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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konvoi Suporter Bola Aremania yang 

Berujung dengan Pengrusakan Kendaraan Pribadi di Kota Malang. 

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. Konvoi 

biasa dilakukan untuk memperingati suatu kemenangan, contohnya dalam hal 

konvoi karena memperingati kemenangan tim sepak bolanya. Konvoi suporter 

bola merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pecinta bola 

untuk mendukung dan menyemangati tim sepak bola kesayangan mereka. 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.Sebenarnya konvoi merupakan hal wajar yang biasa dilakukan oleh 

suporter apapun tidak terkecuali hanya sepakbola saja namun seperti yang kita 

ketahui bahwasanya konvoi pun harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum 
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yang ada dan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat. 

Aturan tentang konvoi memang belum diatur secara eksplisit didalam sebuah 

undang-undang namun banyak juga aturan-aturan terkait yang berhubungan 

dengan konvoi misalnya saja seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang 

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

yang memperoleh hak utama diprioritaskan. Telah dijelaskan dalam pasal tersebut 

bahwa pengguna jalan yang wajib diprioritaskan salah satunya adalahKonvoi 

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. Dan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pun 

telah dijelaskan bahwasanya pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan/atau 

mencegah hal-hal yang dapat merintangi,  membahayakan keama nan dan 

 keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbul kan 

kerusakan Jalan. Sudah jelas apabila kita melihat dari penjelasan diatas maka 

Konvoi pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan diatas, tidak boleh 

mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat sekitar. 

Namun pada kenyataanya konvoi sering dilakukan dengan tanpa 

memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada, seringkali konvoi dilakukan 

dengan ugal-ugalan tanpa memperhatikan keamanan dan kenyamanan di 
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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. Dan 

apabila kita menengok kasus diatas sudah jelas bahwasanya konvoi yang berujung 

dengan pengrusakan tersebut telah menyalahi beberapa aturan contohnya saja 

pada pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang 

Tindak Pidana Pengrusakan telah merumuskan sebagai berikut: 

(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 oenjara 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. 

Mengapa Konvoi yang berujung dengan Pengrusakan ini sangat marak 

terjadi padahal sudah banyak Pihak Kepolisian yang selalu mengawal jalannya 

Konvoi tersebut ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apasaja 

faktor penyebab terjadinya konvoi oleh suporter bola Aremania yang berujung 

dengan Pengrusakan ini apakah disebabkan karena faktor lingkungan, pergaulan 
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yang berbeda-beda ataukah karena faktor kontrol sosial. Apabila dalam buku 

karangan Soerjono tentang Penanggulangan Kejahatan, Faktor-Faktor terjadinya 

Tindak Pidana ini bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pergaulan yang 

berbeda-beda dan multifaktor yang penjelasannya dapat kita lihat pada tinjauan 

pustaka.29 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Pihak Kepolisian menerangkan 

bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya Konvoi yang berujung 

Pengrusakan oleh Suporter Bola Aremania ini terjadi karena beberapa hal 

diantaranya adalah: 

1. Pengaruh Alkohol.  

Jadi pada malam hari atau satu hari sebelum konvoi dilaksanakan, para 

suporter tersebut mengadakan sebuah pesta minum-minuman keras yang 

menyebabkan mereka pada pagi harinya masih terasa mendem atau mabuk. 

Biasanya hal tersebut dilakukan apabila konvoi pada keesokan harinya adalah 

konvoi untuk merayakan kemenangantim sepakbola Aremania. Selain itu, ada 

juga para suporter yang memang pada hari H konvoi mengkonsumsi alkohol 

sehingga pada hari tersebut ia merasa mabuk dan memiliki tingkat emosional 

yang tidak beraturan karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya 

Alkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan tingkat kesadaran 

seseorang menurun seperti narkoba.  

