
18 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana Pengrusakan dan Faktor Penyebabnya 

A.1. Pengertian Tindak Pidana 

A.1.1. Pengertian Tindak Pidana menurut Kamus 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tindak adalah 

suatu langkah atau perbuatan sedangkan Pengertian Pidana adalah kejahatan 

tentang Pembunuhan, Perampokan, Korupsi dan sebagainya jadi dapat 

disipulkan bahwasanya Tindak Pidana merupakan suatu langkah untuk 

berbuat kejahatan seperti Pembunuhan, Perampokan, Korupsi dan 

sebagainya.9 

A.1.2. Pengertian Tindak Pidana menurut Aspek Kriminologis 

 Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan 

suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain 

terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi 

sosial dari masyarakat.10 Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, 

reaksi informal, dan reaksi nonformal. Jadi secara kriminologis sosiologis, 

tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan norma 

yang ada di masyarakat secara kongkret. 

                                                           
9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Balai Pustaka. 2001 
10Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok. FISIP UI PRESS. Halaman 16 
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A.1.3. Pengertian Tindak Pidana dalam Pandangan Monistis dan 

Dualistis 

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 

dari perbuatan.Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 

bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup 

didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggung-

jawaban pidana atau kesalahan (Criminal responbility).Pada dasarnya 

pandangan ini tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan 

dengan unsur-unsur mengenai orangnya.  Ada beberapa batasan atau 

pengertian tidak pidana dari para sarjana yang menganut pandangan 

Monistis.Misalnya menurut Simon.Dimana menurutnya tindak pidana 

adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan 

seperti ini, maka menurut Simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus 

dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a.    Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan Negatif (tidak berbuat) 

b.    diancam dengan pidana 

c.    melawan hukum 
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d.   dilakukan dengan kesalahan 

e.    oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

Dengan penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa 

keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan 

pidana.Simon tidak memisahkan antara criminal act dan Criminal 

responbility.11Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang 

yang melakukan pembunuhan seperti pasal 338 KUHP tetapi kemudian 

ternyata orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang tidak 

mampu bertanggungjawab, misalnya oleh karena orang gila maka dalam 

hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana.Secara gampang 

bisa dijelaskan mengapa peristiwa itu tidak dapat disebut tindak pidana, 

sebab unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang 

yang mampu bertanggung jawab.Oleh karena tidak ada tindak pidana, 

maka juga tidak ada pidana. 

Sedangkan dalam pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan 

pidana dan pertanggungjawaban pidana.Apabila menurut pandangan 

Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik 

usur perbuatan maupun unsur orangnya.Menurut pandangan dualistis 

dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja.Sedangkan 

pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.Menurut 

                                                           
11Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. 
Malang. Hlm. 94 
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pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah 

terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau 

pertanggungjawab pidana. 

Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak 

cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan 

apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab 

atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan 

dilihat bagaimana keadaan bathin orang itu dan bagaimana hubungan 

bathin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan 

yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal 

ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi 

pidana, demikian sebaliknya.12Yang membedakan dua pandangan diatas 

adalah bahwa dalam pandangan monistis keseluruhan syarat untuk adanya 

pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam 

pengertian tindak pidana tercakup baik criminal act maupun criminal 

responsibility.Sementara dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat 

untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana, oleh karena 

dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup criminal act mencakup 

criminal responsibility.Ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan 

orang yang melakukan perbuatan pidana itu. 
                                                           
12Ibid. Hlm. 96 
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A. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya 

tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan 

sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang 

menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat 

dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-

unsur yang ada dalam tindak pidana. 

1. Unsur tindak pidana menurut para ahli : 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah : 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat 

atau membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 

c. Melawan hukum (onrechtmatig) 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar 

person). 

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari 

tindak pidana (strafbaar feit). Lamintang yang merumuskan pokok-pokok 

perbuatan pidana  sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), 

aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum). Duet Cristhine-Cansil 
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memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, 

perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), 

Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar 

(dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya 

schuld (terjadi karena kesalahan). 

Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : 

1. Perbuatan (manusia) 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : 

1. Kelakuan dan akibat 

2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang 

dibagi menjadi : Unsur subyektif atau pribadi.13 

2. Unsur formal 

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 

dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah 

mengatur perbuatan tersebut,  jadi hakim tidak dapat menuduh suatu 

kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka 

tidak ada tindak pidana. 
                                                           
13Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 64 
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c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur 

tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 

dilakukan. 

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan 

yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang 

melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan 

sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat 

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan 

yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

3. Unsur material 

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang 

tidak patut dilakukan.Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan 

undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka 

perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.Unsur-unsur tindak 

pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu 

unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur objektif adalah unsur yang 

terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
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a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan 

manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 

338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 

delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 

dan lain-lain. 

c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 

dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 

4. Unsur yang memberatkan tindak pidana 

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh 

akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana 

diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 

KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, 

jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana 

diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 
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(Pasal 123 KUHP).Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, 

unsur ini meliputi : 

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 

KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 

359 KUHP), dan lain-lain. 

3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 

poging (Pasal 53 KUHP) 

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 

362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 

KUHP), dan lain-lain 

5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri 

dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 

 

A.3. Tindak Pidana Pengrusakan 

A.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan 

 Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran 

termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. 
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Sendangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, 

perbuatan, cara merusakan. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan 

perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap 

barang-barang orang lain secara merugikan ranpa mengambil barang itu. 

A.3.2. Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan 

dan Penghancuran Benda (verneiling of beschadiging van goerderen), pasal 

406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang 

mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat 

demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini 

akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai 

tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk 

penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu : 

1. penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok. 

2. Penghancuran atau pengrusakan ringan. 

3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, 

telepon dan listrik ( sesuatu yang digunakan untuk kepentingan 

umum). 

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja. 

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat 

pelayaran.  
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 Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur 

dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:14 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 

merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu 

benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling 

banyak Rp 4.500,00 

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan 

melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat 

dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian 

milik orang lain. 

Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan : 

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat 

sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu. 

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan 

dengan melawan hukum. 

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang 

lain. 

d. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetappi 

juga mengenai binatang.  

 
                                                           
14Chazawi, Adami. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia. Malang. Hlm.187 
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A.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan 

 Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 

406 KUHP ialah mengenai objeknya.Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, 

sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada 

ayat pertama adalah : 

1. Unsur Objektif : 

a. Perbuatan : 

1) Menghancurkan, 

2) Merusakkan, 

3) Membikin tidak dapat dipakai, dan 

4) Menghilangkan. 

b. Objeknya : Suatu Benda; 

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 

2. Unsur Subjektif : 

a. Dengan Sengaja, dan 

b. Dengan Melawan Hukum. 

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak 

unsur.Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada 

dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam 

kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa 

petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau 

menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan 
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timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus harus sudah ada 

sebelum melakukan perbuatan itu.Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya. 

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang 

berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan 

petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan, ia 

memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang 

lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum 

harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan 

tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan 

dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. 

Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 

406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan 

tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan 

oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan 

seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat 

rusaknya atau hancurnya benda, maka sesunggunya tindak pidana ini tidak 

dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan 

pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam 

unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara 

mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga 
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mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung 

maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.15 

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini. 

