
Chandra Okstrawan 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KERUSUHAN ANTAR SUKU 

(Studi Kasus di Kalianda-Lampung Selatan) 

 

 

Oleh 

 

 

Chandra Okstrawan 

 

 

Kerusuhan antar suku yang terjadi di Lampung Selatan telah menimbulkan banyak korban 

materil maupun immateril, sehingga pada kerusuhan yang melibatkan suku diperlukan 

penanganan yang tepat. Kenyataan yang terjadi, peran pemerintah dan aparat penegak hukum 

tidak bekerja dengan semestinya sehingga kerusuhan dengan cepat memuncak dan meluas. 

Kerusuhan serupa juga sering terjadi dibeberapa daerah lainnya yang menunjukkan bahwa 

kerusuhan antar suku merupakan permasalahan di negara ini. Berdasarkan permasalahan 

diatas, ada dua hal yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor penyebab 

terjadinya kerusuhan antar suku dan upaya penanggulangan kerusuhan antar suku di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang 

benar dan objektif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari 

dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan 

studi lapangan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor 

penyebab terjadinya kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan adalah kesalah 

pahaman dari warga suku Lampung yang menganggap warga desa Balinuraga telah 

melakukan tindakan pelecehan pada saat menolong gadis lampung yang terjatuh di desa 

Balinuraga, ketidaksigapan aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan yang terjadi 

sehingga menyebabkan meluasnya kerusuhan dan pemberitaan yang tidak proporsional juga 

menambah keruhnya suasana kerusuhan. Upaya penanggulangan kerusuhan antar suku di 

Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan diadakannya mediasi yang dilakukan oleh tetua-

tetua adat Lampung, tetua-tetua adat Bali dan pihak kepolisian. Dalam mediasi tersebut 

menghasilkan kesepakatan yang berisi permintaan maaf warga Bali di Lampung kepada suku 

Lampung yang ada di Lampung Selatan atau yang berada di luar Lampung Selatan, serta 

warga Bali di Lampung Selatan bersedia hidup berdampingan dengan suku lain dimanapun 

berdomisili dan berdamai. 

 

Adapun saran yang diberikan adalah agar warga Bali bersosialisasi dengan warga Lampung 

dan warga suku lainnya yang ada di Lampung, sehingga tidak menimbulkan sikap ekslusif 

pada suku Bali guna menghindari terjadinya lagi kerusuhan suku Lampung dan suku Bali. 
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Tetua Adat Lampung, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dan cepat apabila 

kerusuhan antar suku terulang kembali serta dapat meminimalisir meluas dan membesarnya 

kerusuhan. Pihak media massa dan elektronik seharusnya tidak membesar-besarkan 

permasalahan, dalam kerusuhan ini pihak media massa terlalu membesar-besarkan 

permasalahan sehingga memperkeruh suasana kerusuhan, pihak media massa dan elektronik 

seharusnya tidak menampilkan foto-foto korban kerusuhan, memberitakan tindakan 

kekerasan yang tidak berimbang, menyiarkan secara berulang-ulang sehingga menggugah 

emosi dan solidaritas masing-masing pihak.  
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