
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh  masyarakat dari 

berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain  itu, adanya kemajuan 

teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati  dengan mudah oleh 

masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara  lain. Berbagai faktor 

tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga  yang digandrungi oleh 

banyak orang dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan  bahwa sepakbola 

mempunyai penonton yang paling banyak dibanding  dengan olahraga yang lain.  

Namun dalam persepak bolaan di Negara Indonesia kerusuhan  dalam dunia sepak 

bola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang 

jatuh semakin menambah buruk citra  persepakbolaan Indonesia. Bentrokan 

antarpendukung kedua kesebelasan  yang berlaga semakin sulit 

dihindarkan.Rentetan kejadian ini tentu  mengakibatkan kerugian materiil dan 

non-materiil yang sangat besar, baik  dari sisi suporter maupun masyarakat umum. 



Tidak sedikit pula suporter  yang meregang nyawa akibat fanatisme. Beerikut 

contoh kasus dari tingkat nasional dan tingkat daerah:
1
 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pasoepati meminta maaf kepada masyarakat Solo 

dan sekitarnya atas insiden yang terjadi saat pertandingan Divisi Utama antara 

Persis Solo melawan Martapura FC di Stadion Manahan, Rabu (23/10). Mereka 

juga menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada 

keluarga korban almarhum Joko Riyanto alias Precil, warga Ngaliyan RT 007/RW 

002, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Boyolali yang tewas dalam peristiwa 

itu."Semoga peristiwa kemarin merupakan insiden terakhir yang terjadi di Kota 

Solo," ujar Buru bicara Pasoepati Amir Tohari kepada merdeka.com, Kamis 

(23/10).Menurut Amir, sepak bola seharusnya menjadi sarana kebersamaan dan 

persahabatan. Namun tragedi yang menewaskan salah seorang suporter tersebut 

menjadi noda hitam bagi persepakbolaan di Kota Solo. 

"Kami menyadari, bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah yang menjadi 

keprihatinan kita semua," katanya. Amir mengaku telah berkoordinasi dengan 

Polresta Solo dan sejumlah pengurus DPP Pasoepati. Dari pertemuan tersebut, 

diperoleh informasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium 

Forensik (Labfor), korban tewas akibat tusukan benda tajam di bagian dada atas 

sedalam 8 cm hingga menembus paru-paru. "Kami berharap aparat kepolisian 

mengusut tuntas dan memproses secara hukum pelaku yang menewaskan suporter 

ini," tegasnya. 
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Pasoepati lanjut Amir, juga menyerukan kepada semua anggota dan para 

pendukung Persis Solo untuk bisa berpikir jernih tidak terpancing informasi 

negatif yang bisa memperuncing persoalan. Ia berjanji akan segera melakukan 

rapat koordinasi internal untuk melakukan evaluasi terhadap serangkaian 

peristiwa, khususnya insiden yang terjadi pada laga Persis Solo kontra Martapura 

FC kemarin."Semua pihak agar waspada. Mengingat selama ini hubungan antara 

aparat baik TNI maupun Polri dengan Pasoepati sangat baik. Sehingga adanya 

korban tewas pada insiden tersebut sangat menjadi tanda tanya besar bagi 

Pasoepati. Yang kami takutkan adalah ada pihak-pihak lain 'yang bermain' untuk 

memperkeruh keamanan dan kenyamanan Kota Solo," pungkasnya. Peristiwa-

peristiwa ini pun dapat  memberi sedikit gambaran bahwa suporter sepakbola di 

Indonesia masih  jauh dari kata matang.  

Akhir – akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan  yang dilakukan 

dengan bersama – sama  yang sampai  mengakibatkan hilangnya nyawa dari 

seseorang akibat perselisihan oleh para suporter sepak bola di tiap daerah.  