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) 

KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami 

bahwa : 

a. Tidak setiap kesengajaan mnghancurkan barang-barang itu harus dituntut 

misalnya menurut Pasal 191bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 

406 ayat (1) KUHP, 

b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada 

tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar 

larangan yang diatur misalnya dalam pasal 351 KUHP, 

c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka 

berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan 

karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, dan 

d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya orang itu akan membuat 

pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang telah diatur 

misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191bis, pasal 

191ter, pasal 194 (2) atau dalam pasal 200 angka 3 KUHP karena seperti 

yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah 

menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka 
                                                           
15Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 87 
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yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau 

barang itu secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang 

diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.16 

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku 

agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi 

semua unsur yang diatus dalam pasal 170 ayat (1) KUHP maka kita harus 

menetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut  

a. Zij atau mereka 

b. Die Openlijk atau yang secara terbuka 

c. Met vereenigde krachten atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga-

tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama, 

d. Geweld Plegen atau melakukan kekerasan, 

e. Tegen Personen of Goederen atau terhadap orang-orang atau barang-barang. 

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini adalah mereka.Ini berarti 

bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dalam pasal tersebut adalah orang 

banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak 

kekerasan terhadap orang-orang atau barang yang dilakukan secara terbuka 

dan bersama-sama.Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang 

turut serta dalam kerusuhan ini dapat dipidana, yang dapat dipidana adalah 

mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan tersebut. 

                                                           
16P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 344 
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 Unsur berikutnya adalah secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan 

melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Menurut Prof. 

Simons karena pasal 170 itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan 

tentang arti dari kata secara terbuka itu sendiri maka setiap kekerasan jika hal 

tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama 

dengan orang banyak dapat dimasukan ke dalam pengertiannya. 

 Unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan. Dalam KUHP sendiri 

tidak memberikan penjelasan tentang apa itu melakukan kekerasan 

melainkan dalam pasal 89 hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan 

yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 

Unsur selanjutnya adalah terhadap orang-orang atau barang-barang artinya 

bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan 

bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang. 

A.4.4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana yaitu : 

1. Teori Lingkungan 

Mahzab ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab 

terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa 

“dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.17Teori ini 

merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa 

lingkungan lah yang merupakan fakto yang memperngaruhi seseorang 
                                                           
17Soejono. 1973. Doktrin-Doktrin Kriminoligi. Alumni. Bandung. Hlm. 42 
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melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut 

adalah:  

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak 

pidana. 

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan. 

3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-Beda 

Selain faktor internal yang berasal dari diri pribadi, faktor eksternal yaitu 

lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan 

kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A 

Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam 

menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat 

atau baik”.18 

3. Teori Kontrol Sosial 

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan 

seseorang dapat melakukan tindak pidana atau tidak karena pada keluarga 

atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka 

kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga 

sebaliknya suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai 

                                                           
18Soejono. 1976. Penanggullangan Kejahatan. Alumni. Bandung. Hlm. 42 
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kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari 

tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 

4. Teori Spiritualisme 

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut 

kerohanian dan keagamaan karena sebab terjadinya kejahatan adalah 

tidak beragamanya seseorang.Oleh karena itu semakin jauh hubungan 

seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang 

untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya. 

5. Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori lainnya dalam memberi 

tanggapan terhadap tindak pidana dengan pendapat “penyebab terjadinya 

kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja”.Jadi menurut 

teori ini penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua 

teori saja tapi dapat lebih dari itu. 

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

B.1. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana 

  Dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana memiliki 2 cara yaitu 

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha 

setelah terjadinya kejahatan) yang uraiannya adalah sebagai berikut : 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin 
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dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah 

kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali sebab 

bukan saja diperhitungkan segi biaya namun usaha ini lebih mudah dan akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan.19 

2. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.20 Tindakan represif lebih 

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain 

dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini 

sebenarnya juga bisa dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan 

datang. Tindakan ini meliputi cara aparatur hukum dalam melakukan 

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di 

pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. 

Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan dengan cara rehabilitasi. 

