasarkan demokrasi. Istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan 

dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: ”Indonesia ialah Negara yang 

berdasarkan atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka”. Penjelasan 

tersebut sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan Negara Indonesia.   

Menurut Moh. Mahfud M.D, cirri-ciri Negara hukum adalah: (1) adanya 

perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi 

harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin 

(due prosces of law); (2) adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

(3) adanya pemilu yang bebas; (4) adanya kebebasan menyatakan pendapat; (5) 
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adanya kebebasan berserikat dan beroposisi; (6) adanya pendidikan kewarga 

negaraan.
1
 Negara demokrasi bersistem pemerintahan yang bersumber pada 

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. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 

menggunakannya sebab dengan Demokrasi hak masyarakat untuk menentukan 

sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. 

Prof. Amin Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi yakni :
 2

 

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan 

2. Persamaan di depan hukum 

3. Distribusi pendapatan secara adil 

4. Kesempatan pendidikan yang sama 

5. Empat macam kebebasan yaitu, kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama 

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi 

7. Mengindahkan etika politik 

8. Kebebasan individu 

9. Semangat kerjasama 

10. Hak untuk protes. 

 

Sedangkan Prof Dahlan Thaib dalam bukunya Pancasila Yuridis Ketatanegaraan 

mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan Demokrasi mengandung unsur-unsur 

yang paling penting dan mendasar yaitu:
3
 

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik 

                                                 
1
 Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan 

Masyarakat Madani, Edisi ke tiga, ICCE UIN syarif Hidyatullah, Jakarta, hal. 46 
2
 Heady Anggoro Mukti, “Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum”. 

http://unisys.uii.ac.id/index.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51, 27 April 2006. 

       
3
 Ibid 

 

http://unisys.uii.ac.id/index.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51
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2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara 

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh 

warga Negara 

4. Suatu sistem perwakilan 

5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas 

 

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis 

dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 

disaat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk 

rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa 

dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan 

yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa. Dengan melihat 

kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum.
4
 

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di 

muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah 

sebagai berikut: 
5
 

Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, 

mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam 

menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang 

kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara 

sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, 

dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum, pasal 4 
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berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau 

kelompok 

 

       Bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur 

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa: 

“Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan 

keselamatan umum.”
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Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia 

Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E 

ayat (3) yang menyatakan:“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Yang dimaksutkan setiap orang berhak atas 

kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan 

dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi 

unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-

hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah 

dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali 

melukai semangat demokrasi itu sendiri.  

       Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada 

bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada 

hal yang fatal berupa kerusakan barang maupun perlukaan dan bahkan jatuhnya 

                                                 
        

6
 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka 

Umum, pasal 9 ayat (3) 
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korban jiwa, seperti aksi demo peringatan setahun pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono-Boediono di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/10), yang berakhir rusuh. 

Didalam aksi itu para demonstran membakar ban, melakukan pemblokiran jalan 

Diponegoro bahkan sejumlah demonstran juga melemparkan batu kepada kepolisian 

yang bertugas untuk mengamankan aksi demonstrasi.
7
 

       Dalam hal penanganan aksi massa sendiri, kepolisian sudah memiliki pedoman 

teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam 

mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa  Kepala Polri 

Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan 

Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang 

dikeluarkan pada tanggal 8 oktober 2010 lalu yang digunakan pegangan oleh 

kepolisian dalam menangani aksi masa yang berujung pada  kericuan. 

Keluarnya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan 

Anarki menuai kritik dari kalangan masyarakat karena dalam ketentuannya polisi 

mempunyai kewenangan melakukan tindakan represif bahkan tembak di tempat bagi 

massa yang anarkis. Prosedur Tetap itu berisi tahapan tindakan petugas saat 

menghadapi ancaman dan gangguan nyata. Di tahap ancaman, petugas secara 

bertahap melakukan identifikasi, himbauan, dan tindakan fisik terhadap pelaku. Fase 

                                                 
       

7
 harianjoglosemar, “Istana rusuh, 1 tertembak”, http://harianjoglosemar.com/berita/istana-rusuh-

1-tertembak-27374.html , 21 oktober 2010 

http://harianjoglosemar.com/berita/istana-rusuh-1-tertembak-27374.html
http://harianjoglosemar.com/berita/istana-rusuh-1-tertembak-27374.html
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selanjutnya berupa penanganan dengan tangan kosong, penggunaan senjata tumpul 

atau senjata kimia, seperti gas air mata, dan tahap terakhir adalah penggunaan senjata 

api.  

