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Kekerasan terjadi pada mereka yang mudah terprovokasi, frustasi atau menderita 

stress lingkungan. Kemudian terbentuklah satu keyakinan kolektif, yang walaupun 

tidak sertamerta menjadi perilaku massal, merekalah kelompok potensial untuk 

terlibat dalam kerusuhan massa. Tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum 

ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana secara yuridis 

formil tindakan pengrusakan tersebut sudah diatur dalam Pasal 170 KUHP. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban 

pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur dan 

apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung 

Timur. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 

danyuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, 

pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data 

yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan 

atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, 

kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh massa adalah 

menggunakan Pasal 170 KUHP sebagai mana yang sering digunakan penuntut 

umum untuk mendakwa massa yang berbuat anarkis, dan hal ini sering ditemukan 

pada yurisprudensi. Penggunaan Pasal 170 KUHP sudah tepat, dikarenakan dalam 

pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, pelaku adalah lebih dari satu orang dengan 

catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Kekerasan dapat saja 

dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya 

bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu. 

Dengan adanya pasal tersebut sangat membantu tugas penuntut umum dalam 

menyelesaikan kasus-kasus rumit dalam penegakkan hukumnya, seperti tindak 

pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Pertimbangan Majelis Hakim dalam 

penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd berdasarkan 

dari tiga sudut pandang hakim dalam menentukan lamanya pidana, yaitu yuridis, 
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sosiologis, dan filosofis. Selain itu pertimbangan tersebut sesuai dengan rumusan 

Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada pertimbangan 

putusan perkara tindak pidana pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur 

mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis, serta memenuhi rasa 

keadilan dalam masyarakat. 

 

Hendaknya diberlakukan sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat 

mengakomodir perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, sehingga dalam 

penegakkan hukumnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga paling tidak 

adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan 

pertanggungjawaban yang dikenakan. 
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