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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam rangka menjamin

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sehingga berbagai

dimensi hukum selalu bertujuan untuk menjaga keselarasan, keseimbangan dan

keserasian dalam kehidupan manusia.

Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi (individu) adalah makhluk sosial,

tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan

bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan

kehidupannya. Manusia merupakan zoon politicon, artinya manusia selalu hidup

bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan

manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling

membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan

kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.1

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran hukum menjadi

1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 14.
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sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia

dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam

kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk

keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin

adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan

sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak

pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan

kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, hal ini

disebabkan tindak pidana sebagai merupakan perbuatan melawan hukum yang
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dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.2

Salah satu jenis tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan

yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan

adalah suatu pebuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang

lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,

diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas

tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan,

maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal

340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu paling lama dua puluh tahun.

Mengingat bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum

maka diperlukan suatu sanksi berupa pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelengaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas

masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai

perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan

sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat

lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal

2 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 17.
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akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan

adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan

hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan

semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik

secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus,

bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian

dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak

pidana akan terjadi.

Perangkat pelaksana penegakan hukum di antaranya adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam

negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi Kepolisian yang meliputi

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu kasus yang sedang diusut oleh Direktorat Kriminal Umum Polda

Lampung saat ini adalah pembunuhan terhadap wartawan, yaitu Pemimpin

Redaksi Tabloid Fokus Benny Faisal pada hari Minggu 25 Januari 2015 lalu.

Korban tewas ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Pulau Raya

3 Nomor 46 Perum Waykadis, Kecamatan Tanjungsenang, Kota Bandar

Lampung. Berdasarkan rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah

korban, terlihat tiga orang mencurigakan berada di depan rumahnya. Ketua

Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung Juniardi pun mengingatkan masih

adanya ancaman berupa tindak kekerasan maupun keselamatan jiwa wartawan,
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khususnya di Lampung. Peristiwa tersebut menggambarkan minimnya jaminan

keamanan dan adanya indikasi kekerasan terhadap pers. Ia pun mencurigai adanya

hubungan antara pembunuhan tersebut dan aktivitas jurnalistik Benny. Benny

sempat berkeluh kesah (curhat) terkait berita-berita di medianya yang berupaya

membongkar dugaan penyimpangan proyek-proyek di Lampung yang terindikasi

korupsi. Benny ketika itu mengakui mendapat tekanan-tekanan.3

Pada perkembangannya pihak Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah

menemukan titik terang identitas pelaku penembakan wartawan di Lampung,

namun polisi masih membutuhkan waktu membekuk tersangka pelaku,

mengetahui identitas pelaku, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara

(TKP) dan meminta keterangan saksi dan keluarga korban. Polisi belum

mengungkap pelaku pembunuhan wartawan tersebut, karena masih pendalaman.

Polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku dan jumlah. Saat ini, polisi masih

mendalami kasusnya dan tidak bisa berdasarkan dugaan, meski keberadaan pelaku

sudah diketahui. Peristiwa penembakan wartawan tabloid Fokus Lampung ini

terjadi di depan rumahnya. Saat itu, perampok atau begal, ingin mengambil motor

yang diparkir di depan rumahnya. Polisi menyatakan kasus ini kriminal murni,

tidak terkait profesi korban. Namun, tim investigasi organisasi wartawan masih

bekerja dan belum mendapatkan kesimpulan, apakah kasus ini terkait pemberitaan

yang dilakukan korban dalam medianya. 4

3 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/29/nixtmm-polisi-temui-titik-terang-
pembunuh-wartawan-lampung. Diakses Jumat, 13 Maret 2015
4 http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/15/01/28/niw0uv-aji-minta-polisi-usut-
pembunuhan-wartawan. Diakses Jumat, 13 Maret 2015
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Pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dalam hal ini melakukan

berbagai upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap wartawan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam fungsinya institusi

penegakan hukum memiliki tugas menciptakan memelihara keamanan dalam

negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia

Peran kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas,

fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum;

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah

melaksanakn fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

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

masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
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masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Peran Direktorat Kriminal

Umum Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan Terhadap Wartawan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dalam

mengungkap Pembunuhan terhadap wartawan?

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kriminal Umum

Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan terhadap wartawan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan

dengan peran Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dalam mengungkap

Pembunuhan terhadap wartawan dan faktor-faktor yang menghambat peran

Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan

terhadap wartawan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian

adalah pada tahun 2015.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dalam

mengungkap Pembunuhan terhadap wartawan

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kriminal

Umum Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan terhadap wartawan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam

mengungkap Pembunuhan terhadap wartawan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak

pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum5.

5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
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Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.6

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan

hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang

yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat

b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

6 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242
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c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. 7

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam

bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana

dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1),

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

1). Menerima laporan atau pengaduan.

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai

berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

7 Ibid. 2002. hlm.243-244
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sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum

yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
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nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam

menegakkannya.8

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian9. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peran10

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia).

c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi

masyarakat dari kejahatan11

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

8 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. hlm.8-10

9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
10 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243
11 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23
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bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku12

e. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan melawan

hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi

Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun13

f. Wartawan adalah orang yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah dan menyajikan berita melalui media kepada masyarakat, sehingga

menjadi informasi yang penting untuk diketahui masyarakat14

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan

12 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 46.

13 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
hlm. 21.

14 Rustam Effendy, Jurnalisme Kontemporer, Rineka Cipta, Jakarta. 2006. hlm.36.
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pustaka terdiri dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak

pidana pembunuhan, tugas fungsi dan wewenang kepolisian, teori peran

dan teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran Direktorat

Kriminal Umum Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan

terhadap wartawan dan faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat

Kriminal Umum Polda Lampung dalam mengungkap Pembunuhan

terhadap wartawan tersebut

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


