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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan suatu olahraga yang mempunyai banyak penggemar di 

belahan dunia manapun. Bahkan sepakbola bukan hanya sekedar olahraga akan tetapi 

juga mampu mengangkat taraf perekonomian seseorang bagi mereka yang memiliki 

bakat dalam hal berolahraga khususnya pada olahraga sepakbola. Pertandingan 

sepakbola tentu tidak terlepas dari adanya suporter dengan berbagai keunikannya, 

suporter juga berperan sebagai pendongkrak semangat tim yang bertanding. Suporter 

adalah sebuah elemen penting dalam sepakbola. Suporter bagi sebuah kesebelasan 

bisa berarti aset berharga bila dikelola dengan baik, menjadi pemain ke duabelas 

karena semangat yang diberikannya, menjadi simbol kebanggaan tim karena 

kreatifitas dan loyalitasnya, menjadi spirit kemenangan dan kejayaan tim saat semua 

potensi tercurahkan untuk kesebelasan itu. Begitu membudayanya eksistensi suporter 

dalam sepakbola menjadikannya tak akan ada sebuah kesebelasan tanpa ada supoter. 

Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang 

yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki 

sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar1. Suporter

sepakbola meski menonton pertandingan sepakbola di tempat dan mendukung tim 

yang sama belum tentu mereka saling mengenal satu sama lain, meski demikian 

1Soeprapto, SU. 2010. Materi Kuliah Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Hlm.32 
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mereka sangat peka terhadap stimulus yang datang dari luar seperti ketika tim mereka 

nyaris mencetak gol atau ketika gol tercipta, secara tidak langsung tanpa dikordinir 

mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sama yakni berteriak dan bersorak. 

Bahkan ketika terjadi kerusuhan pun meski tidak saling mengenal tapi atas nama 

solidaritas supporter pendukung kesebelasan yang sama, mereka langsung membantu 

rekan-rekannya ketika kerusuhan terjadi. Fanatisme yang berlebihan dari suporter 

dalam mendukung kesebelasan yang disayanginya kandangkala berubah menjadi 

kerusuhan (anarkisme) dengan merusak berbagai fasilitas stadion maupun fasilitas 

umum di sekitar stadion.Tindakan kerusuhan suporter ini semakin anarkis ketika 

terjadi gesekan antara dua kelompok suporter. Berbagai macam dukungan suporter 

pun selalu diberikan kepada tim sepakbola kesayangannya, salah satunya adalah 

dengan melakukan konvoi dalam rangka turut serta berbahagia atas kemenangan 

timnya ataupun berbondong-bondong untuk mengantar tim sepakboa kesayangannya 

untuk bertanding. Tentu saja seperti yang sering kita jumpai, konvoi tidak hanya 

dilakukan dengan tangan kosong. Konvoi yang identik dengan kemenangan ini 

seringkali dilakukan dengan bebas dan ramai, ada yang membawa bendera berukuran 

besar dengan tulisan slogan untuk tim sepakbola kesayangannya, beriring-iringan 

mengendarai angkutan umum maupun angkutan pribadi dengan memblokade jalan 

dan lain sebagainya. Tentu saja hal-hal tersebut harus dilakukan dengan atas izin 

pejabat setempat karena apabila mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum 

yang identik dengan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang ada maka 

kita harus menengok kembali peraturan-peraturan yang sudah ada dan dilarang 
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melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dewasa ini konvoi sering 

dilakukan dengan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada, 

seringkali konvoi dilakukan dengan ugal-ugalan tanpa memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan di lingkungan sekitarnya.Oleh karena itu banyak aksi konvoi yang 

berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada tindakan pengrusakan.Tindakan 

pengrusakan yang terjadi dilakukan oleh para anggota konvoi itu sendiri merupakan 

tindak pidana. Konvoi yang berakhir pengrusakan sering kali juga menelan korban 

jiwa dan luka-luka baik dari pihak anggota konvoi sendiri maupun dari pihak lain. 

