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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepak bola merupakan olahraga paling digemari di Indonesia, 

sebagian besar masyarakatnya menggemari olahraga ini. Meskipun sepakbola 

Indonesia belum memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat dunia, 

tetapi olahraga ini selalu menjadi tontonan yang menghibur dan menyita 

perhatian jutaan pasang mata dipelosok negeri. Terlihat dari setiap penayangan 

siaran langsung petandingan sepak bola baik internasional maupun 

pertandingan liga nasional Indonesia selalu memperoleh rating televisi yang 

tinggi. Pertandingan Final Piala AFF 2010 antara Indonesia vs Malaysia 

menjadi bukti betapa olahraga ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Siaran 

pertandingan tersebut menjadi tayangan yang paling banyak ditonton. Hasil 

riset The Nielsen Company menerangkan bahwa presentase orang menonton 

atau audiens share siaran pertandingan laga leg kedua tersebut mencapai angka 

69,9% dengan rating 26,0 atau ditonton kurang lebih 12,9 juta orang di 10 kota 

besar di Indonesia.
1
 

Pengelolaan sepak bola di Indonesia memang belum modern seperti 

Inggris tetapi Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang olahraga ini, dari 

mulai bakat usia muda yang sangat banyak, stadion bertaraf Internasional yang 

jumlahnya puluhan tersebar di penjuru negeri hingga penonton atau suporter 

                                                           
1
 Nielsen Newsletter, Timnas Wins 12 Million TV Vievwers edition 12, 30 Desember 2010, 

http://www.agbnielsen.co.id diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB. 

http://www.agbnielsen.co.id/
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yang dikenal loyal, total, dan cenderung fanatik dalam mendukung tim 

kebanggan kota masing-masing. Banyak pihak yang menilai atmosfer 

menonton langsung di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia baik 

itu untuk level tim nasional maupun level klub. Terlihat pada laga-laga besar 

seperti Persija Jakarta vs Persib Bandung atau laga final Indonesian Super 

League (ISL) 2014, animo masyarakat sangat besar terhadap partai-partai 

tersebut. Setiap pertandingan kompetisi ISL 2014 rata-rata jumlah penonton di 

stadion adalah 7212 penonton perlaga. Total jumlah penonton yang hadir di 

stadion selama satu musim berlangsungnya kompetisi tersebut mencapai 1,8 

juta penonton. 
2
 

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

menyelenggarakan kompetisi sepak bola Nasional dan memiliki klub sepak 

bola yaitu Persis Solo maka sudah menjadi hal yang wajar apabila memiliki 

kelompok suporter yang sekarang bernama Laskar Pasoepati. Hampir disetiap 

pertandingan kandang Persis Solo di Stadiom Manahan selalu penuh sesak 

dihadiri para Pasoepati
3
 yang datang dari berbagai penjuru Kota Surakarta 

bahkan ada diantara anggota Pasoepati datang dari beberapa Kota/Kabupaten 

disekitar Surakarta diantaranya: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. 

                                                           
2
 Berapa-berapa.co Statistik Sepakbola Indonesia, Potensi penonton Sepakbola Indonesia, 

http://berapaberapa.co/potensi-penonton-stadion-isl/ , diunduh pada 30 Agustus 2015, pukul 

13:00 WIB. 
3
  Pasoepati adalah nama sebuah kelompok suporter sepak bola yang berasal dari kota Solo. 

Terbentuknya Pasoepati tidak terlepas dengan kehadiran klub sepak bola Pelita Jaya yang pernah 

berkandang di stadion Manahan tahun 2000 lalu, http://pasoepati.net/pasoepati/sejarah-pasoepati/ 

, diunduh pada tanggal 25 September 2015 pukul 10:00 WIB. 

http://berapaberapa.co/potensi-penonton-stadion-isl/
http://pasoepati.net/pasoepati/sejarah-pasoepati/
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Bahwa kasus kerusuhan suporter yang melibatkan kelompok suporter 

