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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“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”
1

. 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 

bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli dan dimiliki oleh orang 

yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak 
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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. 

Respon dari masyarakat atas kondisi hukum saat ini apalagi respon 

dari mahasiswa terhadap kondisi hukum di Indonesia saat ini tidak bisa 

tinggal diam dan hanya menonton saja, harus ada kontrol dari masyarakat 

terhadap pemerintah. Maksud dari kontrol masyarakat yang sudah gelisah 

akan kondisi hukum saat ini adalah unjuk rasa. “Kegiatan Unjuk rasa pada 

dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. yang 

menyebutkan bahwasanya “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana 

ditetapkan dalam undang-undang”
2

. “Pada masa Orde Baru, dimana 

berpendapat di muka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan 

sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian 

untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun Seiring 

bergulirnya rezim orde baru kerena krisis moneter yang tidak dapat diatasi 
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secara sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong 

munculnya keadaan yang semakin represif.
3
 

“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.”
4
 

“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 
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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 menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin 

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”
5
 

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 
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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.”
6
 

Perkembangan masyarakat yang sangat pesat seiring dengan 

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 

demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitasi, telah melahirkan 

paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab Kepolisan Negara Republik Indonesia sebagai penegak 

hukum yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan 

dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada 

masyarakat yang dilayaninya. Kehidupan hukum, menurut Friedmann, 
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setidaknya ditentukan oleh tiga faktor yaitu substansi atau norma hukum, 

struktur atau lembaga hukum, dan kultur hukum. Kendatipun di Indonesia 

berlaku asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap tahu hukum, 

namun kenyataan menunjukkan bahwa substansi dan struktur hukum kita 

tidak banyak diketahui oleh orang. Sementara kebanyakan orang masih 

sedikit yang tahu. Pada gilirannya orang kebanyakan hanya tahu hukum 

perilaku atau kultur hukum para aparat penegak hukum. Itu pun 

lebihbanyak terjadi ketika mereka bersentuhan langsung dengan aparat 

hukum. 

“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.”
7
 ”Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.”
8
 

“Polri Sebagai aparatur aparatur pemerintah juga berkewajiban 

untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat rnenyelenggarakan 

pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan 
                                                           
7
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8
Pasal 13 Undang- undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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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.
9
 

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam 

institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan 

penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses 

berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam 

melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh 

aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, 

sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, menyatakan bahwa : 
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1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah, 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

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“ 
10

 dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu 

apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan herus dilakukan 

proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai 

dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri 

yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, 

Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum. 

Di dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat yang dilakukan 

di depan umum ataupun sering juga kita sebut dengan aksi atau 

demonstrasi dapat menimbulkan kericuhan dan kekacauan maka dari itu 

diperlukan suatu tindakan pengamanan dari aparat polisi.” Untuk itu 
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Pasal 6 huruf q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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pemerintah memberikan suatu amanat kepada POLRI didalam pasal 13 

ayat (3) UU 9/1998 yaitu di dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di 

muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan 

unuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur hukum 

yang berlaku. Didalam pasal 13 PERKAPOLRI (PERATURAN KEPALA 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ) NO 9 TAHUN 

2008, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :  

a) melindungi hak asasi manusia; 

b) menghargai asas legalitas; 

c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan  

d) menyelenggarakan pengamanan.”
11 

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus 

selalu di perhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku 

yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang 

tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008) : 

a) terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan 

hukum; 

b) terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan 

proporsional; 

c)  terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan 

diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan 

anarkis dimaksud. 
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Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa pelaku pelanggaran 

yang dalam konteks ini adalah mahasiswa yang tertangkap oleh aparat 

kepolisian harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh diseret, 

dianiaya, dilecehkan, dan lain sebagainya). 

“Jika melihat berdasarkan pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa 

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang 

kontra produktif misalnya: 

a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar 

pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan 

menganiaya atau memukul; 

b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa 

secara perorangan; 

c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang 

bertanggung jawab sesuai tingkatannya; 

d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; 

e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, 

melanggar HAM; 

f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-

undangan; “
12

 

Namun 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. 
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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. 

Jadi sebenarnya buat apa dibentuk atau dibuat suatu Undang-

undang yang memberikan kebebasan dalam berbicara di muka umum 

tetapi pada prakteknya malah para rakyat dibungkam?  Untuk apa dibentuk 

aturan Perkapolri untuk polisi kalau pada akhirnya polisi memilih 

bertindak lebih arogan bertindak represif dan terkesan memanfaatkan 
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kewenangannya di lapangan untuk membungkam dan menganiaya para 

mahasiswa yang hanya memperjuangakan hak hak nya dan hanya ingin 

menyampaikan aspirasinya sebagai agent of control dimasyarakat ? Maka 

dari itu penulis sangat tertarik dan sangat tertantang untuk membahas 

masalah ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi untuk melakukan penelitian 

guna penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PASAL 

351 KUHP TERHADAP SIKAP AROGANSI APARAT KEPOLISIAN” 

 

