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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

 

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi 

seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya,  sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  

 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyelaraskan perkembangan dan 

dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi 

merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum 

yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat 

untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kedudukan hukum selalu memiliki 

peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai 

tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya 

ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, 

dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang 

teratur dalam kehidupannya. 
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Tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul 

ditengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang serta 

membawa akibat tersendiri yang berkepanjangan, perilaku kekerasan semakin hari 

semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup 

dimasyarakat, tentunya apabila hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik untuk 

mencegahnya maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian nyata bagi setiap 

elemen masyarakat. 

 

Adanya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat yang disebabkan karena suatu 

permasalahan kecil seperti adanya seseorang yang melakukan pencurian, maupun 

pencopetan dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia 

dinilai merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi dimasyarakat. 

Hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota 

masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk, hal tersebut 

lah yang membuat masyarakat melakukan kekerasan pada seseorang yang dirasa 

sebagai bentuk tindakan yang benar dan harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah 

yang sudah melanggar aturan hukum, hal ini juga membuktikan bahwa 

masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma, sikap 

hippermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang 

tidak menjadikan hukum sebagai acuan.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Reszaheryadhigumilar.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 September 2015 
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Salah satu bentuk fenomena sosial berkaitan dengan adanya tindakan amuk massa 

yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat telah terjadi di Desa Batu Badak, 

Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur, adapun kronologis tindak pidana 

tersebut sebagai berikut : 

 

Peristiwa amuk massa bermula dari meninggalnya seorang warga Desa 

Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung akibat dianiaya oleh warga 

Desa Malang Sari, Kecamatan Malang Sari, Kabupaten Lampung Selatan 

karena diduga melakukan pembegalan, atas kejadian tersebut maka 

tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekelompok warga yang 

dipimpin oleh Sekretaris Desa Tanjung Sari Adil Darmawan beserta 

Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Malangsari M. Yani, dan Kepala 

Dusun 3 Desa Malangsari S. Wijaya beserta Kepala Kapolsek Tanjung 

Bintang, Lampung Selatan Kompol Tri Hendro Prasetyo dan lima anggota 

polisi mendatangi rumah duka guna menyatakan belasungkawa dan 

memberikan tali asih. Dengan hadirnya sekelompok warga dari Desa 

Malang Sari tersebut, maka warga Desa Batu Badak melakukan 

penganiayaan serta membakar mobil yang digunakan oleh sekelompok 

warga dari Desa Malang Sari, atas kejadian tersebut Kapolsek Tanjung 

Bintang, Lampung Selatan Kompol Tri Hendro Prasetyo beserta warga 

lainnya berhasil menyelamatkan diri, namun Adil Darmawan meninggal 

dunia akibat dianiaya oleh warga Desa Batu Badak.
2
 

 

 

Berkaitan dengan kasus tersebut, maka diketahui bahwa pelaku telah melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) 

KUHP yang menentukan : 

 

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

 

(2) Yang bersalah diancam : 

 

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 

mengakibatkan luka-luka; 

 

                                                           
2 http://www.sinarharapan.co/news, diakses pada tanggal 3 September 2015 

 

http://www.sinarharapan.co/news
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2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan luka berat;  

 

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan mati. 

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok kepolisian, yakni 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.  

 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup perlindungan hukum 

terhadap korban amuk massa dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan 

apakah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya 

amuk massa yang terjadi di masyarakat, dan apakah korban mendapat ganti 

kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak setiap 

korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 

terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.  

 

Permasalahan ini sangat penting mengingat tindakan amuk massa merupakan 

suatu pelanggaran hak asasi manusia, disamping itu terhadap pelaku amuk massa 

sampai saat ini ketika diadili di pengadilan, baik sebagai pelaku utama (aktor 

intelektual) maupun pelaku lainnya (dader) tidak diberikan hukuman tambahan 

untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga 

akibat lebih lanjut kerugian yang diderita oleh korban amuk massa juga tidak 

diputuskan siapa yang harus mengganti kerugiannya. 
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi 

dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa 

(Studi pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis 

mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban amuk massa (Studi pada 

Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) ? 

 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum 

terhadap korban amuk massa (Studi pada Wilayah Hukum Polres Lampung 

Timur) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah ini dikaji dalam ruang lingkup 

hukum pidana, khususnya berkaitan dengan objek penelitian terkait pelaksanaan 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat 

hukumnya dalam kajian Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap korban amuk massa. Penelitian ini dilakukan di 

wilayah hukum Polres Lampung Timur dengan data penelitian tahun 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

 

a. Mengetahui secara jelas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap 

korban amuk massa. 

 

b. Mengetahui secara jelas mengenai faktor penghambat dalam pemberian 

perlindungan hukum terhadap korban amuk massa. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait khususnya bagi aparat penegak 

hukum serta masyarakat umumnya atas hasil tinjauan yuridis perlindungan hukum 

terhadap korban amuk massa. 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan 

bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan 

upaya perlindungan hukum terhadap korban amuk massa , selain itu sebagai 

informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi 

maupun akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

 

1. Teori Perlindungan Hukum  

 

 

Dikdik. M. Arief Mansur menyatakan bahwa, dalam konsep perlindungan hukum 

terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum, adapun asas-

asas yang dimaksud sebagai berikut : 

 

1. Asas Manfaat 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, 

tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam 

upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

 

 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 
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2. Asas Keadilan 

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban 

kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

3. Asas Keseimbangan 

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan 

perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan 

keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada 

keadaan yang semula (restitutio in integrum), asas keseimbangan 

memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak 

korban. 

4. Asas Kepastian Hukum  

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat 

penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.
4
 

 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat 

dilihat dari dua makna, yaitu: 

 

a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan 

hukum seseorang). 

b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh 

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah 

menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan 

korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan 

pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.
5
 

 

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, 

kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah 

yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan 

tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara 

faktual terus meningkat. 

                                                           
4 Dikdik M Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja 

  Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 164. 
5  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  

   Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 61. 
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Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal digunakan upaya atau 

sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada 

tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya 

untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya untuk 

perlindungan masyarakat. Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal 

ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
6
 

 

2. Teori Faktor Penghambat 

 

Faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori-teori 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut : 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan.
7
 

 

 

2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. 
8
 

                                                           
6
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,hlm 74. 

7
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983,  

  hlm 4 
8
  Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132. 
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Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum 

Terhadap Korban Amuk Massa . Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah : 

 

a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk 

mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.
9
 

 

b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untukmemberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga 

lainnya.
10

 

 

c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
11

  

 

d. Amuk massa adalah bentuk luapan amarah dan rasa kecewa dari suatu 

golongan masyarakat tertentu yang biasanya memiliki tujuan yang sama yang 

cenderung berujung pada kekerasan.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Sulchan Yasin Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,1997,hlm 34. 

10
  Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

11
 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

12 Dhichakal.blogspot.com, di akses pada tanggal 3 September 2015 
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E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dan faktor-faktor 

penghambat.  
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V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

simpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 

 

 