Tindakan ini juga disebut sebagai pencegahan khusus yaitu suatu usaha untuk 

menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku 

kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan meperbaiki 

pelaku yang berbuat kejahatan.Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya 

tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat. Kemudian 

                                                           
19 A. Qirom Samsudin. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum.Liberty. 
Yogyakarta. Hlm. 46 
20Soejono.Op. Cit. Hlm. 32 
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upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik 

2. Peradilan yang efektif 

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa 

4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi 

5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan 

6. P engawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan 

7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.21 

B.2. Macam-Macam Penanggulangan Tindak Pidana 

B.2.1. Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) 

adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara 

lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan 

juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.22 Sarana penal 

adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang 

didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu : 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

                                                           
21Ibid. Hlm. 45 
22Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum. PT. Gramedia 
Widiasarana. Jakarta. Hlm. 58-59. 



38 
 

b. Sanksi apa yang seharusnya dikenakan pada pelanggar. 

Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui 

beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi 

(kebijakan yudikatif,yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan 

eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan 

tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.Kesalahan/kelemahan kebijakan 

legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat 

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan 

eksekusi. 23 

B.2.2. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

 Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat 

dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat 

menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. 

Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan 

integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Jalur nonpenal, yaitu dengan 

cara : 

a.     Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di 

dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. 

                                                           
23Barda Nawawi Arif. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan. Kencana Media Group. Jakarta. Hlm. 42-43  
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b.     Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment). 

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, 

sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 

C. Kendaraan Pribadi 

C.1. Pengertian Kendaraan 

 Pengertian Kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

seseuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta dan 

mobil.Sehingga untuk mencapai sebuah jarak dibutuhkan kendaraan untuk dinaiki 

agar lebih cepat sampai pada tujuan. Sedangkan menurut Uundang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian Kendaraan 

adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan Tidak Bermotor. 

C.2 Jenis Kendaraan 

 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan terdiri atas 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor 

dikelompokkan berdasarkan jenis seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil 

bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.Sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor 
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adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga hewan. 

D. Konvoi 

D.1. Pengertian Konvoi 

Konvoi merupakan iring-iringan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, kapal 

dan lain sebagainya yang dilakukan sekelompok orang dalam perjalanan bersama 

dan terkadang ada yang disertai dengan pengawalan bersenjata.24 Konvoi biasa 

dilakukan untuk memperingati suatu kemenangan, contohnya dalam hal konvoi 

karena memperingati kemenangan tim sepak bolanya. Para suporter sepakbola 

akan langsung beriring-iringan mengendarai kendaraan nya masing-masing dengan 

membawa bendera berukuran besar dan membunyikan terompet-terompet atau 

meneriakan nama tim sepakbola kesayangannya. 

D.2. Norma Hukum yang Terkait dengan Konvoi 

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 

                                                           
24Soedarjo, Pengertian Menurut Para Ahli,http://www.pengertianmenurutparaahli.com diakses tanggal 
10 Oktober 2016 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/
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harus menengok kembali peraturan-peraturan yang sudah ada dan dilarang 

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. 

Dalam peraturan perundang-undangan, terutama di bidang lalu lintas, tidak 

dikenal istilah pengguna jalan VIP (Very Important Person).Adapun istilah yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah “pengguna jalan yang 

diprioritaskan” atau “kendaraan bermotor yang memiliki hak utama”.Dalam 

keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan 

sebagai berikut: 

a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan; 

b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus; 

c. Mempercepat arus Lalu Lintas; 

d. Memperlambat arus Lalu Lintas; 
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e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas; 

f. Menutup dan membuka arus lalu lintas.25 

Salah satu “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah adanya pengguna jalan yang 

diprioritaskan. Siapa sajakah pengguna jalan yang diprioritaskan? Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna 

jalan yang memperoleh hak utama diprioritaskan yaitu:  

a.Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; 

b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; 

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; 

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; 

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang 

menjadi tamu negara; 

f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan 

g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan 

petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan 

"kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, 

antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut 

pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk 

penanganan bencana alam.26 

                                                           
25Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk 
Kegiatan Lalu Lintas.  
26Pasal 134 Huruf J Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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Kendaraan yang mendapat hak utama tersebut harus dikawal oleh petugas 