Bahwasannya perdamaian itu ajaran yang hakiki pada setiap insan manusia dalam 

menanggapi situasi kondisi yang sedang mengalami kesulitan menangani suatu 

permasalahan. Tensi panas yang selalu mengembara dari jiwa para suporter 

apabila mengetahui dan mendapati suporter lain yang  dirasa tidak pernah 

membawa angin segar dari rasa dendam. Pihak  kepolisian pun selalu dibuat 

pusing dari perlakuan tingkah laku para suporter apabila didalam pertandingan 

sepak bola dari tim yang  didukungnya bila memperoleh hasil yang 

mengecewakan di pertandingan, tindakan kekerasan pun terwujud dari suporter.  



Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia 

merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik 

yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain 

seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi 

hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang 

penganiayaan. Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan dimedia cetak. Kasus 

pengeroyokan suporter diproses secara hukum. Dipolsek gading rejo kabupaten 

pringsewu, menangkap pelaku bentrokan antar pendukung kesebelasan sepak bola 

pendukung tim SMKN 1 Gading Rejo hingga menyebabkan satu korban jiwa, 

sebanyak sembilan pelaku masing-masing 4 warga pampangan orang yang terdiri 

dari masing–masingnya, saudara Fahmi, Ridho, Rohman, dan Anam, sedangkan 

lima orang warga Kecamatan Gading Rejo, yakni Fajar Aldi, Fajar Nur, Agung, 

Firmansyah, Rizki Galang, dan M. Suhada.  

 Korban yang meninggal dunia atas nama saudara Yogi Supriyanto (Alm) 

.Kronologis kejadian, sebelum Korban meninggal dunia saat itu ingin meminta 

uang hasil taruhan yang telah disepakati. Disaat ingin meminta uang taruhan 

korban bukannya mendapat uang hasil taruhan malah mendapat pukulan dari 

pihak pelaku. 

Aksi pemukulan itu memicu terjadi kekerasan antar suporter. Memahami masalah 

suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam 

masyarakat. Sepakbola, tak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh 

menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri. Dengan 

demikian, kekerasan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem 



masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana 

yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang 

melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang 

tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris 

untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang 

dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang 

nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan 

bertemu dengan kerumunan suporter. Dari tingkah suporter ini siapa yang dapat 

memberi pertanggungjawabkan secara penuh.  Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “ Analisis 

Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Suporter 

Sepak Bola ini dikarenakan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang 

dilakukan oleh para suporter dipersepakbolaan yang menjadi pembicaraan hangat 

masyarakat dan sangat jarang dibahas dalam skripsi mahasiswa.  

B.Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan 

dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a.  Apakah Faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh suporter sepak bola? 

b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian 

dalam menaggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak 

bola? 



2.  Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan dan mempermudah penelitian serta keterbatasan peneliti 

maka ruang lingkup dibidang hukum pidana dan dibatasi pada ana lisis 

kriminologis faktor penyebab  dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana 

kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.lokasi penelitian  penulisan 

ini dilakukan dipolsek Gading rejo pada tahun 2015. 

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi 

antara lain: 

a.  Untuk Mengetahui dan menganalisa faktor penyebab kerusuhan  yang 

dilakukan oleh para suporter sepak bola di kabupaten pringsewu. 

b. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

suporter sepak bola di kabupaten pringsewu.  

2. Kegunaan penelitian  

Agar hasil  penelitian dapat dicapai , maka setiap penelitian berusaha untuk 

mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan praktis, Melalui penelitian ini diharapkan bahwa dengan mengetahui 

tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola tersebut dapat 



juga mengetahui akar permasalahan dan bagaimana suporter sepak bola 

tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat ditemukan jalan keluar 

berupa tindakan nyata dari pihak penegakan hukum mencegah dan 

meminimalisir tindak-tindak pidana tersebut. 

b. Kegunaan akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran teoritis dalam sebuah analisis kriminologis tindak pidana kekerasan 

yang dilakukan oleh suporter sepak bola. 

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual  

  1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi 

landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau 

penulisan.
2
 

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan 

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.
3
 

Pengkajian mengenai kerusuhan mengalami perkembangan pesat yang 

memunculkan berbagai teori tentang faktor – faktor penyebab kekerasan yang 

dilakukan oleh suporter sepakbola.  
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Berdasarkan  permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah 

menggunakan  pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana kekerasan 

yang dilakukan oleh suporter sepak bola sesuai dengan kajian hukum pidana 

yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan 

tersebut. 