Persis Solo (Laskar Pasoepati) beberapa kali terjadi, salah satu contoh adalah 

kerusuhan suporter pada pertandingan 8 besar Divisi Utama antara Persis Solo 

vs Martapura FC di Stadion Manahan pada hari, Rabu tanggal 22 Oktober 2014 

yang mengakibatkan satu orang pendukung Persis Solo meninggal dunia, 

sejumlah anggota Polresta (Polisi Resort Kota) Solo terluka, satu unit motor 

trail milik satuan Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) dibakar, satu unit 

truk satuan Sabhara mengalami rusak dan satu unit bus pemain rusak parah 

akibat lemparan batu oknum suporter.
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, PSSI (Persatuan Sepak bola 

Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi yang mengatur persepakbolaan 

Indonesia, ataupun klub, namun sudah menjadi wilayah yuridiksi penegak 

hukum yakni Kepolisian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karena 

hal yang dilakukan oleh suporter saat kerusuhan dapat dikatagorikan sebagai 

perbuatan tindak pidana. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada prinsipnya 

perbuatan tindak pidana oleh oknum suporter yang terlibat kerusuhan dapat 

diberikan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP (Asas Legalitas). 

Tetapi pada kenyatannya tindak pidana yang muncul bermula dari kerusuhan 

                                                           
4
 Pasoepati rusuh, motor polisi dibakar di luar Stadion Manahan, Rabu, 22 Oktober 2014, 

http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-

manahan.html , diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html
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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. 

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penindakan terhadap kerusuhan 

suporter di kompetisi Inggris EPL (English Premier League) dan kompetisi 

Spanyol LA LIGA yang memberikan sanksi pidana yang tegas kepada suporter 

bahkan penonton yang melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan uraian 

tersebut diatas penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum 

dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

YANG BERKAITAN DENGAN KERUSUHAN SUPORTER SEPAK BOLA 

DI SURAKARTA”. 
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B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mengambil batasan masalah sebatas peristiwa-

peristiwa kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta yang terjadi dalam 

kurung waktu antara tahun 2013 - 2015 dan yang melibatkan suporter 

Persis Solo (Pasoepati). 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

a. Apa sajakah tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter sepak 

bola di Surakarta? 

b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter sepak 

bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi di Surakarta? 

c. Apa yang menjadi kendala-kendala terhadap penegakan hukum 

terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan 

suporter sepak bola di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter 

sepak bola di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui berjalannya penegakan hukum terhadap kerusuhan 

suporter sepak bola yang merupakan tindak pidana terjadi di Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum 

atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak 

bola di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak 

pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di 

Surakarta. 

b. Mengetahui dan memberikan gambaran hal-hal yang melatar belakangi 

terjadinya kerusuhan suporter dan penindakan terhadap oknum suporter 

sebagai pelaku kerusuhan. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada 

umumnya terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan 

suporter sepak bola di Surakarta. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan 
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hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan institusi-

institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Institusi-institusi 

tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi 

–institusi tersebut membutuhkan organisasi-organisasi seperti pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan badan peraturan perundangan. 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh 

dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut 

salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur 

lambat”. Pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode 

“perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, 

objektif dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam 

masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan 

dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa orangnya”. 

Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan 

tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat. 
5
 

Tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa 

pun yang memiliki otoritas, yang bertindak adalam sistem hukum. Kebanyakan 

tindakan hukum ditujukan pada audiens dan menghendaki atau menuntut 

perilaku seseorang. Tindakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian 

tindakan hukum berupa kata-kata yang lainnya berupa perilaku. 
6
 

                                                           
5
 Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) 

Jakarta: Rajawali Pers, hal 277-278. 
6
 Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, hal 

33. 
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 Menurut G.A. van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan 

aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menjalankan ketertiban hukum 

(rechtsorde) yaitu dengan melarang dengan apa yang bertentangan dengan 

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-

larangan tersebut. 
7
 

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, pidana 

(straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). Ini karena hukum 

pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang 

lebih berat dibandingkan dengan hukuuman dalam bidang hukum perdata dan 

hukuman dalam bidang hukum administrasi negara. 
8
 Tindak pidana (strafbaar 

feit) adalah keluan (handling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat 

melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
9
 

Kerusuhan atau konflik adalah sikap saling mempertahankan diri 

sekurang-kurangnya diantara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan 

pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka 

berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa 

perselisihan (disagreement), adanya ketegangan (the presence of tension),atau 

munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua pihak atau lebih. Konflik 

sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada 

tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai 

                                                           
7
 Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo, hal 6. 
8
 Ibid. Hal 4. 

