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PENERAPAN PASAL 351 KUHP TERHADAP TINDAK KEKERASAN 

APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN 

 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini  adalah untuk menganalisis apakah Pasal 351 KHUP berlaku 

terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap para 

mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis 

empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sumber 

data dalam penelitian  ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dan teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terhadap oknum aparat kepolisian yang melanggar 

wewenangnya akan diberikan hukuman tegas  berupa pencopotan jabatan jika terbukti 

yang dilakukannya adalah benar. 

 

Kata Kunci: demonstrasi, anarkisme, penganiayaan, penyalahgunaan wewenang 

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze whether Article 351 of the KHUP applies to 

members of the police who commit acts of persecution against students who stage 

demonstrations. This research is an empirical juridical research. This research was 

conducted at the Regional Police of North Sumatra. Sources of data in this study using 

primary data and secondary data. And the data analysis technique used is qualitative 

data analysis. The results of this study indicate that unscrupulous police officers who 

violate their authority will be given strict punishments in the form of removal from 

office if it is proven that what they have done is right. 

 

Keywords: demonstrations, anarchism, persecution, abuse of authority 

 

1. PENDAHULUAN 

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan 

masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila 

mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum (Soeroso, 

2014)”. Dari kita lahir sampai nanti mengembuskan nafas terakhir , manusia itu akan 

hidup ditengah manusia lainnya untuk berinteraksi satu sama lainnya , yakni setiap 

manusia hidup dalam pergaulandengan manusia lainnya. Keberadaan hukum ini 

sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan 

sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku dimasyarakat. Kondisi 

hukum di Indonesia  pada saat ini sedang tidak kondusif dikarenakan seringnya 

menuai kritikan dari pada pujian. Berbagai macam kritik diarahkan baik yang 

berkaitan dengan kualitas hukum, kesadaran hukum, penegakkan hukum, 

ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum 

dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan 

berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan 
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bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli dan dimiliki oleh orang yang 

mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti akan aman 

dari gangguan hukum walau aturan negara itu sendiri dilanggar. Ada pengakuan di 

masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak 

dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. 

Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga 

dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat 

pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena 

didorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas. 

Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh 

kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini 

menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. 

Hak perlawanan yang dilakukan mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan 

dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: Pertama, bahwa 

tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta kedua, 

semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah 

dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa (Suseno, 

1994). 

Lahirlah Undang – undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Berpendapat Di muka Umum. Yang bertujuan untuk menyeimbangkan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban , memberikan kebebasan bermusyawarah dan bermufakat, 

memberikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga terciptalah Negara yang 

berdemokrasi yang akan menyelenggarakan keadilan social dan menjamin hak hak 

manusia. Unjuk rasa atau yang sering kita kenal dengan demonstrasi merupakan salah 

satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudantatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kehidupan berdemokrasi yang semakin 

berkembang menjadikan rakyat atau masyarakat menjadi lebih berani dan 

terbukadalam penyampaian aspirasi. Di dalam Pelaksanaannya Polri diberi amanah 

oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat 

melakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk 

rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri 

bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta 

penyampaian pendapat di muka umum. Dan Polri bertanggung jawab 
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menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Unjuk rasa ataupun demonstrasi di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik 

sehari-hari, hal ini dapat di televisi maupun di surat kabar maupun di media sosial, 

dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak 

memihak terhadap kepentingan masyarakat, malah lebih mementingkan kepentingan 

pribadinya. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara paling yang efektif untuk 

menyampaikan aspirasidari para masyarakat yang tertindasdan termarjinalkan hak-

haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika 

rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan 

sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk di dengar namun tuntutan itu selakyaknya di 

realisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang 

pemimpin yang di kukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara 

demokrasi. Aksi atau demonstrasi iniakan menimbulkan kekacauan dikarenakan 

aspirasi dari rakyat tidak didengar dan terkesan tidak memperdulikan gerakan gerakan 

dari rakyat sehingga nantinya menimbulkan kekacauan yang pastinya akan merugikan 

dan menciptakan suasana kurang kondusif. Aspek pertahanan merupakan faktor yang 

menjamin kelangsungan hidup Negara dan merupakan syarat utama mendukung 

terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan UUD 

1945. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang utama adalah peran 

kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan. Serta saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang pemisahan 

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sesuai 

dengan peran dan fungsi masing-masing (Rahardjo, 2007). 

Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

masyarakat. 3 Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

POLRI (Sadjijono, 2010). Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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Polri Sebagai aparatur aparatur pemerintah juga berkewajiban untuk 

melindungi hak asasi manusia (HAM) saat rnenyelenggarakan pengamanan. 

Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia 

(HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya 

Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana 

ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, 

tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Personel kepolisian juga memiliki 

tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional. 

Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisan yang dilakukan 

secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, 

menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang 

mengancamkeselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. 

Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan 

anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi 

anarki. 

Melihat pada kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat 

demonstrasi para aparat polisi sudah sangat lah jelas melanggar apa yang telah diatur 

didalam pasal 24 Perkapolri 9/2008. Memang benar bahwasanya jika kita berbicara 

mengenai polisi tidak bisa terlepas dengan yang namanya kekerasan karena polisi 

dalam kesehariannya sering berinteraksi dengan dunia kekerasan. Setiap saat polisi 

harus berhadapan dengan sosok perilaku manusia yang namanya kekerasan atau 

kejahatan demi memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena setelah 

resmi terpisah dari TNI, maka tanggung jawab dalam negeri sepenuhnya berada di 

pundak kepolisian. Hal tersebut dapat dikatakan berat bagi kepolisian, namun tidak 

serta merta bisa dijadikan alas an untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar 

hak asasi orang lain dan juga dikarenakan hal tersebut tetap tidak boleh membiarkan 

penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena dapat melukai hati 

masyarakat luas. Padahal maksud dan tujuan dari rakyat maupun mahasiswa yang 

turun kejalan untuk melakukan suatu aksi atau unjuk rasa adalah untuk 

memperjuangan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kedatangan 

mahasiswa untuk memperjuangkan hak nya tersebut malah dibenturkan dengan aparat 

kepolisian yang akhirnya menjadikan hubungan pada saat dilapangan antara 

mahasiswa dan aparat polisi menjadi tidak kondusif dan menimbulkan kekacauan. 
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2. METODE  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan 

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data 

primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian 

digabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. 

Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan 

melalui penelitian lapangan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. 

Jadi suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengambarkan 

atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek 

berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah 

untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, 

menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini 

tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis (Moleong, 2002). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Apakah Pasal 351 KHUP Terhadap Penganiayaan demonstran Telah Sesuai 

Dengan Ketentuan Hukum Pidana? 

Demonstrasi merupakan bentuk ekspersi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah 

hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal 

dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (haq) berarti kewenangan atau kewajiban, 

asasi (assa) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai 

manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. 

Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia (Rahmah dan Pabbu. 

2015). 

Unjuk rasa atau demokrasi dipandang sebagai bentuk tingkah laku agresif, 

khususnya tingkah laku agresif massa yang timbul sebagai akibat adanya frustasi di 

masyarakat yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang wajar dengan 

kenyataan yang didapatkan (relative deprivation). Selain itu, unjuk rasa dipandang 

sebagai tindakan kolektif yang didalamnya terdapat beberapa kelompok manusia yang 

sangat potensial dan mudah diajak untuk melakukan unjuk rasa, diantaranya orang 
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miskin, orang yang sedang mengalami frustasi, orang yang tidak puas, orang yang 

tersingkir, kelompok usia muda, juga kelompok marginal di tengah masyarakat (Hoffer, 

1992). 

Kita tahu juga bahwa para anggota kepolisian ini diberikan wewenang yang 

sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, 

para anggota kepolisian yang lebih khususnya disebut penyidik berwenang mengurangi 

kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak pada landasan hukum. 

Tetapi dibanyak kasus yang terjadi, para penyidik ini seakan – akan menjadikan haknya 

dengan bebas dan tidak taat aturan sehingga sering kali terjadi tindakan anarki. 

Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan 

landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan 

seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara 

perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta 

penegakan ketertiban hukum pada pihak lain (Sitompul, 1985). Fenomena tindakan anarki 

dalam unjuk rasa yang sering terlihat dalam unjuk rasa yang banyak terjadi di Indonesia, 

sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan 

erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. 

Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk 

memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang 

marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan 

publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya  Berdasarkan UUD 1945 

dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di muka umum, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang 

dilindungi oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun 

pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi tentang masalah masalah yang 

terjadi di elemen masyarakat. Isu atau persoalan dalam masyarakat tidak akan pernah ada 

habisnya. Setiap saat persoalan akan selesai di satu sisi dan bertambah di sisi yang 

lainnya, atau bahkan satu persoalan tidak pernah menemui ujung selesainya. Melihat apa  

yang terjadi dimasyarakat itu ada sekumpulan mahasiswa yang bergabung sebagai garis 

terdepan yang memperjuangkan hak – hak rakyat atau masyarakat dan mereka biasanya 

disebut dengan para aktivis. Aktivis ini adalah merupakan suatu kelompok masyarakat 

maupun mahasiswa yang sadar dan tersadarkan. Suatu kelompok masyarakat yang 

sesungguhnya memiliki peran sangat penting dalam dinamika sosial suatu masyarakat 
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secara keseluruhan. Maka, menjadi satu tuntutan yang wajib bagi seorang aktivis 

mahasiswa untuk mengetahui dan selalu memperbaharui informasi yang ia dapatkan 

dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. 