KepolisianNegara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah 

atau biru dan bunyi sirene. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu 

Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama.Jadi pada 

dasarnya kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas 

kepolisian dan alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku 

padanya.Kita seringkali melihat konvoi para suporter bola di jalan raya.Ada yang 

konvoi dengan menggunakan bus (baik yang duduk di dalam maupun yang duduk 

di atas atap bus), ada juga yang menggunakan mobil barang (mobil pick up/bak 

terbuka).Jika konvoi menggunakan bus, perlu diketahui bahwa bus tersebut adalah 

kendaraan bermotor umum.Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan 

sanksi bagi penumpang kendaraan bermotor untuk berdiri di atas atap kendaraan. 

Akan tetapi, 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, atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan Jalan. 

Kemudian mengenai konvoi yang menggunakan mobil barang/bak terbuka 

dapat dilihat dalam Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ. Pada dasarnya mobil barang 

dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: 

a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan 

prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; 
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b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. 

Maka apabila melanggar aturan diatas akan dikenakan pidana seperti pada pasal 

yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk 

mengangkut orang kecuali dengan alasan-alasan di atas, dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.”  

 

E. Suporter Sepak Bola 

E.1. Pengertian Suporter  

 Menurut Hinca (2007), pengertian suporter atau fans club adalah sebuah 

organisasi yang terdiri dari sejumlah orang yang bertujuan untuk mendukung 

sebuah klub sepak bola. Suporter harus berafiliasi dengan klub sepak bola yang 

didukungnya, sehingga perbuatan suporter akan berpengaruh terhadap klub yang 

didukungnya.  Pengertian suporter menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

orang-orang yang memberikan dukungan, sokongan dalam berbagai bentuk 

disuatu situasi. Suporter biasanya memiliki cara-cara dalam mendukung tim 

kesukaannya, seperti bernyanyi-nyanyi menyatakan dukungannya. Suryanto 

(1996) mengatakan Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan atau 

support kepada satu tim yang di bela. Suporter dalam suatu pertandingan memiliki 

peran yang cukup penting.Suporter seakan membuat pemain menunjukkan 
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permainan yang terbaik. Maka dari itu, tidak jarang tim yang didukung supoter 

meraih kemenangan. Jadi suporter memiliki peran penting dalam cabang 

olahraga.27 

E.2. Fenomena Suporter Sepak Bola Aremania 

TRAGEDI SIDOARJO 

Pada Ligina VII Aremania mendukung tim kesayangannya di pertandingan 

away. Arema melawan Gelora Putra Delta (GPD) di Sidoarjo. Soalnya tiga 

kelompok suporter mucul di stadion Delta: Deltamania, Aremania dan Bonek. 

Karena jarak antara Surabaya dan Sidoarjo jumlah sedikit suporter Surabaya 

datang untuk menjengkelkan suporter Arema.Tiga kelompok ini dibagi supaya 

tidak ada bentrokan.Aremania menempati sektor utara sementara Bonek dan 

Deltamania ada di tribun VIP. Pertama-tama sebelum pertandingan mulai sekitar 

jam 14. 15 ada lemparan batu dari luar stadion.Dua suporter Arema terluka dan 

Aremania menuntut bahwa tempat di luar stadion khususnya sekitar sektor utara 

diamankan.Di samping itu Aremania dimarahkan kabar bahwa dua mobil 

Aremania dirusak.  Pada jam 15.10 lemparan batu antara sektor utara dan tribun 

timur mulai. Polisi terhadap kesulitan membatasi lemparan karena Bonek dapat 

sumber batu dari luar stadion. Pada jam 16.00 pertandingan sepak bola dimulai. 