9
 Ibid. Hal 58. 
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penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. 

Penyelesaian efektif dari suatu konflik seringkali menuntut agar faktor-faktor 

penyebabnya diubah.
10

 

Indonesia, suporter divonis memperburuk citra sepakbola dan 

dianggap menjadi problem bangsa. Tindakan kekerasan, kerusuhan, dan 

jatuhnya korban baik luka, tewas, rusak, dan terganggunya ketertiban 

merupakan, pranata social sampai prasarana umum merupakan citra buruk 

yang melekat pada suporter sepakbola Indonesia. Kerusuhan suporter yang 

terjadi di Indonesia sebenarnya bukan isu baru, karena sejak lama sebenarnya 

sudah sering kali terjadi.
11

 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 luar.
12

 

Suporter adalah orang yang memberikan dukungan sehingga bersifat 

aktif. Di lingkungan sepakbola, suporter erat kaitannya dengan dukungan yang 

dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme terhadap tim. Jika manajer adalah 

otak tim, pemain adalah energy tim, maka suporter adalah inspirator 

permainan. Tidak salah apabila mereka sering disebut pemain ke dua belas.
13

 

Terdapat beberapa hal yang membedakan antara suporter sepakbola 

dengan suporter cabang olahraga lain. Misalnya dari segi jumlah dan 

                                                           
10

Pramudito Hutomo, Pengertian Kerusuhan, Senin, 18 Maret 2013, http://www.slideshare.net/ 

fitpram/bab-ii-v diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00 WIB. 
11

Hempiri Suyatna, 2007, Suporter Sepakbola Tanpa Anarkis Mungkinkah?, Yogyakarta: 

Departemen Litbang Slemania dan Media Wacana, hal 38. 
12

 Pengertian Suporter Sepakbola http://e-journal.uajy.ac.id/6011/2/HK109945.pdf, diunduh pada 

tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00 WIB. 
13

 Ubaidillah Nugraha, 2008, Republik Gila Bola, Jakarta: Ufuk Press, hal 53. 

http://www.slideshare.net/%20fitpram/bab-ii-v
http://www.slideshare.net/%20fitpram/bab-ii-v
http://www.slideshare.net/%20fitpram/bab-ii-v
http://e-journal.uajy.ac.id/6011/2/HK109945.pdf
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penampilan. Dari segi jumlah, suporter sepakbola jauh lebih banyak daripada 

suporter olahraga lain. Selain karena popularitasnya, juga karena kapasitas 

tempat (stadion) yang cenderung lebih besar daripada olahraga lainnya. Dari 

segi penampilan, suporter sepakbola dikenal lebih fanatik dan atraktif dalam 

mendukung suatu kesebelasan. Fanatisme ataupun sikap atraktif bisa dilihat 

dari atribut yang mereka gunakan dan juga yel-yel atau lagu yang mereka 

tampilkan di stadion.
14

 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan 

normatif-empiris atau yuridis-empiris. Pendekatan normatif dalam skripsi 

ini bahwa hukum dikonsepkan sebagai peraturan hukum pidana dalam 

bentuk tertulis yang masih berlaku pada saat ini di negara kita. Selain itu 

dari sisi normatif penulis berupaya untuk pertama,  menjelaskan perbuatan 

kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepak bola dilihat dari perspektif 

hukum pidana. Kedua, mengkaji putusan-putusan hakim terhadap kasus-

kasus kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepak bola dari perspektif 

hukum pidana positif Indonesia.
15

 Pendekatan empiris dalam skripsi ini, 

bahwa hukum dikonsepkan sebagai sebuah perilaku yang teratur dari warga 

masyarakat, maksudnya adalah pola perilaku yang dilakukan oleh aparat 

                                                           
14

 Anung Handoko,2007, Sepak Bola Tanpa Batas, Yogyakarta: Kanisius, hal 33. 
15

 Sutandyo Wignyosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setra Press, Hal. 25. 
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Kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusuhan yang dilakukan 

oleh suporter sepak bola yang terjadi di wilayah Surakarta. Selain itu juga 

untuk menjelaskan kendala-kendala yang ditemui aparat dalam penyelesaian 

kasus ini.
16

 Berdasarkan pada uraian ini maka rumusan masalah nomor dua 

yaitu “Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter 

sepak bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi di wilayah 

Surakarta?” ini bisa dilihat dari perspektid normatif yaitu dengan mengkaji 

putusan-putusan pengadilan apabila ada dan pola penyelesaian yang 

dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap kerusuhan yang dilakukan oleh 

suporter sepak bola apabila kasus tersebut tidak sampai pada proses di 

Pengadilan. 