Setiap tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) sebagian besar dapat diubah menjadi komponen yang terdiri dari komponen 

abstrak dan komponen sasaran. Komponen emosional adalah komponen yang terhubung 

dengan praktisi atau diidentifikasikan dengan praktisi, dan menggabungkan semua yang 

ada di dalam hatinya. Komponen emosional dari demonstrasi kriminal adalah: 

a. Kesengajaan.atau.ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa). 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu.percobaan atau pogging seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 

c. Berbagai macam tujuan atau merk seperti yang terkandung, misalnya dalam 

pelanggaran perampokan, misrepresentasi, pemerasan, penipuan dan lain-lain. 

d. Macam-macam ke depan atau voorbedachte raad semua hal yang dipertimbangkan 

dalam melakukan kesalahan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

e. perasaan ketakutan yang bisa ditemukan dalam definisi demonstrasi kriminal, antara 

lain menurut Pasal 308 KUHP. 

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku 

itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:   

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid  

b. Kualitas dari si pelaku misalnya.keadaan.sebagai seorang pegawai negeri di dalam 

kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau 

komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 

KUHP. 

c. Kausalitas yakni.hubungan antara.suatu tindak.pidana sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat.  

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa merupakan 

suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q 

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang 

untuk : “ Menyalahgunakan wewenang “dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. 

Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan 

proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan 

yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan 
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menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan 

Umum. M.H. Tirtaamidjaja menilai bahwa penganiayaan dengan sengaja menyiksa atau 

mencederai orang lain. Bagaimanapun, demonstrasi yang membuat sakit atau cedera 

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penindasan jika dilakukan untuk memperluas 

keamanan tubuh (Marpaung,2005). 

Penganiayaan yang diatur adalah penindasan di mana ada komponen yang diatur 

sebelumnya (memenuhi voorbedachte rade) sebelum demonstrasi diajukan. Untuk 

komponen yang akan diatur sebelumnya atau berniat memiliki 3 syarat yang harus 

dipenuhi, secara khusus (Tongat, 2001): 

a. Memilih kemauan di lingkungan yang tenang. 

b. Ada cukup waktu dari saat pilihan dibuat hingga pengaturan untuk eksekusi 

penganiayaan.  

c. Eksekusi demonstrasi selesai dengan tenang 

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dari Pasal 351 KHUP tidak  hanya 

berlaku kepada masyarakat umum, tetapi juga bisa dikenakan terhadap anggota kepolisian 

yang secara terbukti telah melakukan pelanggaran semasa bertugas dan akan dikenakan 

sanksi yang sesuai sesuai ketentuan hukum pidana. 

3.2.Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang 

melakukan penganiayaan tidak sesuai dengan prosedur? 

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dituntut 

untuk melakukan penegakan hukum di bidang apapun, mereka dituntut adil dan 

bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi bukan berarti para aparat kepolisian bisa 

sewenang – wenang melakukan penegakan hukum tanpa adanya pertanggung jawaban. 

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, “Seseorang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak 

pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada 

dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika 

sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana (Huda, 2006). 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan 

dan dijatuhi pidana kalau tidak melkaukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia 

melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana (Saleh, 1981). Oleh Van 

Bemmelen dikatakan bahwa unsur mampu bertanggung jawab’ harus ada untuk dapat 

dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus 
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dianggap tidak mamapu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum 

(Bemmelen, 1984). Membaca pendapat dari van Bemmelen di atas, ini berarti bahwa 

untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam 

keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. 

Frans Maramis mengatakan bahawa: ”Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan 

karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan 

suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan 

unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan (Maramis, 

2012). 

Seperti yang kita tau bahwasanya anggota kepolisian dalam menangani ricuhnya 

suasana dalam kegiatan unjuk rasa adalah kewajiban dari pihak kepolisian. Dalam 

mewujudkan dan mendirikan pemerintahan dan organisasi yang bersih (clean government 

and organitation), Polri terus melaksanakan program dan bertanggung jawab atas program 

reformasi dibidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, 

dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang 

pembentukan Tim Reformasi Hukum,penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam 

upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang 

merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menagkkan hukum. Upaya 

penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari 

kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 Pasal 13 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer 

menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang 

Pelaksanaan Teknis Institsional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan 

anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dan melanggar ketentuannya dapat 

dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya 

berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak 

sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. 

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat 

dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya 

profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan 



10 

baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. 

Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal 

penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.  

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan 

yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh 

Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta 

pengendalian massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan 

peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali 

bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian 

juga tidak dapat menngendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan 

sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku 

aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara 

kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan 

Terhadap Tubuh dan Nyawa, Drs. Adami Chazawi, S.H mengutip defenisi yang 

dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan 

sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) 

atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Chazawi, 2010). Berdasarkan defenisi tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota 

kepolisian dalm aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. 