       Di dalam Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan 

Anarki penggunaan senjata api diatur dalam poin d halaman 12 yang berbunyi, 

“apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan, dilakukan tembakan 

terarah kepada sasaran yang tidak mematikan”.
8
 Ditahap terakhir inilah yang 

mengandung kontroversi karena didalam protap tidak dijelaskan peluru apa yang 

digunakan untuk melumpuhkan aksi anarki, apakah peluru tajam atau peluru karet. Di 

dalam protap juga tidak dijelaskan standar perbuatan yang dapat digolongkan sebagai 

tindakan anarki, penilaian suatu tindakan bisa dikatakan anarki hanya sesuai dengan 

penilaian para personel polisi yang bertugas. 

Munculnya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan 

Anarki dikhawatirkan justru mendorong polisi untuk bertindak arogan dalam 

menangani aksi massa. Sebelum dikeluarkannya Prosedur Tetap Nomor: 

Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki polisi begitu ringan mengeluarkan 

tembakan kepada para demonstran, seperti yang terjadi pada kerusuhan di Desa Koto 

Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada Selasa 

                                                 
       

8
 Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:PROTAP /1/X/2010, poin d, hal 

12 
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(8/6/2010).
 
Dua orang tewas akibat tertembus peluru tajam dari aparat kepolisisan 

yang bertugas mengamankan aksi massa.
 9

 

       Menurut Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming mengungkapkan 

Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki akan 

menimbulkan fobia dan trauma serius pada masyarakat. Beliau menilai Protap ini 

sangat rentan menjadi alat legitimasi bagi Polri sebagai bagian dari pelaku kekerasan 

dan pelanggaran HAM, Apapun alasannya, ia mengatakan rumusan seperti ini tentu 

sangat bertentangan dengan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, dan Merendahkan 

Martabat Manusia (International Convention Against Torture And Other Cruel, 

Inhumane Or Degrading Treatment of Punishment) di ratifikasi Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1998, Tanggal 28 September 1998. Prosedur Tetap Nomor: 

Protap/1/X/2010 tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM yang diperkuat dengan kovenan hak sipil dan politik 

(dirativikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant On Civil And Political Rights).
10

 

Harus dipahami sepenuhnya bahwa unjuk rasa atau demonstrasi pada hakekatnya 

adalah manifestasi  kebebasan berkumpul,  berekspresi dan  berpendapat. 

Penyampaian pendapatdi muka urnum yang dapat berupa Unjuk rasa atau 

                                                 
       

9
 Yuli, “Polisi Tembak 2 Petani dari Belakang”, 

http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/20323164/Polisi.Tembak.2.Petani.dari.Belakang, 8 Juni 

2010 

       
10

 Djibril Muhammad, “komnas HAM: protap kapolri penaggulangan anarki timbulkan fobia”, 

http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/13/139861-komnas-ham-protap-kapolri-

penanggulangan-anarki-timbulkan-fobia, 18 Oktober  2010.  

http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/20323164/Polisi.Tembak.2.Petani.dari.Belakang
http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/13/139861-komnas-ham-protap-kapolri-penanggulangan-anarki-timbulkan-fobia
http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/13/139861-komnas-ham-protap-kapolri-penanggulangan-anarki-timbulkan-fobia


8 

 

demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin di dalam 

Konstitusi tertulis UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan 

kehidupan bernegara hukum, namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen hukum 

hak asasi manusia nasional  maupun  internasional. Sebagai hak konstitusional 

sekaligus hak asasi manusia, maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya 

wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya. 

       Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

ANALISIS YURIDIS NORMATIF POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI 

MANUSIA PADA PROSEDUR PENANGGULANGAN ANARKI OLEH 

APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGUNJUK 

RASA (Studi: Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang 

Penanggulangan Anarki Oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia). 