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Pembahasan ini mempunyai ruang lingkup dan objek yang 

dibatasi. Hal ini mempunyai tujuan agar penelitian ini tertuju pada 

bahasan yang diharapkan penulis, tidak menimbulkan kekeliruan untuk 

pembaca dan tetap focus pada apa yang penulis susun. Penelitian ini 

akan dibatasi pada sikap arogansi aparat kepolisian pada saat menjaga 

para demonstran saat unjuk rasa dengan melihat perspektif dari pasal 

361 KUHP. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 

Bagaimana Penerapan Pasal 351 KUHP terhadap aparat 

kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang 

melakukan demonstrasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah dan pokok 

permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 351 KUHP terhadap penganiayaan 

oleh aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa telah sesuai dengan 

ketentuan hukum pidana atau tidak 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap aparat 

kepolisian yang melakukan penganiayaan tidak sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Dalam hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas 

pada umumnya, pasal 359 KUHP yang isinya adalah aturan 

penganiayaan terhadap tindakan arogansi aparat kepolisian pada saat 

aksi unjuk rasa. 

2. Manfaat praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana 

baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai sikap arogansi aparat polisi terhadap para demonstran. 
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Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

E. Kerangka Penelitian 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sebuah 

pernyataan bahwasanya kebebasan berpendapat itu adalah bagian dari hak 

asasi manusia (human rights ). Kebebasan berpendapat ini telah dimuat 

didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ( NKRI ) yang diatur 

dalam pasal 28 F UUD tahun 1945, yang kemudian pasal ini 

dikembangkan menjadi UU Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka u\Umum, yang dipasal 1 

angka 1 nya terdapat kenyataan yang disebutkan bahwa kemerdekaan 

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk 

menyampaikan pikirannya dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara 

bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Ada beberapa cara penyampaian pendapai di muka umum yang 

beberapa cara tersebut adalah dilakukan dengan cara unjuk rasa atau 

demonstrasi, rapat umum, mimbar bebas, dan pawai. Tentu didalam 

pelaksanaannya terkadang tidak selamanya semua akan berjalan dengan 

baik karena terdapat perbedaan pendapat pastinya yang bisa menimbulkan 

kekacauan public, terjadi unjuk rasa yang anarkis yang dimana terdapat 

korban tidak hanya nyawa manusia saja tapi kerusakan fasilitas publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap dari orang yang 

berpartisipasi dalam penyampaian pendapat dimuka umum haruslah 

diberikan perlindungan dan yang memberikan perlindungan yatu dari 

polisi. Polisi dinilai sebagai lembaga yang tepat untuk mencari 

perlindungan tersebut. Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang harus 
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menjadi pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan dan ancaman 

dan menjadi penganyom masyarakat agar masyarakat merasa aman tetapi 

acap kali tidak berjalan sesuai dengan prosedur, masyarakat yang kita 

berfokus pada unjuk rasa mahasiswa sering kali bentrok dengan aparat 

kepolisian karena aparat kepolisian tidak berpihak ke masyarakat tetapi 

menjadi pihak yang melindungi pejabat yang menyalahgunakan 

wwewenangnya. 

Peristiwa Demonstrasi ini sudah seperti menjadi budaya bangsa 

Indonesia. Demonstrasi merupakan ekspresi aktualisasi partisipasi politik 

alternatif warganegara, dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan 

pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan (pekerja/buruh) atas kebijakan 

pemerintah yang tidak representatif terhadap kepentingan (pekerja). 

Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas 

secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan 

kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi 

Pancasila. 

Kekecewaan masyarakat dan mahasiswa juga karna pada saat ini 

makin hari makin kesini ruang untuk berpendapat di muka umum semakin 

digerus dan semkain dibungkam. Mahasiswa yang ingin menyampaikan 

aspirasinya yang ingin meminta keadilan ke pemerintahan malah semakin 

tidak dianggap dan terkesan tidak dihargai. Hal ini berdasarkan 

dikeluarkannya UU ITE yang pada prinsipnya UU ini memiliki tujuan 

untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di 

tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. 
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Tetapi didalam pelaksanaannya UU ITE justru terus mengancam 

kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998. 

dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan 

UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal 

ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot 

karena di UU ITE terdapat banyak sekali pasal pasal karet. 

Kenyataan bahwa polisi bersikap arogansi dan menganiaya para 

demonstran pada saat unjuk rasa sudah sangat kelewat batas dan hal ini 

perlu ditindak juga , para awak media hanya menampilkan para 

demonstran saja yang berbuat kekacauan dan tidak menampilkan sisi tidak 

bermoralnya para aparat polisi pada saat unjuk rasa. Hal ini sudah tidak 

mengindahkan aturan aturan yang ada didalam PERKAPOLRI dalam 

menjaga atau penanganan dalam situasi ricuh unjuk rasa. 

 

F. Metode Penelitian 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”
13

 “Metode itu 

sendiri merupakan seuatu prosedur atau cara yang digunakan untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.”
14

 

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan 

dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil 

penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. 