                                                           
29Soejono. 1976. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung. Hlm. 42 
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2. Fanatisme Suporter  

Selain karena faktor diatas, konvoi berujung Pengrusakan ini juga 

kebanyakan disebabkan oleh rasa kecintaan para Suporter Bola terhadap 

timnya yang terlalu berlebihan. Fanatisme yang berlebihan terhadap tim 

sepakbola inilah yang menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak-pihak 

yang memang bisa dikatakan Anti dengan Tim sepak bola tersebut. Suporter 

bola tersebut akan melakukan hal yang Anarkis apabila mendengar kata-kata 

provokasi atau kata-kata yang menjatuhkan tim sepak bola kesayangannya 

tersebut. Sehingga ia akan langsung menyerang para pihak-pihak yang 

menjatuhkan tim sepakbolanya tersebut tidak memperdulikan kaidah hukum 

yang ada karena mereka beranggapan hal tersebut merupakan bukti solidaritas 

mereka terhadap tim sepakbolanya.  

3. Adanya Provokasi dari Pihak-Pihak Tertentu 

Pada saat melakukan konvoi tentunya melibatkan banyak orang dan 

hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain 

itu banyaknya massa juga sangat rawan dengan provokasi baik provokasi dari 

dalam maupun provokasi dari luar. Provokasi dari dalam biasanya dilakukan 

oleh salah satu anggota suporter yang memiliki perilaku menyimpang dalam 

kesehariannya sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada 

kemungkinan untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Lalu provokasi 

juga bisa ditimbulkan dari pihak luar yang memang menginginkan konvoi 

tersebut menjadi rusuh, contohnya seperti menjelek-jelekan tim sepakbola 
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yang pada saat itu sedang berkonvoi. Tentu saja pihak suporter yang 

mendengar akan tersulut emosinya dan susah mengendalikan perilaku 

sehingga timbulah tindak pidana pengrusakan. 

Bapak Roni selaku Anggota Unit Pidana Umum Polres Kota Malang 

menjelaskan bahwa para pelaku Pengrusakan tersebut kebanyakan dari kalangan 

anak dibawah umur atau pelajar. Mereka melakukan hal tersebut karena masih 

tidak tahu bagaimana cara bersikap dengan baik, kurangnya pengetahuan akan 

ketentuan-ketentuan saat berkonvoi seperti batasan waktu saat berkonvoi, rute 

jalan selama berkonvoi, menggunakan atribut berlalu lintas dan sebagainya. 

“Seperti saat ulangtahun Arema kemarin, Arema tetap diwajibkan 

memakai heem, tidak urakan dan tidak anarkis.”30Begitu penjelasan Bapak Rony 

Sa’dillah selaku Anggota Unit Pidum Satreskrim Polres Malang Kota. Beliau 

mengatakan bahwa jarang sekali pelaku Pengrusakan tersebut dilakukan oleh 

orang dewasa atau orang tua karena kebanyakan dari mereka sudah sangat sering 

dan lama mengikuti konvoi setiap acara ulangtahun atau kemenangan Arema 

sehingga merekapun sudah tahu bagaimana cara berkonvoi yang baik, berbeda 

dengan anak-anak yang masih dibawah umur.  

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Rico Hermawan dan 

Dicky Putra selaku Aremania Malang mengatakan bahwa faktor penyebab 

Aremania dapat melakukan tindak pidana pengrusakan kendaraan pribadi pada 

                                                           
30Wawancara dengan Bapak Roni Sa’dillah selaku Anggota Unit Pidana Umum Satreskrim Polres 
Malang Kota, 10 November 2016. 
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saat konvoi suporter bola adalah karena sebagai bentuk solidaritas yang tinggi 

kepada sesama suporter klub bola. Rasa solidaritas yang tinggi mereka kepada tim 

Aremania membuat mereka tidak mau melihat tim sepakbolanya dijatuhkan atau 

dicaci maki oleh orang lain sehingga apabila mereka mendengarkan kata-kata 

yang memprovokasi tim sepakbola mereka tak segan-segan akan melakukan 

tindakan kepada siapa saja yang telah menjatuhkan nama tim sepakbola 

kesayangan mereka. 

