
 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana telah diketahui bahwa penegakkan hukum merupakan salah satu 

usaha untuk mewujudkan tata tertib hukum didalamnya terkandung keadilan, 

kebenaran dan kesejahteraan yang pada ahirnya menciptakan keamanan dan 

ketentraman di dalam masyarakat banyak, baik itu merupakan usaha pencegahan 

maupun  merupakan  pembrantasan  dan  penindakan setelah terjadi pelanggaran 

hukum, dengan kata lain usaha yang dilakukan secara, preentif, preventif maupun 

reprensif. Keadilan dan kebenaran itu sendiri merupakan suatu hal yang selalu 

diidam-idamkan oleh setiap insan dimana dan kapanpun dia berada sebab hal itu 

merupakan kebutuhan asasi manusia. 

 

Pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, menyediakan 

fasilitas umum dan fasilitas Negara yang harus dijaga keberadaannya karena 

untuk kepentingan bersama dan sudah sangat jelas bahwa fasilitas umum dan 

fasilitas Negara itu merupakan hal yang sangat penting dalam penataan kota, 

masyarakat, dan kelancaran dalam menjalankan roda pemerintah. Fasilitas Negara 

dan umum adalah suatu sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang 

mana dana yang di pakai berasal dari pajak yang dihimpun dari masyarakat. Jadi 
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selain masyarakat, pemerintah juga berkewajiban untuk memelihara dan menjaga 

keutuhan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri 

dengan penuh rasa tanggungjawab dan memilikinya karena itu merupakan aset-

aset yang perlu dijaga keutuhanya tanpa  terkecuali. 

 

Contoh kecil fasilitas Negara yang harus di jaga adalah Markas Kepolisian Sektor 

Kibang, Lampung Timur, yang telah dirusak massa pada Februari 2007. Delapan 

rumah dinas personel Polsek Kibang juga rusak amuk massa. Diduga peristiwa ini 

berhubungan dengan razia kendaraan. Pengrusakan dilakukan oleh warga Desa 

Jati Agung, Marga Jaya, dan Jaya Asri. Mereka melempari Mapolsek Kibang 

hingga kaca dan gentingnya hancur. Personel Polsek Kibang yang hanya 

berjumlah 20 orang tak sanggup membendung amuk massa.
1
 

 

Amuk massa itu terjadi hanya selang tiga jam setelah insiden pemukulan terhadap 

warga yang diduga dilakukan personel Polsek Kibang saat razia kendaraan. Dari 

rangkaian perbuatan yang dilakukan maka dalam kasus ini yang ditetapkan lima 

orang sebagai terdakwa. Diantara kelima terdakwa tersebut adalah Eko Pandowo 

bin Sapar dan Eko Handoko bin Sumaji. 

 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 73/Pid.B/2007/PN.Skd 

Terdakwa Eko Pandowo bin Sapar dan Eko Handoko bin Sumaji dinyatakan 

bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana ditentukan “secara 

bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”. Atas 

perbuatannya tersebut kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 

selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. 

                                                      
1
 Radarlampung.co.id, diakses 12 April 2012  
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Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat diamati bahwa terdapat beberapa orang 

yang bersama-sama dalam surat dakwaan tidak disebutkan namanya. Dalam hal 

ini tidak dijadikan terdakwa oleh jaksa penuntut umum, dan kalaupun pada kasus 

ini dilakukan spiltsing, hendaknya disebutkan oleh Penuntut Umum bahwa nama-

nama yang tercantum dinyatakan juga sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. 

 

Terlihat jelas dengan banyaknya pengrusakan fasilitas-fasilitas Negara oleh 

oknum-oknum masyarakat yang melakukan pengrusakan beberapa fasilitas umum 

dengan kekerasan hingga mengalami kerugian materil maupun inmateril, bukan 

hanya pemerintah saja yang akan mengalami kerugian tetapi tanpa disadari 

masyarakat juga akan mengalami kerugian dari akibat peristiwa tersebut. 

Timbulnya kejahatan seperti pengrusakan kantor fasilitas umum semacam ini 

biasanya berkaitan dengan rasa ketidak puasan masyarakat atau ketidak adilan 

perlakuan didapat dari para penegak hukum yang berujung dengan emosional 

yang akan juga berdampak pada banyaknya pengrusakan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang atau lembaga masyarakat dengan tujuan atau penyalahgunaan 

aksi massa untuk kepentingan politik atau kekuasaan yang dilakukan secara tidak 

bertanggung jawab. 

 

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. Dalam ketentuan pasal tersebut 

secara tegas dinyatakan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama 

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-

lamanya lima tahun enam bulan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang 

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan No. 

73/Pid.B/2007/PN.Skd)”.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan   

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam latar belakang diatas 

maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung 

Timur yang dilakukan secara massal? 

b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek 

Metro Kibang Lampung Timur? 