Teori yang digunakan dalam menganilisis kasus-kasus yang ada adalah 

dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi pada 

hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Berikut ini teori-

teori kriminologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini: 

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan. 

a.Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis.
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Cesare Lombroso (1835-1909)  

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan 

kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern 28 penyelidikan mengenai 

sebab- sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa 

penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non- 

kriminal.dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan 

yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal 

dan evolusi.  Teori Lambroso  tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) 

menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam 

kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal 

sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat 
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dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata– ciri-ciri fisik 

dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar 

menjadi manusia.  

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis
5
 

Samuel Yochelson dan Stanton Samenow  

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang 

umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa 

para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, 

menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan 

mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan 

terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa 

kekerasan. 

Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)  

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis 

yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat 

dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,  

Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu 

mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,  Kejahatan pada dasarnya 

merupakan representasi dari konflik psikologis.  

c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis 
6
 

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, 

teori sosiologis ini mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di 

                                                           
5
 Ibid hlm 49. 

6
 Ibid hlm 57. 



dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan 

Penyimpangan budaya.  

a. Emile Durkheim 

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada 

bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing 

berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat 

sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka 

kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, 

tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin 

bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. 

b. Robert K. Merton  

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan 

untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit 

anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah 

kejahatan.  

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah : 

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) 

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) 

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, 

antara lain: 

a. Sakit jiwa; 

b. Daya emosional; 

c. Rendahnya mental; 



d. Anomi (kebingungan).  

2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam,     

yaitu: 

a. Umur; 

b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik; 

c. Kedudukan individu di dalam masyarakat; 

d. Pendidikan individu; 

e. Masalah rekreasi atau hiburan individu. 

Faktor eksternal, meliputi :  

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian: a.Tentang 

perubahan-perubahan harga; 

a.Pengangguran;  

b.Urbanisasi. 

2. Faktor agama. 

3. Faktor bacaan. 

4. Faktor film (termasuk televisi). 

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul syani tersebut 

di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.
7
 Penanggulangan 

kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (Criminal Policy). Usaha-

usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik 

kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal 

(hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.
8
 Kebijakan 

penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan 

sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (Penal policy) 

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana in 
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concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 

kebijakan sosial itu, berupa “social-welfare” dan “social defense”.
9
 

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap 

kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang 

nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang 

posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.
10

 

d.   Teori  Kontrol Sosial (Social Control) 

Pengertian kontrol sosial (control theory) merujuk kepada setiap perspektif yang 

membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian 

kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang 

dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur 

keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori 

kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.  

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh Durkheim ketika ia menyatakan 

bahwa “sebuah masyarakat akan selalu mempunyai jumlah yang pasti  atas orang-

orang yang menyimpang dan penyimpangan itu adalah benar-benar sebuah 

fenomena yang normal”. Penyimpangan membantu dalam memelihara tatanan 

sosial, karena ada batasan-batasan moral yang tidak pasti bahwa definisi yang 

mana perbuatan-perbuatan disetujui dan perbuatan mana yang tidak disetujui. 

Batasan-batasan itu menetapkan berbagai tingkatan dari ketidaksetujuan terhadap 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73. 
10

 Shafrudin, Loc. Cit. 



berbagai tindakan, jarak terhadap ketidaksukaan kepada sanksi hukum dan 

pemenjaraan. Semenjak garis batasan yang sebenarnya tidak jelas, sosial 

menciptakan kembali beberapa orang yang menyimpang dalam membantu orang-

orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kebiasaan 

dikontrol oleh sosial reaksi (ketidaksukaan, pemenjaraan). 