Dari fenomena yang penulis dapatkan selama melakukan wawancara 

dengan pihak kepolisian, maka penulis dapat menganalisa bahwa faktor penyebab 

terjadi pengrusakan oleh suporter Aremania tersebut dapat dimasukan kedalam 

Teori Multi Faktor menurut Soejono.Dimana Teori ini mengatakan bahwa 

penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor sajatapi 

dapat lebih dari itu.Seperti pada hasil penelitian diatas, faktor penyebab terjadinya 

Pengrusakan yang disebabkan oleh Konvoi Suporter Arema adalah karena 

pengaruh Alkohol, faktor sumber daya manusia antara pihak Kepolisian dan pihak 

Suporter Aremania yang tidak seimbang, selain itu juga faktor Fanatisme yang 

berlebihan dari pihak suporter Aremania yang kebanyakan berasal dari anak-anak 

dibawah umur yang masih belum mengetahui aturan cara berkonvoi yang baik 

dan benar, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum serta 

adanya provokasi. Faktor pengaruh alkohol dan fanatisme yang berlebihan 

menurut pendapat Soejono berdasarkan analisa penulis termasuk kedalam Teori 

Pergaulan yang Berbeda-beda. Dikarenakan pergaulan yang berbeda-beda 
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tersebut masyarakat khususnya masyarakat yang awam akan pengetahuan akan 

kesulitan untuk beradaptasi dan membedakan perbuatan yang baik dan yang 

buruk. Sehingga hal-hal tersebutlah yang merupakan faktor penyebab terjadinya 

kejahatan Pengrusakan Kendaraan Pribadi dalam Konvoi Suporter Bola Aremania 

di Kota Malang. 

 

B. Kendala yang Dialami oleh Kepolisian Pada Saat Menyelesaikan Kasus 

Pengrusakan Kendaraan Pribadi dalam Konvoi Suporter Bola Aremania di 

Kota Malang. 

Apabila para suporter bola Aremania melakukan konvoi, pihak Kepolisian 

selalu melakukan Pengawalan karena sesuai Prosedur yang ada untuk melakukan 

Konvoi para Pihak-Pihak yang terlibat harus melakukan ijin terlebih dahulu 

kepada Pihak Kepolisian atau Pejabat Setempat.Melalui sebuah proposal mereka 

mengajukan permohonan izin untuk berkonvoi, mereka mengajukan permohonan 

izin berkonvoi ke bagian Intel yang mengurus tentang Keramaian termasuk 

seperti demonstrasi dan sebagainya. Selanjutnya apabila Kepala Kepolisian 

menyetujui maka akan dikeluarkan Surat Izin Berkonvoi dari pihak Kepolisian 

yang mengartikan bahwa Polisi siap untuk melakukan Pengawalan pada konvoi 

tersebut. Ketentuan konvoi seperti apa yang akan dikawal ditentukan oleh tingkat 

intensitas massa nya, apabila masih masuk kedalam kategori konvoi kecil yang 

massa nya berjumlah kurang dari seribu orang maka akan dikawal oleh Polsek 
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sedangkan apabila konvoi tersebut termasuk kedalam konvoi besar yang massa 

nya melebihi 2000 orang maka akan dikawal oleh Polres Kota.  

“Apabila misalkan saja massa konvoi melebihi 2000 orang massa maka 

perbandingan polisi yang akan dikeluarkan biasanya ya hampir setengah dari 

seluruh jumlah anggota Kepolisian. Anggap saja diPolres ini ada 1500 orang 

maka yang dikeluarkan ya 1000 orang”.31Begitu tanggapan Bapak Arianto selaku 

Penyidik di Polres Kota Malang tersebut.“ jadi apabila massa nya lebih dari 5000 

dan polisi hanya seribu tentunya pihak Kepolisian akan mengalami banyak 

kendala”, tambahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang sering dialami oleh Pihak 

Kepolisian dalam mengawal Konvoi Suporter Bola Aremania ini adalah: 

1. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia 

Kurangnya Sumber Daya Manusia dari Pihak Kepolisian itu 

sendiri yang terkadang membuat jumlah masa dan jumlah Polisi yang 

melakukan Pengawalan terkesan tidak seimbang sehingga Polisi 

kewalahan melakukan pengawalan yang memang pada dasarnya tidak 

bisa mengawal orang satu persatu. Akibat dari faktor kurangnya SDM 

tersebut membuat polisi lengah dan tidak mengetahui apabila ada 

massa yang melakukan pengrusakan karena posisi polisi saat 

melakukan Pengawalan berpencar dan tidak mendampingi setiap 

                                                           
31Wawancara dengan Bapak Arianto Selaku Anggota Penyidik di Polres Kota Malang, 10 November 
2016. 
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massa satu persatu. Contohnya saja apabila massa yang konvoi ada 

5000 orang namun polisi hanya berjumlah 1500 maka tentu saja setiap 

polisi tidak bisa mengawasi masa satu persatu dan hal tersebut 

merupakan kendala tersendiri bagi pihak kepolisian, kecuali apabila 

satu massa dikawal satu polisi maka tentu saja konvoi akan berjalan 

dengan tertib dan aman namun tentu saja hal tersebut sangat mustahil 

untuk dilakukan oleh Pihak Kepolisian mengingat jumlah anggota 

Kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah massa pada saat 

berkonvoi. 

2. Kurangnya Kesadaran Diri akan Hukum 

Kurangnya kesadaran diri para suporter terhadap hukum yang 

berlaku membuat para suporter berlaku semena-mena pada saat 

berkonvoi. Mereka terlalu menganggap remeh akan hukum yang 

berlaku dan juga sanksi hukum yang berlaku. Seolah-olah hukum tidak 

memberikan efek jera terhadap para suporter tersebut sehingga mereka 

mengabaikan hukum yang ada disekitar mereka dan tidak berperilaku 

sesuai hukum atau norma yang berlaku. Pada saat para suporter 

mendapatkan surat ijin untuk berkonvoi tentunya mereka secara 

langsung telah membuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak 

yaitu para suporter dan pihak Kepolisian. Dalam perjanjian biasanya 

diatur mengenai: 

a.  Rute mana saja yang akan mereka lewati 
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b. Batasan waktu selama berkonvoi, batasan waktu ini sangat 

relatif tergantung permintaan para pihak suporter namun pihak 

kepolisian juga bisa menolak permintaan tersebut apabila 

diperkirakan batasan waktu yang diminta terlalu berlebihan. 

Apabila permintaan mengenai batasan waktu tersebut ditolak, 

maka batasan waktu menggunakan ketentuan dari pihak 

kepolisian.  

c. Tidak diperbolehkan bersifat Anarkis 

d. Harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap 

menggunakan atribut dalam berkendara seperti memaiaki helm, 

kaca spion, lampu menyala untuk kendaraan bermotor dan 

sebagainya. 

Namun pada saat dilapangan, mereka mengabaikan perjanjian 

tersebutsehingga mereka berlaku semau mereka sendiri dan tidak 

mengindahkan peraturan serta perjanjian yang mereka buat dengan  

pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian yang mempercayai para suporter 

tersebut tentunya juga merasa kecewa karena izin yang mereka berikan 

tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan para pihak Kepolisian pun tidak 

bisa melakukan banyak hal karena mengingat jumlah massa yang 

melebihi jumlah aparatur kepolisian itu sendiri sehingga pihak 

kepolisian hanya bisa berlandaskan pada perjanjian yang dibuat 
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sebelumnya sehingga apabila terjadi pengrusakan maka pihak 

kepolisian bisa langsung memproses pelaku pengrusakan tersebut. 

3. Kurangnya Pengetahuan tentang Berkonvoi 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara berkonvoi ini 

kebanyakan dimiliki oleh para suporter baru seperti anak-anak yang 

masih dibawah umur. Mereka baru pertama kali atau beberapa kali 

mengikuti konvoi dan faktor usia mereka pun masih berada dalam 

tahap yang mudah berubah-ubah mengikuti lingkungan sekitar. 

