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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Terdapat berbagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah 

satunya adalah penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan 

dapat memberikan keadilan pada masyarakat. 

 Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai 

pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. 

Penegakan Hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. 

Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya 

berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari 

objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek 

kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada 

keadilan. 1 

  Di Indonesia sendiri penegakan hukumnya masih ada yang tidak berjalan 

sesuai dengan yang tertulis di KUHP, seperti pada kasus penganiayaan yang 

dilakukan oleh supporter bola yang terjadi di gresik. Pada kasus ini penegakan 

hukumnya hanya membuat kesepakatan untuk berdamai dari kedua belah pihak 

sedangkan di KUHP sudah terttulis apabila telah memenuhi unsusr tindak pidana 

penganiayaan seharusnya dikenakan sanksi yang sudah tertulis. 

Perilaku supporter yang berlebihan dapat menjadi penyebab terjadinya 

kerusuhan antar supporter sepakbola. Rasa fanatic yang tinggi ditambah 

gengsi dan harga diri dipertaruhkan saat tim kesayangannya bertanding. 

                                                           
1  Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development, Jakarta, 

Varia Peradilan, Hal. 13  
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Supporter sepakbola juga memakai atribut seperti topi, jersey, syal, 

bendera, spanduk yang bergambar simbol dan identitasnya.2 

 

Kota Gresik sebagai salah satu kota/wilayah yang ikut serta dalam 

menyelenggarakan kompetisi sepak bola Nasional dan memiliki klub 

sepak bola yaitu Persegres dan memiliki kelompok supporter yang 

sekarang bernama Ultras Gresik. Disetiap pertandingan kandang Persegres 

di stadion Petrokimia Gresik selalu dihadiri para Ultras mania yang datang 

dari berbagai penjuru Kota Gresik.3 

 

Contoh kasus kerusuhan suporter juga pernah di alami oleh supporter 

persegres (ultras mania) yang melibatkan kelompok supporter persegres 

(ultras mania) bentrok melawan supporter PS TNI pada pertandingan 

kejuaraan sepakbola Torabika (TSC) antara Persegres vs PS TNI di 

Stadion Tri Dharma pada hari, Minggu tanggal 22 Mei 2016 yang 

mengakibatkan sedikitnya 51 suporter ultras dilarikan ke Rumah Sakit.4 

 

Sebenarnya tindakan kerusuhan suporter sepak bola seperti ini bukan lagi 

urusan Komdis (Komisi Disiplin) komisi bentukan PSSI untuk menindak segala 

bentuk pelanggaran peraturan organisasi yang dilakukan oleh supporter PS TNI 

terhadap supporter PERSEGRES, apalagi ini sudah termasuk tindak pidana 

penganiayaan. Sedangkan ruang lingkup yang menjadi kewenangan komisi 

disiplin ini adalah : 

    a.Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari   

perhatian perangkat pertandingan 

     b.Mengkoreksi kesalahan keputusan wasit 

     c.Memperpanjang sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat 

dikeluarkannya pemain dari lapangan 

                                                           
2 Emmanuela Marcelia. 2016. Tindakan Kepolisisan Satuan Sabhara Resort Malang 

Kota/Kabupaten, Dalam Melaksanakan Tupoksi Kamtibmas Terhadap Aksi Anarkis Suporter 

Aremania. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang 
3 Yuz eza, Sejarah Ultras Gresik, https://ultrasgresik.blogspot.com/, diakses tanggal 16 

juni 2017 
4 Kronologi kerusuhan supporter laga persegres vs PS TNI , 

http://www.tribunnews.com/superskor/2016/05/23/kronologi-kerusuhan-suporter-laga-persegres-

vs-ps-tni , diakses 12 juni 2017 
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       d.Menetapkan hukuman tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya.5 

 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. 

 Tetapi pada kenyatannya tindak pidana yang muncul bermula dari 

kerusuhan oleh suporter berdasarkan pengamatan Penulis sejauh ini tidak ditindak 

secara tegas dan tidak dijatuhi sanksi pidana. Sanksi yang diberikan hanya sebatas 

sanksi administratif atau internal oleh PSSI secara organisasi, untuk klub sanksi 

diberikan seperti dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton, 

sampai dihukum untuk menggelar pertandingan di luar kota. Sedangkan hukuman 

untuk kelompok suporter tersebut, misalnya: dilarang menggunakan atribut ketika 

datang ke stadion, dan dilarang melakukan tur tandang. 

Padahal sangat banyak hal-hal yang terkait dengan kerusuhan suporter ini 

adalah pelanggaran norma hukum, terutama hukum pidana. Ada beberapa hal 

yang memenuhi unsur delik pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh oknum suporter sepak bola di Indonesia.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya berkeinginan untuk melakukan 

penelitian yang berbentuk proposal penulisan hukum dengan judul: 

PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

                                                           
5 Rino Aldi Guna. Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus PIETER RUMAROPEN Terkait 

Pertanggungjawaban Atlet Dalam Cabang Sepak Bola.Hal. 4. Universitas Udayana 
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SUPORTER BOLA YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA PADA 

KORBAN 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 351 ayat 1 Tentang Tindak Pidana 

Penganiyaan biasa dilakukan oleh supporter PS TNI Terhadap supporter 

persegres? 

2. Bagaimana upaya polres Gresik dalam penerapan sanksi tindak pidana 

penganiayaan pasal 351  yang dilakukan oleh supporter Persegres dan PS 

TNI ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh supporter PS TNI terhadap supporter PERSEGRES. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap penganiayaan 

suporter sepak bola yang merupakan tindak pidana terjadi di Gresik. 