Di Indonesia ini salah satu daerah yang seringkali melakukan konvoi untuk 

merayakan kemenangannya nya adalah warga Kota Malang. Kota Malang yang 

terkenal dengan Sepak Bola nya yang selalu juara ini seringkali melakukan konvoi 

untuk memperingati kemenangan Tim Sepak Bolanya yang biasa disebut dengan 

Arema dengan cara berkeliling menyusuri setiap jalan di Kota Malang dengan 

membawa terompet-terompet dan mengibarkan bendera-bendera besar berwarna biru 

dengan bertuliskan Aremania. Konvoi ini dilakukan untuk menjunjung tinggi 

solidaritas antar suporter Arema dan tentu saja konvoi dilakukan dengan aman dan 

tidak merugikan lingkungan sekitar namun realitas menunjukan bahwa dibalik konvoi 

yang ramai dan kompak ini ternyata ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh suporter bola Aremania tersebut. Salah satu berita yang menayangkan tentang 

kerusuhan konvoi yang ditimbulkan oleh suporter bola Aremania adalah sebagai 

berikut : 
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Tiga tersangka pelaku perusakan Honda Stream L 1453 EM, milik Michelle 

Yudha Kennedy, saat berkonvoi merayakan kemenangan Arema Cronus pada 

4 April 2016 lalu akhirnya ditangkap polisi.Ketiganya yang merupakan warga 

Kelurahan Mujolangu, Kecamatan Lowokwaru, yakni Adi Wijayanto (22), 

MDA (17) dan WPM (17). Adi saat ini ditahan di Mapolres Malang Kota. 

Sementara MDA dan WPM dibebaskan, karena masih di bawah umur dan 

sudah dijamin oleh orangtua masing-masing.Adi dan dua tersangka lain 

menyerang mobil milik Michelle saat mereka mendengar teriakan, 

“Hancurkan! Hancurkan!” dalam perjalanan. Saat itu mereka bertiga ikut 

dalam rombongan konvoi dengan mengendarai angkutan kota 

(Angkot).“Angkot AG,” kata Adi, Senin (11/4/2016), saat gelar perkara di 

Mapolres Malang Kota.Ankot yang mereka pakai adalah milik salah satu 

orangtua dari tersangka. Angkot dinaiki oleh beberapa orang dan disupiri oleh 

salah satu dari rombongan secara bergantian.Usai mendegar teriakan itu, Adi 

dan dua tersangka lain spontan keluar dari Angkot dan merusak mobil pelat L 

milik Michelle. Mereka menendang body mobil dan memecahi kaca mobil 

dengan batu jenis marmer yang banyak terdapat di sekitar tempat kejadian, 

yaitu di Jalan Mayjen Panjaitan.Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP 

Tatang Prajitno mengatakan, sebenarnya para tersangka tidak mengetahui 

sumber suara provokator itu. Yang mereka tahu, suara itu terdegar keras dan 

berkali-kali. Ueforia yang mereka rasakan membuat luapan emosi mereka 

muncul.“MDA dan WPM kami tangkap tidak jauh dari lokasi TKP karena 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang/
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banyak saksi mata yang mengenali. Sementara Adi menyerahkan diri pada 

malam itu juga. Satu dari dua tersangka di bawah umur juga merupakan adik 

kandung Adi,” tambahnya. 

