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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia mempunyai nuansa keaneka-ragaman latar 

belakang yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, 

ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan politik dan lain sebagainya. Dari latar 

belakang itulah sering kali masyarakat kita dihadapkan pada konflik kepentingan. 

Bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang kemudian berakhir 

dengan adanya pertikaian antar kelompok masyarakat atau dengan kata lain yaitu 

kekerasan massa.  

Kekerasan massa memiliki banyak bentuk, antara lain tindak main hakim 

sendiri oleh massa, demonstrasi yang berujung pada kekerasan, juga tindakan 

kolektif mahasiswa pelaku demonstrasi yang melampiaskan amarah dan 

kekesalannya dalam bentuk tindak kekerasan baik terhadap manusia maupun 

barang. Itulah wajah Indonesia saat ini, kekerasan massa merebak dimana-mana, 

yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai hal, baik fisik, materiil ataupun 

non-materiil yang berupa kecemasan, trauma dan gangguan psikologis lainnya. 

Tujuan hukum adalah memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, 

pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya 
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dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya 

suatu keadaan aman, tertib dan adil.1 

Supremasi hukum atau hukum diatas segala-galanya, tidak bisa dilepaskan 

korelasinya dengan semua aparat penegak hukum (law enforcement officer) dalam 

bertindak secara konsekuen, adil dan tegas dalam menerapkan hukum, serta tidak 

membedakan antara kaum bawah (grassroot = masyarakat akar rumput) dengan 

kaum atas (kaum elit). Korelasi penegakan hukum dengan perlindungan 

masyarakat terhadap kejahatan, jelas hal ini berkaitan dengan masalah penegakan 

hukum pidana. Memang sering dikemukakan, bahwa ditetapkannya hukum 

pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal ialah untuk “perlindungan 

masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “social defence”2.  

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang 

merugikan dan membahayakan masyarakat. Masyarakat juga memerlukan 

perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, perlindungan terhadap 

penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat pada umumnya serta perlindungan terhadap keseimbangan atau 

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari 

adanya kejahatan.3  

                                                
1 Azis Syafi’udin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Weet Boek, Alumni, 1973. h.18 
2 Ibid. 
3 Barda Nawawi Aref, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum 

Pidana, PT Citra Adiya, Bandung, 1998, h.13 
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Ketika rakyat merasakan bahwa hukum tidak mampu memenuhi rasa 

keadilan, ketentraman, maka secara naluriah manusia kemudian memunculkan 

mekanisme pertahanan dirinya (Defence Mechanism). Bentuk bantuan diri itu  

bisa saja berbagai tindak kekerasan berupa kekerasan massa (Riot)4. 

Inilah yang kemudian memicu timbulnya berbagai tindak kekerasan 

massa. Apalagi ketika individu-individu saling berkumpul untuk satu tujuan, yang 

mana bersifat agresif dan emosional. Kumpulan massa ini hanya digerakkan oleh 

emosi dan kebersamaan belaka. Salah satu diantara bentuk kekerasan massa 

adalah tawuran yang sering terjadi antar golongan, dan dalam lingkup masyarakat 

yang kecil, tampak dalam tawuran antar kampung.  

Bila ditinjau dari perspektif (sudut pandang) hukum pidana, dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana terdapat konsep mengenai pidana kekerasan 

massa dan perkelahian tanding. Tindak pidana ‘tawuran’ yang mana cenderung 

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama memenuhi 

unsur-unsur dari Pasal tersebut 170, sehingga dapat dikatakan sebagai 

pelanggaran terhadap Pasal 170 ayat (1). Tindak pidana ‘tawuran’ juga memenuhi 

unsur-unsur Pasal 182 ayat (1) KUH Pidana tentang perkelahian tanding yang 

mana menyatakan:  

Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan diancam :  
(1) barangsiapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau 

menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan 
perkelahian tanding. 

 
                                                

4 Ibid., h.13 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘tawuran’ secara hukum 

melanggar Pasal 170 KUHP dan  Pasal 182 KUHP. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat 

(3), Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia juga 

menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia 

dan   kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” 

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 

kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan, 

atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.5 

Memandang orang lain sebagai golongan tertentu yang berbeda dengan 

golongannya merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Adanya diskriminasi ini 

cenderung memicu tindak pidana ‘Tawuran’ karena adanya penggolongan 

individu yang menimbulkan rasa perbedaan dan mendorong permusuhan terhadap 

kelompok lain. 