 

B. Rumusan Masalah 

       Dari gambaran diatas penulis dapat menggariskan beberapa rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sejauh mana kesesuaian antara batasan hak-hak terhadap para pengunjuk rasa 

atau para demonstran dalam Protap/1/X/2010 ditinjau dari pembatasan HAM 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dilakukan oleh pengunjuk rasa atau 

demonstran yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan anarki oleh Prosedur 

Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki? 
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3. Sejauh mana potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam Prosedur 

Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa batasan hak-hak terhadap para pengunjuk 

rasa atau para demonstran menurut perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk tindakan apa saja yang 

dilakukan oleh pengunjuk rasa atau demonstran yang dapat dikualifikasikan 

sebagai tindakan anarki oleh Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang 

Penanggulangan Anarki. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana potensi pelanggaran Hak 

Asasi Manusia di dalam Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang 

Penanggulangan Anarki. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, kusunya mengenai bagaimana proses penangan 

unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung anarkis oleh aparat kepolisian, sehingga 

dapat menambah wawasan dan juga pengembangan teori hukum di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis : penulisan hukum ini dapat memperluas pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta menambah wacana 



10 

 

ilmu hukum, dan penelitian ini juga bermanfaat guna memperoleh gelar S1 di 

fakultas hukum. 

b. Bagi kepolisian : penulisan hukum ini dapat berguna sebagai bahan masukan 

tentang penanganan unjuk rasa atau demonstrasi yang sering terjadi di Negara 

Indonesia  yang berujung anarkis. 

c. Manfaat Bagi masyarakat : hasil penulisan hukum ini dapat menambah 

pengetahuan tentang hak-hak apa saja yang harus diperoleh dalam melakukan 

demonstrasi atau unjuk rasa, serta larangan apa saja yang tidak boleh 

dilakukan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi guna seagai acuan menjadi 

masyarakat madani yang menghormati Hak Asasi Manusia. 

E. Metode Penulisan 

Metode penulisan adalah salah satu bentuk dalam pengungkapan kebenaran 

bahan penulisan, sehingga penulisan tugas akhir (skripsi)  sangatlah penting dengan 

didampingi metode diskriptif yang notabene sebagai pertanggung jawaban bagi 

penulisnya. 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan : metode yang dipakai menggunakan pendekatan yudiris 

normatif, artinya penulisan hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan 

hukum primer dan data sekunder yang bersifat hukum. 

2. Jenis Bahan Hukum: 

a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 
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Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil 

and Political Rights) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2005, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan Dan 

Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, dan 

Merendahkan Martabat Manusia (International Convention Against 

Torture And Other Cruel, Inhumane Or Degrading Treatment of 

Punishment) di ratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, serta 

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 

Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. 

b. Bahan Hukum Skunder : yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang merupakan 

bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini 

meliputi, buku, artikel ilmiah, jurnal online dan makalah terkait. 

c. Bahan Hukum Tersier : bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

diperoleh dari pustaka, ensiklopedi, jurnal, kamus, penelitan terdahulu, 

dll. 

3. Teknik pengumpulan bahan hukum : penulisan ini ini menggunakan studi 

dukumen dan studi kepustakaan. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum : yaitu teknik analisa bahan hukum dalam 

skripsi ini didasarkan isi (content analysis). Dimana bahan hukum tersebut di 
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elaborasi guna menggambarkan dan memaparkan secara jelas Prosedur Tetap 

Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruan penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

       Pada bab pertama dijabarkan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, 

dua pokok permasalahan, tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum maupun tujuan 

khusus, manfaat penelitian, kemudian dijelaskan pula mengenai metode penulisan, 

serta sitematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum hak asasi 

manusia yang meliputi pengertian hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, 

perkembangan hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia, ruang lingkup hak asasi 

manusia, sifat pembatasan hak asasi manusia (derogable right dan non derogable 

right). Serta dijelaskan pula landasan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka 

umum, landasan hukum hak bebas dari penyiksaan (the right to be free from torture), 

tinjauan tentang unjuk rasa atau demonstrasi, tinjauan tentang tindakan anarkis, 

fungsi dan tugas kepolisian republik Indonesia, serta teori penegakan hukum. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu, bagaimana batasan hak-hak terhadap para pengunjuk rasa 

atau para demonstran menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

bentuk dan kualifikasi tindakan anarki oleh Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 

serta sejauh mana potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam Prosedur Tetap 

Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan 

berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. 

Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai 

dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