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu: kontrol personal (personal control) 

dan kontrol sosial (social control). Yang dimaksud dengan kontrol personal 

adalahkemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai 

kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat 

(the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict 

with the norm and rules of the community). Sementara itu, yang dimaksud dengan 

kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga 

masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 

Nye mengungkapkan bahwa ada empat tipe kontrol sosial yaitu:
11

 

1. Kontrol langsung yang datang dari disiplin, pelarangan, dan hukuman. 

2. Kontrol internal yang merupakan kontrol bagian dalam dari hati nurani. 

3. Kontrol tidak langsung yang didesak dengan desakan untuk tidak melukai atau 

melawan harapan orang tua atau individu-individu lain yang mana pribadi 

tersebut teridentifikasi. 

4. Adanya arti alternatif atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai. 

Konsep kontrol sosial kemudian menjadi dominan setelah David Matza dan 

Gresham Skyes (seperti yang dikutip Romli Atamasasmita) melakukan kritik 

terhadap teori subkultur dari Albert Cohen yang menyatakan bahwa 

penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pembagian 

sub dari kultur masyarakat, sehingga masyarakat yang lebih rendah lebih condong 
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untuk melakukan penyimpangan. Matza dan Skyes (sebagaimana dikutip oleh 

Romli Atamasasmita) kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang teknik 

netralisasi (technique of neutralization) yang membantah bahwa meski 

penyimpangan dilakukan oleh mereka yang berada pada strata sosial yang rendah, 

mereka tetap terikat pada sistem-sistem nilai dominan yang ada dalam 

masyarakat. Skyes dan Matza (seperti yang dikutip oleh Romli Atamasasmita) 

merinci kelima teknik tersebut sebagai berikut:
12

 

1. Penyangkalan responsibilitas (Denial Responsibility): yaitu anggapan bahwa 

penyimpangan terjadi karena dirinya merupakan korban dari proses salah asuh 

dari orang tua, lingkungan yang buruk, atau tempat tinggal yang kumuh 

sehingga hal tersebut menjadi alasan penyangkalan terhadap 

tanggungjawabnya untuk mematuhi norma. 

2. Penyangkalan atas cidera (Denial of Injury): merujuk kepada suatu alasan 

penyimpangan sesungguhnya bukan merupakan suatu bahaya yang berarti. 

Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa sifat yang suka merusak 

(vandalism) merupakan sebuah perbuatan kelalaian dan mencuri mobil 

merupakan sebuah perbuatan meminjam. 

3. Penyangkalan korban (Denial of the Victim): merujuk kepada suatu keyakinan 

diri bahwa pelaku penyimpangan adalah seorang pahlawan sedangkan korban 

justru dipandang sebagai pelaku kejahatan. 

4. Penghukuman terhadap penghukum (Condemnation of the Condemners): 

merujuk pada suatu anggapan bahwa polisi adalah hipokrit (orang munafik), 

sebagai pelaku kesalahan, atau memiliki ketidaksenangan terhadap mereka. 

Pengaruh teknik ini adalah merubah subyek menjadi pusat perhatian, 

berpaling dari perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. 

5. Permohonan atas kesetiaan yang lebih tinggi (Appeal to Higher Loyalities): 

merujuk kepada anggapan bahwa pelaku penyimpangan terjebak di antara 

tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok. 
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e.  Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yang dalam bahasa jawa artinya 

“tahan”. Secara luas penanggulangan ini dapat diartikan sebagai “mencegah dan 

mengembalikan.”
13

 Penanggulangan kejahatan dalam pengertian tersebut dapat 

dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Dalam kaitannya dengan 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, laporan hasil 

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang 

menyebutkan mengenai adanya beberapa hal sebagai kriteria umum yang perlu 

diperhatikan dalam rangka menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, 

yaitu sebagai berikut:
14

 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat 

mendatangkan korban; 

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan 

dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dengan 

penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku 

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang ingin dicapai. 

3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak 

seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang 

dimilikinya; 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-

cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. 

Menurut Hoefnagels (sebagaimana dikutip oleh Syafariah Widianti), upaya 

penanggulangan kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam sarana 

penanggulangan  
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kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal adalah berupa pencegahan 

tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan 

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing 

views of society on crime and punishment/ mass media). 