Salah satu unsur untuk melakukan kriminalitas tindak pidana berhubungan 

erat dengan pola-pola respon yang berbeda-beda, karena seorang individu tidak 

akan berbuat kriminal dan menimbulkan korban sampai pada suatu kesempatan 

untuk berbuat kriminal muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. 
                                                

5 UU RI No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Lokasi kriminalitas ada pada suatu lingkungan yang sesuai bagi seorang akan 

memungkinkan orang tersebut menjadi kriminal atau tidak kriminal. Misalnya 

saja : Kedua desa secara budaya memiliki sejarah permusuhan tersendiri6. 

Demikian pula jika teori kriminologi ini dikaitkan dengan timbulnya tindak 

kekerasan massa atau perkelahian antar kampung.       

Contoh peristiwa tawuran dapat dilihat pada artikel tentang tawuran antar 

kampung akibat masalah parkir perahu berikut ini:7 

Tawuran masal terjadi antara warga kampung nelayan di Dusun/Desa Semare 
dengan Dusun Kaligung Desa Kalirejo di Kecamatan Kraton, Kabupaten 
Pasuruan, Senin (18/1). Akibatnya, sebanyak 9 orang mengalami luka-luka 
dan 10 rumah rusak. 
Dari informasi di lapangan, tawuran yang melibatkan dua kampung nelayan 
yang bertetangga ini diawali gara-gara masalah parkir perahu di sungai yang 
menjadi perbatasan kedua kampung tersebut. 
 

Berdasarkan artikel tersebut dapat diketahui bahwa tawuran massal antar 

warga kampung nelayan sebagaimana digambarkan pada artikel tersebut, terjadi 

karena permasalahan yang relatif sepele, yaitu masalah tempat parkir perahu. Ini 

menunjukkan kurangnya toleransi masyarakat terhadap sesamanya dan juga 

mudahnya hal kecil menjadi penyebab suatu tindak pidana kekerasan.  

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Probolinggo, dimana terjadi tawuran 

antar geng sepeda BMX sebagaimana dicuplik artikel berikut:8 

                                                
           6 Ninik widiyanti dan Yulius Waskita, “kejahatan dalam masyarakat dan pencegahanya”.1987, 
h. 3  

7 Rebutan Parkir Perahu, Tawuran Antar Kampung Nelayan. Artikel. Dokumen tanggal 19 
Januari 2010, www.beritakota.net.  

8 Tawuran antar Geng Sepeda BMX. Artikel, dokumen, 2009. 
http://www.indosiar.com/patroli/74205/tawuran-antar-geng-sepeda-bmx 
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Tawuran antar geng kembali terjadi. Kali ini di Probolinggo, Jawa Timur 
tawuran melibatkan 2 geng sepeda BMX. Beruntung aksi ini segera diketahui 
polisi hingga tawuran tidak berakibat fatal. Meski demikian belasan anggota 
geng yang rata - rata masih berusia belasan tahun diamankan ke Mapolres 
Probolinggo.  
Tawuran antar geng sepeda BMX ini terjadi di Alun - Alun Probolinggo, Jawa 
Timur. Pelaku yang rata - rata angotanya masih pelajar dan berumur belasan 
tahun ini kemudian diamankan ke Mapolres setempat. Tawuran ini tidak 
sempat meluas karena diketahui polisi lebih dini. Tidak ada korban jiwa 
maupun luka dalam tawuran itu. Selain menangkap belasan anggota geng 
polisi juga mengamankan puluhan sepeda BMX yang ditinggalkan begitu saja 
oleh pemiliknya.  
 