                                                           
13

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1 
14

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hal. 41 
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1. Metode Pendekatan 

“Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah Analisis Isi (Content Analysis). Analisis Isi (Content 

Analysis) ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

Lebih tepatnya lagi metode untuk mengumpulkan dan menganalisis 

muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna 

gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang 

dapat dikomunikasikan. Analisis isi ini bermaksud untuk memahami 

data itu bukan sebagai kumpulan suatu peristiwa fisik, tetapi sebagai 

suatu simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam 

sebuah teks , dan dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang 

direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi 

pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi 

komunikasi dalam sebuah teks
15

 dalam hal ini yang dimaksudkan teks 

itu adalah KUHP dan Undang undang lainnya dan penelitian ini 

berdasar data data sekunder. Tetapi penulis lebih berfokus pada 

penelitianyuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in 

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan 

(penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti 

peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data 
                                                           
15

Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam 

Penelitian, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hal 51. 
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dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi 

pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para 

informan melalui penelitian lapangan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 

Deskriptif kualitatif. “Metode deskriptif adalah 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.”
16

 

Metode kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-

kata (bukan angka-angka) yang bertujuan memperoleh pemahaman 

menggambarkan secara kompleks dan mengembangkan analisis. Atau 

penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian 

secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam 

lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari 

hakikat proses tersebut. 

                                                           
16

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 4 
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Jadi disini penulis ingin menyampaikan ataupun menjelaskan atau 

menggambarkan bagaimana penerapan pasal 351 KUHP tersebut jika 

dilakukan oleh aparat kepolisian. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi di Polrestabes 

Medan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai 

penelitian ini. 

4. Jenis Data & Sumber Data 

“Didalam suatu penelitian, umumnya terdapat data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung di lingkungan masyarakat dan data 

sekunder yaitu bahan yang didapat dari bahan pustaka. Data primer 

diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakayat 

melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber 

pada dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berbentuk 

dokumen.”
17

 

a. Data Primer 

“Data yang dibuat dan diperoleh peneliti secara langsung untuk 

maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang di 

tanganinya. Data primer juga data yang diperoleh dari sumber 

utama, yaitu perilaku masyarakat melalui suatu penelitian.”18 

b. Data Sekunder 

                                                           
17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian,… 11-12 
18

Lexy J. Moleong, metode penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 112 
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“Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk 

maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data 

ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta 

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan.”
19

 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-undang No.9 tahun 1998 Tentang Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum 

d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan 

Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka 

Umum 

e) Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengendalian Massa 

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas 

Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru 

Hara 

                                                           
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 

8, h. 137 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan atau dasar 

dasar hukum yang membantu ataupun menunjang 

penjelasan dari bahan hukum primer berupa literature- 

literature, makalah – makalah, jurnal – jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan ( Field Research ) 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung dan dating langsung ke tempat 

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara 

ataupun Tanya jawab seputar rumusan masalah dari penulis kepada 

pihak kepolisian. Selain itu penulis juga menggunakan teknik atau 

metode observasi, karna melalui observasi penulis akan 

mengetahui dan belajartentang perilaku dan makna dari perilaku 

tersebut melalui pengamatan dan pencatatan yang diselidiki secara 

sistematik dengan cara melakukan penelitian secara cermat dengan 

melakukan tinjauan langsung untuk memperoleh data yang 

asli/autentik terkait dengan masalah penerapan pasal 351 KUHP 

terhadap tindakan dari aparat kepolisian tersebut. 

b. Studi Kepustakaan 

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode kepustakaan (library research ) yaitu dengan teknik 
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pengumpulan data dengan cara menganalisa, mempelajari, 

memahami di buku-buku, literatur,laporan laporan, catatan-catatan, 

berita online, artikel artikel , surat kabar dan perundang-undangan 

yang berkaitan erat dan secara langsung dengan objek penelitian 

ini. 

6. Metode Analisis Data 

“Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap 

model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.”
20

 

“Analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah 

metode analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya 

menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data, 

menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
21

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum, 

maka penelitian ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi 

dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 
                                                           
20

Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian…, hal. 144 
21

Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif…, hal. 248 
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Didalam BAB I yaitu BAB Pendahuluan memuat mengenai latar 

belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

Didalam BAB II yang merupakan BAB Tinjauan Pustaka 

menguraikan tinjauan umum tentang unjuk rasa atau demonstrasi, 

mahasiswa, Penyampaian aspirasi/ berpendapat di muka umum menurut 

Undang-Undang, Polisi dan kepolisian, dan anarki. 

Didalam BAB III yaitu BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan 

yang berisikan kumpulan dari hasil wawancara, dan observasi dari 

kumpulan data yang didapat mengenai mengenai jawaban tentang apa 

yang menjadi rumusan masalah dari penulis. 

Didalam BAB IV yang merupakan BAB Kesimpulan adalah hasil 

darin penelitian dan saran yang berfungsi dan bermaksud sebagai tindakan 

yang akan diambil dari kesimpulan tersebut. 

 