Sudarto (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi) pernah mengemukakan, 

bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi 

negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan 

kejahatan penal), maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik 

kriminal, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan 

nasional.
15

 

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan 

kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga 

sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di 

dalam dokumen kongres mengenai (Crime prevention in the context of 

development) (dokumen A/CONF. 121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-

sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi 

pencegahan mendasar”. Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam 

Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. 

A/CONF.144/L/17 (tentang Social aspects of crime prevention and criminal 

justice in the context of development), antara lain dinyatakan:
16
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 Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam 

mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan 

prioritas utama. 

 Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi 

internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia 

untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, 

kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan 

bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. 

Dalam kongres ke-8 tersebut dinyatakan secara implisit bahwa faktor sosial dan 

jaminan atas hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat suatu 

strategi mendasar untuk menanggulangi kejahatan terhadap perkembangan 

masyarakat. 

Selain menggunakan teori kriminologi, teori yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini juga menggunakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-

mata pelaksanaan perundang-udangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor 

yang mempengaruhinya , yaitu sebagai berikut:
17 

1.  Faktor Perundang-undangan (Substansial) 

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 
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kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. 

Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu tindakan yang dibenarkan sepanjang 

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 keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari 

penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan 

implemetasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan harus berdasarkan 

kebenaran, rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 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 

dapat menjalankan peranan semestinya. 

4.  Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 



hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Semakin rendah tingkat pengetahuan hukum masyarakat, maka akan semakin 

sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

5.  Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-udangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila 

peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan. 

  2. Konseptual 

konseptual adalah susunan dari bebrapa konsep sebagai satu kebulatan yang 

utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan 

pediman dalam penelitian atau penulisan.
18

 

Ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan 

sering digunakan dalam penelitian skripsi ini:   

a.    Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa/perbuatan untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya.
19
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b.   Kriminologis 

Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-

luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang 

sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab 

arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.
20

  

c.    kekerasan 

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) diartikan sebagai 

penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. 

Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang 

dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori 

sosial tertentu 

d.   Penanggulangan Kejahatan 

penanggulangan kejahatan dapat berupa: 

1. Upaya represif  

Adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti 

dengan memberikan hukuman ( sanksi ) sesuai dengan hukuman yang berlaku 

dimana tujuan diberikan hukuman agar para pelaku jera, pencegahan serta 

perlindungan sosial. 

2. Upaya preventif 

Adalah upaya penanggulangan non penal ( pencegahan ) seperti: memperbaiki 

keadaan sosial dan ekonomi masyarakat , meningkatkan kesadaran hukum dan 

disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. 
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Upaya-upaya tersebut dilakukan agar hukum itu benar-benar berisikan nilai-nilai 

yang tidak hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok orang yang pada 

waktu tertentu mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi dan 

sosial budaya, tetapi harus mencerminkan keinginan dari seluruh warga 

masyarakat.
21

 

e.  Pelaku 

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi 

perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
22

  

f.   Tindak Pidana 

     Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-

Undang  yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan 

atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.
23

 

g.  Suporter  

 Suporter sepak bola merupakan orang atau sekelompok orang yang 

menyaksikan ataupun memberikan dukungan pada suatu tim dalam 

pertandingan sepak bola. 
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      D.  Sistematika Penulisan  

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, 

permasalah dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya tentang 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengakapi dengan kerangka 

teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian  ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-

pengertian umum tentang pokok permasalahan, antara lain 

mengenai pengertian analisis kriminologis, tindak pidana 

kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Upaya 

penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

oleh suporter sepak bola.  

III. METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan 

dalam penelitian skripsi yaitu langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber 

data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat. 

 

 

 



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas pokok permasalahan yang ada di dalam 

skripsi ini dan menguraikan pembahasan serta memberi masukan 

serta menjelaskan tentang upaya penanggulangan terhadap tindak 

pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola. 

 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang disertai saran-saran 

berhubungan dengan permasalahan  yang dibahas. 

 