Dari artikel dapat diketahui bahwa tawuran terjadi di alun-alun 

Probolinggo. Kasus lain di Probolinggo, dimana terjadi tawuran antar kampung 

dipicu oleh perbuatan dua orang pemuda yang naik motor dengan suara berisik 

dan sikap yang tidak hormat. Tindakan tersebut memicu emosi pemuda kampung 

yang dilewati, yang mana menimbulkan penganiayaan terhadap kedua pemuda 

tadi. Permasalahan tersebut berbuntut panjang karena kemudian kedua pemuda 

yang dianiaya warga kampung tadi membalas dendam dengan membawa massa 

dari kampungnya. Tindakan ini menimbulkan kerusakan dan kerugian baik 

berupa cedera pada individu maupun kerusakan harta benda. Polsek Maron yang 

merupakan aparat hukum yang bertanggungjawab di wilayah tersebut 

mengerahkan keseluruhan anggotanya untuk melakukan mediasi dan juga 

menjaga keselamatan warga yang ketakutan9.   

Akan tetapi fenomena ini masih belum sepenuhnya ditangani karena 

sangat sulit melakukan tindakan hukum terhadap kelompok individu yang 
                                                

9 Tawuran antar Kampung resahkan warga, artikel. Dokumen  20 Juli 2008, 
www.kompasonline.com,  
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melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini kekerasan secara massal. Hal-hal 

seperti diatas pada dasarnya sering terjadi, tetapi dalam kenyataanya tidak ada 

tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang atau aparat yang sebenarnya 

mengerti akan hukum sehingga menurut penulis sangatlah penting untuk diteliti, 

karena kejadian kasus seperti diatas sampai sekarang masih banyak terjadi. 

Karena itu kasus tersebut akan sangat menarik untuk dianalisis karena berkaitan 

dengan akar budaya kekerasan yang terjadi dan juga bagaimana upaya kepolisian 

sebagai pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Penulis disini berupaya untuk mengungkap dari perspektif yuridis 

sosiologis mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polsek Maron 

sebagai aparat hukum yang bertanggungjawab di wilayah tersebut dalam 

mengatasi tindak pidana tawuran yang terjadi antar warga kampung, sekaligus 

tinjauan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang menimbulkan cedera dan 

kerusakan harta benda.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkelahian tanding (tawuran) 

yang terjadi antar kampung di wilayah hukum Polsek Maron? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Polsek Maron terkait 

perkelahian tanding (tawuran) antar warga kampung di wilayah hukum Polsek 

Maron? 
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3. Apa hambatan yang dialami pihak Polsek Maron dalam menyelesaikan 

perkelahian tanding (tawuran) antar warga kampung di wilayah hukum Polsek 

Maron? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkelahian tanding 

(tawuran) yang terjadi antar kampung di wilayah hukum Polsek Maron. 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak Polsek Maron 

dalam menyelesaikan perkelahian tanding (tawuran) antar warga kampung di 

wilayah hukum Polsek Maron.  

3. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami pihak Polsek Maron 

dalam menyelesaikan perkelahian tanding (tawuran) antar warga kampung di 

wilayah hukum Polsek Maron.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Memberikan sumbangan terhadap konsep teori hukum, terutama 

dalam menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana perkelahian tanding 

(tawuran) yang merupakan salah satu bentuk kekerasan massa, serta 

menganalisis hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian tanding 

(tawuran).  
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2. Kegunaan Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai fenomena tindak 

kekerasan massa oleh warga kampung, sekaligus jalan keluar dalam 

mengatasi permasalahan tersebut dari perspektif hukum bagi Polsek Maron.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian dilandaskan pada 

peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis berarti bahwa 

penelitian dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di 

masyarakat. Penelitian difokuskan pada penelitian lapangan (field research) 

untuk mencari jawaban terhadap permasalahan10.   

2. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Polsek Maron sebagai institusi yang 

memiliki wewenang untuk melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap 

tindak pidana di wilayah hukum Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 

dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana perkelahian tanding (tawuran) 

yang dilakukan warga kampung di wilayah hukum Polsek Maron tersebut.  

                                                
10 Muslan Abdurrachman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

2009. h.94 



 10 

3. Jenis Data 

a. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat penelitian11 yaitu berupa hasil wawancara dengan responden dan 

data dokumentasi. Dalam hal ini adalah wawancara dengan warga 

kampung yang terlibat dalam tindak kekerasan massa serta dari pihak 

Polsek Maron. Sedang dokumentasi merupakan aktivitas pengumpulan 

data berupa dokumen yang diperoleh dari pihak Polsek Maron berkaitan 

dengan tindak kekerasan massa yang dilakukan oleh warga kampung di 

wilayah hukum Polsek Maron.  