 

2. Ruang Lingkup  

 

Adapun ruang penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur yang dilakukan secara massal 

dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek Metro Kibang 

Lampung Timur dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan. Sedangkan dalam lingkup bidang 
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ilmu adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai kebijakan hukum pidana 

dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan dalam lingkup lokasi penelitian 

dilakukan di Pengadilan Negeri Lampung Timur. 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas maka, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan. 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengrusakan 

Polsek Metro Kibang Lampung Timur. 

 

2. Kegunanaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang 

menyangkut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengrusakan Polsek 

Metro Kibang Lampung Timur. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk penelitian.
2
 Tentang pengrusakan yang dilakukan secara massal berarti 

terjadi tindak pidana penyertaan, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan lebih 

dari 1 orang, oleh karena itu pertanggungjawaban pidananya tergantung dari 

kedudukan masing-masing pihak atau tergantung dari pelaku lain yang 

melakukan secara bersama-sama. Mengenai bentuk-bentuk penyertaan terdapat 

dalam Pasal 55 KUHP tentang dari penyertaan, walaupun tidak secara tegas 

memberikan pengertian tentang penyertaan. 

 

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara tidak terlepas dari 

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang 

menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh 

hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan 

perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha 

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-

peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman 

yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari 

                                                      
2
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2010, 

hlm. 123 
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kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam 

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan 

oleh hakim melalui putusannya.
3
 

 

Berkaitan dengan hal di atas, system pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183 

KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk 

menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus: 

a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; 

b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.
4
 

 

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak cermatan, 

baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka 

hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya. 

Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu : 

a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama. 

b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan. 

c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan  

berkembang dalam masyarakat.
5
 

 

                                                      
3
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet 

I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102 
4
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, 2003, hlm 75 
5
Ahmad Rifai, Op, Cit., hlm. 94. 
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Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka 

harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan (Subjective guilt) itu. Menurut 

Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu 

melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela 

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat 

padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain 

perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela 

karena melakukan perbuatan pidana meskipun tak sengaja dilakukan tapi 

terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap 

kewajiban-kewajiaban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang 

seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Dengan kata lain perbuatan tersebut 

terjadi karena kealpaan. Selain itu, orang juga dapat melakukan tindak pidana 

walaupun tanpa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, sehingga tidak dapat 

dicela.
6
 Adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping 

melakukan tindak pidana, yakni : 

a. Adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu, dan 

b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan 

yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.
7
 

 

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama 

merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada 

yang pertama.  

 

                                                      
6
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm 96. 

7
 Ibid. 
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Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas 

perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, 

maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya 

perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus 

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk 

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah :  

a. Melakukan perbuatan pidana. 

b. Mampu bertanggungjawab. 

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. 

d. Tidak adanya alasan pemaaf.
8
 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk menentukan adanya 

kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor 

akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan 

yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak 

sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan 

menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. 

Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas 

mana diperbolehkan dan mana yang tidak. 

 

 

 

                                                      
8
S.R. Sianturi,2006,Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, 

Alumni, Bandung, hlm164-166. 
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2. Konseptual 

 

Menurut Soerjono Soekanto 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 

ingin di ketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris.
9
 Agar tidak ada 

kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberiakan konsep yang 

bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini, 

adapun istilah yang dimaksud adalah: 

a. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar 

pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.
10

 

b. Tindak Pidana adalah merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis 

normatif) kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif 

adalah seperti yang terwujud in-abstraco dalam peraturan pidana. Sedangkan 

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi 

norma yang hidup di masyarakat secara konkret.
11

 

c. Pengrusakan adalah upaya seseorang yang dengan sengaja dan melawan 

hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sesuatu tersebut tidak dapat 

dipakai baik sebagian atau seluruhnya (milik orang lain/umum) (Pasal 406 s/d 

Pasal 412, bab XXVII buku II KUHP). 

 

 

                                                      
9
Soerjono Soekanto,Op, Cit., hlm 124 

10
Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 

1983, hlm. 79 
11

WirjonoProjdikoro,1981. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia, Citra AdityaBakti, 

Bandung, 1981, hlm.7. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.nla.gov.au%2FRecord%2F1200474&ei=1A19Ue-8E8LqrQfFlIDoAQ&usg=AFQjCNFIiFcteHRMFEtsCp_fYGXlZI7daA&sig2=rc6ApJga9z5K85OwfexEww&bvm=bv.45645796,d.bmk
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya 

terbagi dalam 5(lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya 

dengan perincian sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian kejahatan, Pengertian Penegagakkan 

Hukum, dan pengertian pertanggungjawaban pidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraaikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan 

yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan 

data dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat pembahasan permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari 

pokok permasalahan tentang faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan 

pengrusakan fasilitas pemerintah (kantor pos polisi), pertanggungjawaban pidana 

bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengrusakan, dan upaya pihak 
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kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kigen rechte atau main hakim 

sendiri dalam masyarakat. 

 

 

V. PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari 

hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif 

penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan dimasa yang akan datang. 


