
Kronologis Unjuk Rasa Mahasiswa KM Raya 
 dan Penembakan Farel Restu Mahasiswa Universitas Bung Karno  

Di Jalan Diponegoro, 20 Oktober 2010 
  
Berkisar Pk 12.30 wib, sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam KM (Komunitas 
Mahasiswa) Raya yang terdiri dari Universitas Bung Karno, UIN Syarif Hidayatullah, USNI dll 
menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Diponegoro depan Kantor YLBHI Jakarta Pusat.  
Polisi nampak menyiagakan sekitar 2 truk dan beberapa personel di kawasan Megaria dan 1 truk 
di depan seberang Kedubes Sri Lanka  
 
Berkisar Pk 14.30 Wib, massa mulai menutup jalan hingga kendaraan yang melintas di Jalan 
Diponegoro macet total dan dialihkan oleh polisi melewati  Proklamasi dan Jalan Borobudur. 
Massa mahasiswa mulai membakar ban bekas dan benda benda lain yang mudah terbakar.  
 
Berkisar Pk. 15.30 wib, massa mulai menutup total seluruh jalan Diponegoro, sehingga Polisi 
yang berjaga  - jaga terlibat saling dorong dengan massa KM Raya 
 
Berkisar  Pk 16.00 wib, Polisi berhasil memukul mundur massa memasuki Jalan Kimia menuju 
kampus UBK.  
 
Berkisar Pk 16. 10 wib Massa mahasiswa KM Raya kembali merangsek maju sambil 
melempari  aparat Kepolisian yang bertugas. Polisi Nampak terdesak, dan mundur hingga 
berkisar radius 5 – 7 meter.  
 
Berkisar Pk 16. 15 wib, Polisi yang terdesak tanpa komando mengeluarkan tembakan peringatan 
ke udara dan nampak satu hingga dua anggota Polisi menembak ke arah massa.  
 
Beberapa saat kemudian, nampak Polisi menangkap 3 orang mahasiswa anggota KM Raya dan di 
masukkan ke dalam truk selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Pusat. 
 
Tidak berselang lama, massa KM Raya kembali ke lokasi unjuk rasa dan mengumumkan bahwa 
salah satu anggota mereka dari Universitas Bung Karno, yaitu Farel Restu, Mahasiswa Fakultas 
Hukum Semester Lima tembak di kakinya. Perwakilan KM Raya menyampaikan bahwa korban 
sudah di bawa ke RSCM Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan. 
 
Berkisar Pk 16.30 wib, tiga orang mahasiswa yang ditahan di Polres berhasil di bebaskan oleh 
pengacara dari LBH Jakarta dan KontraS 
 
Berkisar Pk 17.00 wib, nampak kepolisian menyiagakan pasukan dari dalmas dan Perintis di 
depan Bank BII. 
 
Berkisar Pk 17.00 wib– 17 45 wib, nampak beberapa kali dilakukan upaya negosiasi antara 
kepolisian dan mahasiswa yang tergabung dalam KM Raya. Negosiasi ini di fasilitasi kontras, 
LBH Jakarta dan Komnas HAM.  
 
Pihak kepolisian diwakili oleh AKPB Andrie Wibowo, selaku Kabag Ops Polres Jakarta Pusat 
beserta jajarannya, kemudian dari mahasiswa diwakili oleh Alit Kustijar (UBK), Rubbie (UBK) 
dan beberapa mahasiswa lainnya. 
Berkisar Pk 18.00 wib, Massa KM Raya masih bertahan dan menutup total jalan Diponegoro  



Berkisar Pk 19.00 wib, nampak jajaran rektorat UBK berdialog dengan mahasiswa dan tidak 
lama kemudian, mahasiswa membuka jalan dan meninggalkan lokasi menuju kampus UBK  
  
 
 