Kepada polisi, Adi mengaku, belum pernah melakukan hal serupa. Mereka 

memang pernah ikut berkonvoi saat perayaan kemenangan tim sepak bola 

Arema Cronus. Aksi perusakan mobil juga tak direncanakan.Salah satu 

buktinya, mereka tak membawa benda tumpul atau senjata tajam selama 

berkonvoi.“Murni spontanitas. Batu yang mereka gunakan untuk merusak 

mobil juga banyak didapatkan di lokasi kejadian,” ujar dia.Kerugian yang 

didapat korban dalam kejadian itu pun diperkirakan bertambah. Sebelumnya, 

perkiraan besaran kerugian hanya Rp 10 juta. Namun dalam penyelidikan 

lebih lanjut, parahnya kerusakan mobil membuat estimasi kerugian naik 

hingga Rp 60 juta.“Sampai hancur semua seperti itu mobilnya,” kata 

Tatang.Diberitakan sebelumnya, mobil Honda Stream milik Michelle rusak 

parah setelah diserang secara brutal oleh oknum Aremaniayang tengah 

berkonvoi. Selain Michelle, mobil itu juga dinaiki oleh istri dan anaknya yang 

masih berusia tiga tahun.Saat kejadian, sang anak mengangis ketika mobil 

mereka diserang. Mobil berwana abu-abu metalik itu pecah pada bagian 

belakang. Kaca samping kanan dan kiri mobil juga retak akibat pukulan batu.2 

  

                                                           
2Surya Malang.com, “Konvoi Aremania Berakhir Rusuh” dalam www.suryamalang.com access 
tanggal 15 September 2016 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/aremania/
http://www.suryamalang.com/
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Melihat berita diatas, kembali kita menengok kepada peraturan-peraturan 

yang sudah ada sebelumnya. Apabila melihat kasus diatas tentu saja para pelaku 

pengrusakan mobil tersebut akan dijerat pasal 170 KUHP yang masuk kedalam 

golongan kejahatan ketertiban umum yang berbunyi “ Barang siapa yang dimuka 

umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum 

penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan “.3Karena melihat kasus tersebut 

kekerasan dilakukan lebih dari satu atau dua orang dan dilakukan di muka umum 

dimana tempat publik dapat melihatnya. Bertolak dari realitas tersebut timbul 

beberapa pertanyaan bahwa apakah pelaku-pelaku konvoi anarkis ini tidak mendapat 

sanksi yang membuat mereka jerah atau bahkan mereka tidak mendapatkan sanksi 

sama sekali, sehingga masih sering terjadi konvoi yang anarkis dan berujung 

pengrusakan. Padahal selain melanggar KUHP, perilaku anarkis konvoi supporter 

bola tersebut juga telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 

tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian ke 4 tentang 

Tata Cara Berlalu Lintas.dimana pada paragraph 1 pasal 105 telah dijelaskan bahwa 

setiap orang yang menggunakan jalan wajib:  

a. Berperilaku tertib dan/ atau; 

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan.4 

                                                           
3Soesilo.R.1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bogor. Politeia 
4Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Dengan melihat aturan diatas maka dapat kita kaji bahwasanya perilaku konvoi 

dengan anarkis juga dapat melanggar aturan diatas dikarenakan supporter pengguna 

jalan telah melakukan hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan lalu 

lintas.Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian seperti ini tidak 

terjadi.Polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku kerusuhan 

dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban yang ditimbulkan dari 

dampak kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola.Maka dari itu, perlu dikaji 

kembali bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah 

diatas agar kesalahan-kesalahan maupun perbuatan melanggar hukum tidak pernah 

terjadi kembali karena seperti yang kita ketahui masih banyak sekali fenomena 

pengrusakan oleh suporter bola ini terjadi sehingga hal ini memberikan kesan bahwa 

setiap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan yang 

menimbulkan kerugian maupun menimbulkan korban itu tidak mendapatkan sanksi 

apapun. Hal ini jelas memberikan dampak buruk terhadap orientasi kedepannya 

dalam dinamika suporter sepakbola di Indonesia pada umumnya. 