2. Jenis Penilitian 

Metode kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian 

yang dimaksudkan bahwa penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, 

dan/atau menjelaskan tentang katagori hukum pidana terhadap perbuatan 

kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepak bola berikut proses 

penyelesaian baik penyelesaian melalui pengadilan maupun tidak (yaitu pola 

perilaku aparat Kepolisian dalam menyelesaikan kasus itu), yang terjadi di 

wilayah Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

memperoleh data, keterangan, dan informasi yang diperlukan oleh penulis. 

Penulis mengambil wilayah Surakarta, karena sering terjadi kerusuhan 

                                                           
16

 Ibid, Hal. 31. 
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setiap tahunnya. Tahun 2013 terjadi kerusuhan ketika Persis Solo melawan 

PSS Sleman oleh suporter Pasoepati, tahun 2014 terjadi kerusuhan ketika 

Persis Solo melawan Martapura FC oleh Pasoepati, dan tahun 2015 terjadi 

kerusuhan ketika Persis Solo melawan PSIS Semarang oleh suporter 

Pasoepati. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris, maka 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resort Surakarta.  

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
17

 

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari 

sumber-sumber di Kepolisian Resort Surakarta terkait dengan masalah 

kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Surakarta untuk 

memperoleh gambaran masalah tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
18

 

Data sekunder dapat dibedakan menjadi: 

1) Bahan Hukum Premier 

Bahan hukum premier yaitu norma atau kaidah dasar hukum, 

peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di 

Indonesia dan terdiri dari: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

                                                           
17

 Tatang. M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, Hal.95. 
18

 Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004. Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo, Hal. 30. 
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b) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian 

d) Putusan Pengadilan tentang kasus kerusuhan sepak bola. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum 

pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai 

hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

sebagainya yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam 

penelitian ini berupa Kamus Hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis 

hendak menggunakan data sebagai berikut: 

a. Study Lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai 

sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan 
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dilakukan dengan cara wawancara. Teknik yang digunakan dalam 

memperoleh data primer ini dengan wawancara, teknik ini untuk 

memperoleh informasi antara lain adalah: (1) Jenis atau macam 

perbuatan kerusuhan secara faktual bukan secara normatif; (2) 

Penanganan aparat kepolisian terhadap kasus tersebut; (3) Alasan- alasan 

terhadap penyelsaian kasus kerusuhan tersebut tidak sampai pada aparat 

Kepolisian; (4) Hambatan yang ditemui kepolisian dalam penyelesaian 

kasus itu. 

b. Study Kepustakaan 

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan 

cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter 

sepak bola dan peraturan perundangan yang berlaku. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis penelitian ini bersifat deskriptif-kritis, maksudnya bahwa 

penelitian ini akan menjelaskan jenis-jenis perilaku kerusuhan yang 

dilakukan oleh suporter sepak bola secara faktual kemudian dianalisis dari 

perspektif hukum pidana masuk katagori tindak pidana atau tidak dan 

kualifikasinya. Selain itu juga menjelaskan alasan-alasan penyelesaian kasus 

apabila diselesaikan diluar atau melalui peradilan. Berdasarkan kajian itu 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara  induktif. 
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G. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika 

skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat 

mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah dan 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II adalah Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai hukum 

dan karakteristiknya, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan 

umum tentang  tindak pidana, tinjauan umum tentang kerusuhan, dan tinjauan 

umum tentang suporter sepak bola. 

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai: 1) Apa sajakah tindak pidana yang 

timbul dalam kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta; 2) Bagaimanakah 

penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter sepak bola yang merupakan 

tindak pidana yang terjadi di wilayah Surakarta; 3) Apa yang menjadi kendala-

kendala terhadap penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang 

berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta.  

BAB IV adalah kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari 

uraian skripsi pada bab-bab terdahulu serta sebagai penutup. 