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data normatif, yaitu bahan-bahan 

hukum yang berwenang dan mengikat dan terdiri dari bahan-bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer12. Dalam hal 

ini penulis menggunakan data sekunder berupa UU No.39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, KUHP. Selain itu penulis juga menggunakan 

referensi atau literatur-literatur terkait dengan judul penelitian yaitu tindak 

pidana tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polsek Maron. 

                                                
11 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984. h.12 
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003. h.22 
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c. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data dari bahan berupa kamus dan 

ensiklopedia yang mendukung penelitian dalam hal istilah, arti kata dan 

istilah terkait penelitian.13  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview atau wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer 

langsung di lapangan dengan cara bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang 

ada, dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-

saran responden.14 Yaitu teknik pengambilan data yang ada, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengadakan 

wawancara secara langsung kepada pihak-pihak Polsek Maron serta warga 

masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana perkelahian tanding 

(tawuran). 

Bentuk pertanyaan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini 

adalah bentuk pertanyaan terbuka, yang mana memberikan peluang bagi 

responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya dalam konteks 

pertanyaan. 

                                                
13 Ibid.  

14 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika Pusat, Jakarta, 
2002. h.57 
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Untuk responden, penulis memilih responden dengan cara 

purposive sampling (sampling sengaja), yaitu memilih responden 

berdasarkan tingkat pengetahuannya terhadap permasalahan yang diteliti. 

Responden dipilih oleh penulis berkaitan dengan tingkat pengetahuannya 

terhadap topik penelitian. 15   

Dalam hal ini, responden penulis adalah: 

1) AIPTU Imam S. Reskrim Polsek Maron 

2) BRIGPOL Heri, anggota Unit Reskrim Polsek Maron 

3) Bambang Sudarmaji, warga Kecamatan Maron yang terlibat tindak 

pidana perkelahian tanding (tawuran) 

4) Kariyono, warga Kecamatan Maron yang terlibat tindak pidana 

perkelahian tanding (tawuran) 

b. Dokumentasi 

Yaitu metode yang diperoleh dari pengumpulan data dengan 

mencari catatan-catatan atau arsip yang berhubungan dengan penelitian 

penulis, yaitu data tentang tindak pidana kekerasan massa yang dilakukan 

oleh warga masyarakat di wilayah hukum Polsek Maron.  

5. Analisis Data 

Dalam   menentukan   analisa   data    mengunakan   analisa   deskriptif   

kualitatif,  yaitu   mendeskripsikan  dan  menganalisa  secara   aktual, 

sistematis, akurat data  yang  akan  diteliti,  yang  telah  diperoleh   dilapangan  
                                                

15 Muslan Abdurrachman, Op.Cit. 
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(berupa kalimat-kalimat, misalnya kutipan hasil wawancara atau kutipan dari 

data dokumen) kemudian   menampilkan  gambaran   obyektif   dari  hasil 

penelitian berdasarkan kenyataan16  yang   terjadi   serta   dikaitkan   dengan    

teori-teori profesi, UU yang  relevan, sehingga menghasilkan hasil yang 

obyektif. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN. 

Pada bab ini, berisi mengenai keadaan umum dari skripsi yang di tulis, 

dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 

metode penelitian, landasan hukum, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 

 Pada bab ini berisi tentang gambaran umum yang mengkaji secara teoritis 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan massa, teori mengenai akar 

kekerasan, teori kolektivitas massa, dan juga tugas dan wewenang kepolisian.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

 Dalam bab ini penulis akan memaparkan data dari hasil penelitian dan analisis 

penulis, analisis hukum terhadap tindak kekerasan massa perkelahian tanding 

(tawuran) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Maron, upaya penyelesaian tindak 

pidana perkelahian tanding (tawuran) antar warga kampung di wilayah hukum Polsek 

                                                
16 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 

Kelima, 2003. h.38 
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Maron serta hambatan yang dialami Polsek Maron dalam melakukan penyelesaian 

tindak pidana perkelahian tanding (tawuran) dalam wilayah hukum Polsek Maron 

tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

 Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran, 

terhadap penelitian dan pembahasan penelitian ini serta rekomendasi terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan. 

 

  

 