Peran aparat kepolisian dalam menindak pelaku kerusuhan supporter sepak 

bola sangatlah penting, tetapi peran polisi untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi korban kekerasan tersebut juga sangatlah penting.Polisi sebagai pihak yang 

berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial seharusnya dapat bertindak 

dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa kekerasan dalam supporter sepak bola 

sebelum nantinya menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun 
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formil.Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 (1) dijelaskan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya kemanan dalam Negara.5 Apabila menengok perundang-

undangan diatas maka sudah jelas bahwa peran polisi disini sangat penting terutama 

dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan termasuk dalam hal konvoi namun 

seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi 

oleh supporter sepakbola mengalami kendala dan masalah, karena jumlah aparat 

kepolisian yang menangani perilaku anarkis supporter bola tersebut tidak sebanding 

dengan jumlah suporter bola yang sedang mereka hadapi.   

Adanya masalah yang timbul akibat kekerasan yang dilakukan oleh supporter 

sepakbola menjadi persoalan baru dalam penegakan hukum di Indonesia, lalu 

timbulah pertanyaan mengapa fenomena seperti ini masih sering terjadi? Maka dari 

itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai apa sajakah faktor-faktor penyebab 

terjadinya konvoi yang berujung dengan pengrusakan dan bagaimanakah upaya 

kepolisian dalam menangani hal tersebut agar perbuatan-perbuatan melanggar hukum 

tersebut tidak terulang kembali. 

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka Penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “ Analisa Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak 
                                                           
5Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 



 

9 
 

Pidana Pengrusakan Kendaraan Pribadi dalam Konvoi Suporter Bola Aremania ( 

Studi di Polres Kota Malang ) “. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konvoi Suporter Bola Aremania 

yang Berujung dengan Pengrusakan Kendaraan Pribadi di Kota Malang ini? 

2. Apakah Kendala yang Dialami oleh Kepolisian Pada Saat Menyelesaikan 

Kasus Pengrusakan Kendaraan Pribadi dalam Konvoi Suporter Bola Aremania 

di Kota Malang ini? 

3. Bagaimanakah Upaya Kepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Pengrusakan 

Kendaraan Pribadi oleh Suporter Bola Aremania di Kota Malang ini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Konvoi oleh 

Suporter Bola Aremania yang berakhir dengan Pengrusakan Kendaraan 

Pribadi di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami Kepolisian pada 

saat menyelesaikan kasus pengrusakan kendaraan pribadi dalam konvoi 

suporter bola Aremania di Kota Malang ini. 
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3. Untuk mengetahui upaya-upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus 

pengrusakan kendaraan pribadi yang dilakukan oleh suporter bola 

aremania di Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menjadi bahan 

pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa maupun akademisi 

khususnya dalam ranah ilmu hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya 

mengenai tindak pidana pengrusakan yang sering terjadi di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk lebih berperan aktif 

dalam hal mengajak masyarakat agar lebih tertib pada aturan yang 

telah ada. 

c. Bagi Pihak Kepolisian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pikiran dan dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Kepolisian untuk 

lebih mengkaji kembali mengenai kejadian-kejadian melanggar hukum 

yang sering terjadi yaitu Pengrusakan. 

d. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pemahaman bagi seluruh elemen masyarakat 

Indonesia dan masyarakat Kota Malang akan pentingnya tetap 

melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma dan tidak 

melanggar hukum. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menjadi bahan 

pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa maupun akademisi 

khususnya dalam ranah ilmu hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis 

khususnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengrusakan 

kendaraan pribadi, upaya-upaya Kepolisian dalam menangani perkara 

tersebut serta kendala yang selama ini dialami oleh Kepolisian dalam 



 

12 
 

menyelesaikan perkara pengrusakan kendaraan pribadi yang dilakukan 

dalam konvoi suporter bola Aremania. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk lebih berperan aktif 

dalam hal mengajak masyarakat agar lebih tertib pada aturan yang telah 

ada. 

c. Bagi Pihak Kepolisian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pikiran 

dan dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Kepolisian untuk lebih 

mengkaji kembali mengenai kejadian-kejadian melanggar hukum yang 

sering terjadi yaitu Pengrusakan. 