Sehingga apabila mereka mendengar kata-kata provokasi yang 

terkesan menjatuhkan tim dukungannya maka mereka akan langsung 

menyerbu pihak-pihak tersebut. Selain itu mereka juga belum pernah 

mengikuti sosialisasi tentang cara berkonvoi yang baik dan benar 

dikarenakan usia mereka memang masih pada masa-masa bersekolah 

sehingga menonton sepak bola merupakan kegiatan mereka disaat 

tidak ada sekolah atau tugas sekolah yang harus mereka kerjakan. 

Kendala yang dialami polisi ketika melakukan pengawalan adalah 

karena kurangnya sumber daya manusia dari kepolisian yang tidak 

seimbang dengan pihak massa, sehingga tidak bisa mengawal orang 

satu-persatu sehingga sering kewalahan berbeda apabila setiap orang 

dikawal oleh satu polisi maka konvoi tentunya akan berjalan sangat 

tertib. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kendala yang dialami 
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oleh Kepolisian adalah karena tidak seimbangnya jumlah SDM antara 

pihak Kepolisian dengan pihak Suporter. 

 

C. Upaya Kepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Pengrusakan Kendaraan 

Pribadi oleh Suporter Bola Aremania di Kota Malang. 

Dalam teori yang telah penulis masukan kedalam tinjauan pustaka, Upaya 

penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya Penal dan Upaya 

Non Penal. Upaya Penal sendiri lebih menitikberatkan pada sifat Represif  yaitu 

penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, 

sedangkan Upaya Non Penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu  

pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi.32 

Berdasarkan hasil Penelitian dilapangan, dalam mengatasi kasus 

Pengrusakan yang dilakukan oleh Suporter Bola Arema ini Pihak Kepolisian 

Polres Kota Malang melakukan 2 Upaya Penanggulangan yaitu dengan 

menggunakan tindakan Preventiv dan Tindakan Represif. 

B.1 Tindakan Preventif 

Merupakan suatu tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Aparat 

Kepolisian sebelum terjadinya suatu Tindak Pidana.Dan berdasarkan hasil 

penelitian di Polres Kota Malang, upaya pencegahan atau Preventif yang telah 

dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Malang adalah : 

                                                           
32 Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan ( Crime Prevention ). Alumni. 
Bandung. Hlm. 45 
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1. Sosialisasi  

Didalam Polres Kota Malang terdapat bagian Binmas ( Pembinaan 

Masyarakat ) dan Humas ( Hubungan Masyarakat ) yang bertugas untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kelompok 

suporter Arema di Kota Malang bagaimana cara berkonvoi dengan baik 

dan benar tanpa melanggar hukum. Hal ini dilakukan bertujuan untuk 

memberikan kesadaran pada kelompok suporter agar memenuhi aturan 

hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.Tindakan anarki 

yang dilakukan oleh suporter justru akan menimbulkan kerugian 

disemua pihak, baik masyarakat umum maupun tim itu sendiri. 

Pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan oleh Polmas sedangkan untuk 

penegakan hukum apabila terjadi sesuatu tindak pidana dilakukan oleh 

reserse kriminal atau Reskrim. 

2. Pengamanan Rute Jalan yang dilalui oleh Konvoi. 

Bapak Rony selaku Anggota Unit Pidana Umum menerangkan 

bahwasanya satu hari sebelum konvoi pihak kepolisian akan melakukan 

pengamanan rute jalan tersebut. Biasanya pihak Polres Kota Malang 

melakukan pengamanan dengan cara berkeliling melewati rute konvoi 

tersebut dengan membawa TOA dan memberikan informasi kepada 

masyarakat sekitar bahwasanya pada keesokan harinya rute jalan 

tersebut akan dilewati oleh Konvoi Suporter Bola Aremania, tak lupa 

pihak Kepolisian selalu mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-
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hati dan menjaga tutur kata serta sikap agar tidak menimbulkan amarah 

pihak suporter bola Arema guna menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