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam 

masyarakat, dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang 

terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga, hukum merupakan suatu 

alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah 

dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum (Friedman, 1984). 

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, 

pemerintah, Polri dan mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang 

berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan 

melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran 

Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar 

peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan 

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan 

disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan 

fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003). 

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum 
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(Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa 

(Pasal 9 PP 2/2003): teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 

(satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala;Penundaan kenaikan pangkat untuk paling 

lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; Penempatan 

dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi 

pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode 

Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta 

saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode 

Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh 

masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di 

setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam 

kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan 

pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, 

maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan 

mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang 

guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri 

untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.
1
 

Melihat kondisi riil yang terjadi di Indonesia sekarang ini mengindikasikan 

adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan 

penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan 

(unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri. 

Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, 

bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara 

hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. 

Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan 

bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Jika hukum tertulis yang 

mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan 

berada dalam kepincangan. penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik 

dan pidana terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum 

                                                           
1
 H. PudiRahardi, M.H, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) LAKSBANG 

MEDIATAMA, Juni 2007, hal 172 
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mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri baik 

dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum 

peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi tentang 

pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah dilakukan di kantor Kepolisian 

Daerah ( POLDA ) Sumatera Utara mengenai ketentuan Pasal 351 KUHP terhadap 

penganiayaan demonstran telah sesuai ketentuan hukum pidana, berdemonstrasi atau 

memberikan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh mahasiswa 

maupun masyarakat adalah bentuk ekspersi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa 

adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Dan dalam pelaksanaannya demonstrasi 

tidak luput dari aksi anarkis yang mengakibakan bentroknya pihak mahasiswa atau 

masyarakat dengan pihak aparat kepolisian bentrok dan banyak menimbulkan kerugian 

diantara dua pihak itu. Aparat Kepolisian sebagai pihak yang mengendalikan dan 

mengamankan jalannya kegiatan unjuk rasa tersebut sering kali lupa atau tidak bisa 

mengontrol diri sehingga dalam melakukan pengamanan aparat kepolisian melakukan 

kekerasan untuk meredam ricuhnya unjuk rasa. Tetapi aparat kepolisian ini lupa akan 

adanya peraturan – peraturan atau wewenang yang dimilikinya agar untuk tidak 

melakukan hal yang diluar kewenangannya dan akibat dari perbuatan tersebut hanya 

membuat situasi semakin ricuh. Bahwa aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap 

pengunjuk rasa ini nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan 

terpenuhinya unsur – unsur kekerasan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan 

ketentuan hukum pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan 

yang telah dilakukan oleh oknum – oknum aparat kepolisian tersebut.  

Bahwa tindakan dari aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan 

terhadap pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedurnya akan diproses dan akan 

mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dan bahwasanya tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota kepolisian ini harus dibuktikan pelanggaran pidananya dalam 

proses peradilan pidana sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap. Sesudah itu maka sesuai PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 4 Tahun 2011 tentang 
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Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indronesia, polisi yang melakukan tindak 

pidana akan dijatuhkan sanksi disiplin. 

Dan sanksi – sanksi terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan 

akan diberikan sanksi keras berdasarkan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 berupa: Teguran 

tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan 

kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; dan Penempatan dalam tempat 

khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

Dan berdasarkan Pasal 21 Perkapolri No. 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa 

anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa: Perilaku pelanggar dinyatakan 

sebagai perbuatan tercela; Kewajiabn pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di 

depan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang 

dirugikan; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi paling lama 1 (satu) bulan; 

Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) 

tahun; Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 

(satu) tahun;  Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 

sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) 

sebagai anggota Polri. 

4.2. Saran 

Anggota POLRI sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya memberikan 

contoh yang baik kepada masyarakat dalam berperilaku. Sebagai subyek hukum maka 

polisi juga adalah pendukung hak dan kewajiban sama halnya dengan manusia biasa, oleh 

sebab itu polisi yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama 

dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana, tidak boleh ada pengecualian, 

harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. 

Sudah seharusnya bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dipecat 

dari keanggotaannya berhubung dengan fungsi dan tugas yang diembannya. Hukuman 

Disiplin dan Kode Etik Profesi harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. 

Langkah yang Seharusnya ditempuh Propam Polri terhadap anggota polri yang 

melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasayakni dengan cara memaksimalkan 

Mentalitas Kinerja Propam Polri Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri, 

Memahami Produk Hukum Dan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan 
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Hukum Yang Profesional dan Akuntabel, Dan Inisiatif Propam Polri Dalam 

MelakukanPenyidikan Dan menerima Laporan Pengadauan Dari Korban Kekerasan 

Pengunjuk Rasa. 
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