d. Bagi Masyarakat 

Masyarakat akan mengetahui bagaimana peranan penting aparat kepolisian 

dalam menangani kasus pengrusakan yang banyak dialami oleh masyarakat 

yang dilakukan oleh para suporter bola Aremania serta mengetahui latar 

belakang suporter sepakbola dalam melakukan kerusuhan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian maslaah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 
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penelitian atau penulisan6. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis (Socio Legal Research).Socio Legal Research diartikan sebagai 

penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang 

memandang hukum dari segi luarnya.Penelitian ini dikaitkan dengan masalah 

sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum7. Pendekatan ini berpedoman kepada fenomena 

sosial sehingga dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari 

terjadinya proses tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian di Polres 

Kota Malang dimana penulis akan memecahkan rumusan masalah yang telah 

penulis sebut diatas serta pihak-pihak lain yang turut serta dalam pokok 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang hendak diperoleh berupa wawancara, baik terstruktur maupun 

tidak terstruktur, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber 

yang berkaitan dengan objek permasalahan.Dalam hal ini yang dimaksud 

                                                           
6Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 
112 
 
7Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87 
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adalah Bapak Roni Sa’dillah dan Bapak Arianto selaku Anggota Unit 

Pidana Umum Kepolisian Polres Kota Malang maupun pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam objek permasalahan. 

b. Data Sekunder 

Data yang hendak diperoleh bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, 

hasil penelitian terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan 

tugas akhir ini. 

c. Data Tersier 

Jenis data yang membrikan petunjuk atau keterangan data primer dan 

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, 

Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

serangkaian tanya jawab secara langsung kepada responden dengan 

sistematis. Dalam melaksanakan teknik ini, penulis akan menetapkan 

populasi dan sampel yaitu Bapak Roni Sa’dillah dan Bapak Arianto selaku 

Anggota Unit Pidana Umum Polres Kota Malang atau Anggota Kepolisian 

di Polres Kota Malang sebagai populasi dan sampel dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling 

 

. 
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b. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempereoleh 

dan mendukung data menjadi lebih akurat yang diperoleh dari berbagai 

media dan kepustakaan. 

c. Studi Kepustakaan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada pencarian 

data dan informasi melalui berbagai dokumen baik tertulis, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen elektronik yang dapat menunjang 

proses penelitian.  

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan hukum ini, teknik analisa data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pemecahan 

terhadap masalah yang hendak diteliti dengan menyajikan data yang diperoleh 

dari studi lapang dan kepustakaan8. Tujuan dari metode ini adalah 

mengungkapkan fakta, fenomena dan variabel yang menjadi pokok 

permasalahan antara Polres Kota Malang dengan para pelaku konvoi suporter 

Bola Aremania maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pokok 

permasalahan.Dengan dilaksanakannya wawancara maupun dokumentasi 

terhadap tiap subjek penelitian, data-data tersebut kemudian dirangkum dan 

diseleksi sehingga dapat dikaji sesuai dengan pokok permasalahan. 

                                                           
8Soerjono, Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Edisi Revisi IV. Universitas Indonesia. 
Jakarta. Hlm. 43 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang memuat tentang teori-teori, doktrin-doktrin, himpunan 

aturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-undang Kepolisian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan 

serta bahan-bahan hukum yang menunjang bab selanjutnya. 

BAB III PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang memuat deskripsi tentang lokasi/objek penelitian, apa saja 

yang melatar belakangi atau apa saja faktor penyebab terjadinya konvoi suporter 

bola aremania yang berujung pada pengrusakan kendaraan pribadi di Kota 

Malang dan Bagaimana upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus 

pengrusakan kendaraan pribadi dalam konvoi suporter bola aremania serta 

mengetahui Kendala-Kendala Kepolisian dalam menangani kasus Pengrusakan 

oleh Suporter Bola Aremania di Kota Malang. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan rekomendasi penulis 

dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian berdasarkan hasil 

penelitian. 