Pada jam 16.20 aparat keamanan megeluarkan tembakan peringatan untuk 

menghentikan lemparan. Pada menit ke-29 pertandingan harus dihentikan karena 

suporter masuk lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di luar stadion.Aremania 
                                                           
27 Hinca, “Pengertian Suporter”, http://www.psychologymania.com , diakses tanggal 17 Oktober 2016 

http://www.psychologymania.com/
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harus dievakuasi oleh aparat keamanan.Akhirnya 15 orang terluka, 7 mobil dan 2 

sepeda motor dirusak.Juga stadion Delta dihancur dari aksi lemparan dan 

bentrokan yang berikutnya.Reaksi Aremania penuh dengan kesedihan terhadap 

tragedi Sidoarjo. 

Para suporter Arema merasa mereka dipersalahkan untuk tragedi Sidoarjo 

walaupun semuanya ini diawali dengan provokasi oleh Bonek. Pak Marheis salah 

satu korwil Aremania yang dianggap oleh sebagian suporter sebagai tokoh yang 

memperbolehkan ketertiban antara korwil-korwil tidak bisa menahan tangisnya 

setelah insiden Sidoarjo. Ovan Tobing seorang perintis Aremania setelah tragedi 

itu berpendapat bahwa tragedi di Sidoarjo merupakan pelajaran untuk PSSI. Pada 

waktu Arema main di Malang Aremania membawa spanduk yang protes karena 

sebagai pihak yang disalahkan untuk kejadian dan insiden yang terjadi di Sidoarjo. 

Sayangnya nasi sudah menjadi bubur akibat dari insiden tersebut seakan-akan 

menegaskan citra Aremania sebagai suporter brutal karena dalam insiden itu 

Aremania sebetulnya dalam serba salah dan sulit.  Pada umumnya persahabatan 

antara Aremania dan para suporter lain sangat dinamis, akan tetapi dari sisi 

keharmonisan tersebut terkadang ada oknum kelompok yang mencoba memancing 

Aremania. Dan lagi-lagi Aremania tidak gampang untuk terpancing dengan 

mudah. Selama Ligina VIII tidak ada masalah bentrokan kalau suporter lain datang 

ke Malang. Aremania membuktikan bahwa telah sportif. Suporter apalagi pemain 

saja butuh sportivitas. Suporter Arema bersemangat kepada tim kesayangannya 
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tetapi juga kepada negara Republik Indonesia. Dengan kompak suporter Arema 

sebelum permulaian pertandingan menyanyi lagu nasionalis `Padamu Negeri’. 

Lagu itu dinyanyikan oleh suporter dengan bangga. Nasionalisme merupakan salah 

satu aspek dasar suporter Arema.Aremania mendukung Arema tetapi akhirnya 

siapapun suporter tim lawan adalah bersaudara. Malang aman karena persaudaraan 

itu. Lagipula Malang lepas daripada masalah pertentangan kesukuan atau konflik 

agama yang timbul di mana-mana di Indonesia. Aremania berpendapat bahwa 

kalau Malang bisa begitu rukun, mengapa negara Indonesia belum bisa seperti itu? 

Yang jelas persatuan Aremania muncul secara alami dan karena itu ada sikap 

positif terhadap persatuan negara Indonesia. 

Aremania membuktikan bahwa mereka telah sportif.Suporter apalagi pemain 

saja butuh sportivitas. Suporter Arema bersemangat kepada tim kesayangannya 

tetapi juga kepada negara Republik Indonesia. Dengan kompak suporter Arema 

sebelum permulaian pertandingan menyanyi lagu nasionalis `Padamu 

Negeri’.Lagu itu dinyanyikan oleh suporter dengan bangga.Nasionalisme 

merupakan salah satu aspek dasar suporter Arema. Aremania mendukung Arema 

tetapi akhirnya siapapun suporter tim lawan adalah bersaudara. Malang aman 

karena persaudaraan itu.28 

 

                                                           
28Sabhatansa, “Kota Malang dan Sejarah Aremania”, http://www.gol.co.id, diakses tanggal 17 Oktob 
er 2016  

http://www.gol.co.id/