B.2 Tindakan Represif 

Tindakan Represif yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif 

ini 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.Pihak Kepolisian Polres 

Kota Malang harus memberiakn hukuman kepada pelaku pengrusakan karena 

mengingat bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal 

penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada KUHP dan KUHAP seperti 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Apabila melihat aksi 

suporter, hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana terkait 

suporter adalah: 

(1) Pasal 170 KUHP : kejahatan terhadap ketertiban umum 

(2) Pasal 187 KUHP : kejahatan membahayakan ketertiban umum 

bagi orang atau barang 

(3) Pasal 351 KUHP : kejahatan penganiayaan 
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(4) Pasal 352 KUHP : penganiayaan ringan 

(5) Pasal 354 KUHP : penganiayaan berat 

(6) Pasal 406 jo. 407 KUHP : menghancurkan dan merusak barang 

milik orang lain 

(7) Pasal 408 jo. 409 KUHP : menghancurkan bangunan sarana dan 

keperluan umum33 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, upaya Represif Polres Kota 

Malang sejauh ini tentunya akan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang 

melakukan perbuatan menyimpang pada saat konvoi. Bapak Arianto menegaskan 

bahwasanya tindak pidana pengrusakan apabila dilakukan oleh lebih dari 1 orang 

maka melanggar pasal 170 KUHP dan masuk kedalam kategori pengroyokan, 

apabila hanya dilakukan oleh 1 orang maka dijerat pasal 406 KUHP namun 

apabila ada kejadian bunuh-membunuh maka akan dilakukan penyidikan dan 

apabila tersangka ditangkap tersangka dapat dijerat pasal 338 atau 340 KUHP 

tergantung motif pelaku tindak pidana atau bisa juga pasal 351 KUHP apabila 

pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana. Namun di Kota Malang 

ini kebanyakan pelaku pengrusakan telah melanggar pasal 170 KUHP yaitu 

tindak pidana pengroyokan. Dan apabila ada pelaku pengroyokan maka pihak 

Kepolisian akan langsung memproses secara hukum. 

Upaya penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, tetapi 

juga kepada para personil anggota kepolisian itu sendiri. Hal ini dilakukan apabila 
                                                           
33Soesilo.R.1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bogor. Politeia 
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terjadi kesalahan prosedur dalam proses pengamanan dalam pertandingan 

sepakbola atau konvoi. Para anggota kepolisian yang didapati melakukan 

kesalahan prosedur dalam proses pengamanan tersebut dikenai sanksi menurut 

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan 

kepada angoota kepolisian bisa berupa teguran atau pun secara tertulis.Apabila 

sudah 3 kali mendapatkan sanksi secara tertulis maka anggota tersebut dapat 

dipecat atau diberhentikan dari kepolisian. 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa aparat kepolisian sudah melakukan perannya sesuai dengan 

apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. Karena berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Aparat Kepolisian 

sebagai aparatur negara memiliki tanggung jawab atas keamanan dalam negeri 

yang berfungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Oleh sebab itu peran polisi dalam memberikan pengamanan pada saat berkonvoi 

ini sangatlah penting karena pengrusakan pada konvoi ini tidak hanya melanggar 

hukum tapi juga meresahkan masyarakat.Hanya saja dalam upaya penegakan 

hukum bagi suporter yang melakukan kerusuhan atau pengrusakan masih begitu 

sulit untuk menemukan alat bukti karena banyaknya masa sehingga terjadi aksi 

saling menutupi jika dimintai keterangan. Sedangkan dari segi penegakkan 

hukum terhadap aparat kepolisian itu sendiri sudah dilakukan sesuai dengan Kode 
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Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Divisi 

Profesi dan Pengamanan Polres Kota Malang yaitu dengan memberikan sanksi 

yang tegas berupa teguran secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Satuan 

Pengendalian Masyarakat selaku personil yang bertanggungjawab dalam tugas 

pengendalian massa. 34 

 

                                                           
34 Ghusnie Arinie Adriani. 2011. “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”. Hasil 
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta  