D. Manfaat  

    1. Manfaat teoritis  

a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada 

aparat di Kota Gresik. 
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b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai penganiayaan yang dilakukan supporter. 

b) Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, serta 

mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama 

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

study kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

konkrit atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami tentang penganiayaan yang dilakukan supporter bola 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan 

pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian 

hari berhubungan penganiayaan antar suporter. 
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3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam 

berupaya menjalankan tugas khususnya aparat Kepolisisan agar dapat 

menjalankan tanggung jawab dan menagani secara maksimal terhadap 

penganiayaan yang dilakukan supporter bola. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek study yang diangkat, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penulisan 

Untuk mendapatkan keterangan atau data-data yang diperlukan dalam 

penelitian guna menyusun skripsi ini, dimana keterangan-keterangan tersebut 

digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang telah penulis 

rumuskan di atas, maka dipergunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER BOLA YANG MENGAKIBATKAN 

LUKA-LUKA PADA KORBAN” menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu melihat kasus yang terjadi di masyarakat dan di hubungkan 

dengan peraturan yang sudah ada serta literature-literatur hukum yang 

berhubungan dengan kasus yang di teliti. 
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Metode dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data 

primer yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dianalisis dalam 

hubungannya dengan realitas empiris yang berupa penegakan hukum tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan supporter dikota Gresik. 

 

 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang akurat adalah penulis 

melakukan penelitian ini di wilayah hukum Polres Gresik. 

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di polres Gresik 

dikarenakan polres Gresik yang menangani kasus penganiayaan yang 

dikaji penulis dan polres Gresik mempunyai data yang akuraat terkait 

dengan penulisan penulis. 

3. Jenis Data 

a.   Data Primer merupakan bahan hukum yang di dapat langsung dari 

lokasi penelitian.6Dalam penelitian ini data yang langsung di peroleh 

dari lapangan adalah informan yang menangani kasus penganiayaan 

yang dilakukan supporter bola ini yaitu dengan bripka Nur Halim dan 

AKP Adam purbantoro yang bertugas di wilayah hukum polres gresik 

agar dapat memberikan data untuk mengetahui fakta-fakta, informasi 

pendapat dan saran dari narasumber tersebut.  

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Fakultas 

Hukum Unair, Surabaya, Hal. 141, 2005. 
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    Data berupa dokumen tertulis, file pada tempat yang dilakukan 

penelitian yaitu kepolisian polres gresik. lokasi penelitian Polres 

Gresik Gresik yang berlokasi di jalan Basuki Rahmat No.22, Bedilan, 

Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

b. Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari laporan 

tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat pakar, undang-undang 

yang menunjang bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari 

buku, jurnal dan hasil penelitian terdahuku yang berhubungan dengan 

penulisan hukum penulis.7 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum 

ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa di buat-

buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa , Wawancara, dan 

Dokumentasi, yang dijelaskan sebagaimana berikut : 

A. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara 

langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang terkait yaitu dengan 

para korban, para supporter dan apparat yang mengetahui terjadinya 

penganiayaan. Korban yaitu Saiful anam, Mahfud, Ifan, Jimmy, Lutfi, 

Sujud, dan Anis. Penulis memilih nama-nama mereka karena mereka 

                                                           
7 Ibid, Hal.155 
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mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut agar mempermudah dalam 

proses penelitian. 

Wawancara ini akan di titik beratkan pada pertanyaan mengenai 

factor-faktor terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh supporter bola 

dan bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani kasus ini.  

B. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penulis melakukan penelitian dengan cara mencari 

dan mengumpilkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembagasosial, seperti 

majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini.8 

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi ini yang berhubungan 

dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan antar supporter yang terjadi pada 

saat itu. 

5. Metode Analisa Data 

Dalam pembahasan berdasarkan data yang terkumpul penulis 

menggunakan deskriptif analisis yaitu semua cara permasalahan yang di selidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjel atau objek penelitian 

pada saat ini berdasarkan pada factor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini akan 

menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang 

diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-

permasalahan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan dengan analisa data 

akan didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jogjakarta, Hal. 

131, 1991 
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Teknik analisis deskriptif kualitatif ini penulis gunakan untuk menafsirkan 

dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta 

interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum (polisi) 

di Polres Gresik.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari 4 (empat) uraian bab secara berurutan agar 

mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini menguraikan secara jelas yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang tersusun 

sistematis dan memberikan gambaran singkat mengenai penulisan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini menguraikan secara jelas dan lebih dalam mengenai tinjauan 

umum yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu 

pengertian prostitusi atau pelacuran, faktor-faktor terjadinya prostitusi dan pihak-

pihak yang terlibat dalam prostitusi. Tinjauan umum ini bisa didapat dari studi 

kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan dalam mengerjakan penulisan 

hukum. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini menguraikan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam 

rumusan masalah yaitu meliputi gambaran umum prostitusi di warung, faktor-

faktor terjadinya praktik prostitusi di warung dan modus yang dilakukan dalam 

praktik prostitusi di warung.  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab IV ini disimpulan seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian serta memberikan saran kepada 

pemerintah daerah dan pemilik warung yang membangun dari permasalahan yang 

diangkat dan diteliti.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Sulardi. 2016. Pedoman Penulisan Hukum. Malang. Hal. 22 


