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Ringkasan 
Studi ini bertujuan menacari akar masalah yang menjadi pemicu kekerasan massa, sebagai 
faktor-faktor pencetus kejahatan serta adanya korban akibat kekerasan massa. Metode yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian secara kriminolgois. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa akhir akhir ini dimasyarakat sering terdapat korban kekerasan 
massa sebagai akibat dari ketidak puasan masyarakat terhadap berjalannya hukum. Sendi 
sendi demokrasi masyarakat yang seharusnya berfungsi menormalkan kembali relasi 
interaksional sosial-politik secara wajar, pada akhirnya justru menimbulkan kekerasan massa, 
kondisi seperti itu menciptakan situasi anomistik, anggota masyarakat baik secara individu 
maupun kelompok begitu mudah “main hakim sendiri”, begitu ringan melakukan tindakan 
yang bertentangan dengan hukum. Atas kondisi itu institusi hukum sebagai “rule of the game” 
formal yang seharusnya berlaku untuk semua orang, sedang mengalami krisis wibawa. Alasan 
mendasar mengapa terjadi adalah seringnya putusan hukum yang berbeda terhadap masing 
masing pelanggar hukum. Akibatnya, tidak ada kepastian bahwa hukum itu benar-benar 
norma objektif yang berlaku untuk semua. Warga masyarakat yang dulu sangat toleran, 
berubah menjadi “intoleran”. Akibat lebih lanjut, timbul kekecewaan kolektif terhadap 
institusi hukum, sehingga masyarakat sering kehilangan motivasi untuk menaati 
hukum,mereka cenderung tidak percaya pada proses hukum, yang berakibat tindakan 
tindakan kekerasan massa di masyarakat. 

Kata Kunci: Krisis Hukum, dan Korban Kekerasan Massa Di Indonesia 

 

I. Pendahuluan 

Korban kekerasan massa di berbagai wilayah di Indonesia, telah menimbulkan dampak 
sosio-yuridis yang cukup mendasar. Berbagai lembaga pengendalian sosial, baik formal maupun 
informal seakan tidak mampu meredam timbulnya peristiwa-peristiwa tersebut. Frekuensi 
kekerasan massa yang menimbulkan korban dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Kondisi 
ini sering menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam masyarakat1.Gangguan apapun 
langsung ditanggapi kekerasan yang menyebabkan situasi anomistik terjadi. Orang begitu mudah 
“main hakim sendiri”, begitu enteng melanggar hukum, bahkan merasa aman pakai cara sendiri. 

Kejadian yang menimpa Muhammad Al Zahra alias Joya 30 tahun, menjadi sasaran amarah 
massa setelah dituduh mencuri amplifier milik Musala Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan 
Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat menganiaya dan menyulut api pada tubuh 
pria asal Kampung Jati, Desa Cikarang Kota, Cikarang, hingga mengalami luka bakar 80 persen. 
Joya tewas mengenaskan2. Kejadian mengenaskan serupa sebelumnya pada tahun 2017 juga 
dialami oleh seorang residivis yang kepergok mencuri di warung kelontong di Pamekasan, 

 
1  Brotto, G. L. M., Sinnamon, G., & Petherick, W. (2017). Victimology and predicting victims of personal violence. In The 

Psychology of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offender Perspectives. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
809287-3.00003-1 

2  Mati mencuri tanpa diadili Copyright @ 2019 detikcom  
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Madura, Jawa Timur, dibakar hidup-hidup, namun nyawanya masih tertolong. Pada 2015, seorang 
begal motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan, dibakar ramai-ramai setelah merampas sepeda 
motor warga. Begitu juga tahun sebelumnya di Cikarang, seorang pencuri sepeda motor tewas 
dengan tubuh gosong. Warga nekat membakar pelaku karena kesal terhadap aksi pencurian di 
wilayah mereka yang sudah meresahkan. Kekerasana massa demikian sering disebut sebagai 
pengadilan jalanan. 

 Pengadilan jalanan menjadi aksi kekerasan paling banyak di Indonesia. Data Sistem 
Nasional Pemantauan Kekerasan pada 2015 yang dikutip detik x menyebutkan aksi main hakim 
sendiri dari 2014 berjumlah 4.723 insiden, paling tinggi dibanding jenis kekerasan lainnya, seperti 
kekerasan dalam konflik sumber daya, pemilihan dan jabatan, serta separatisme. Dari 4.723 
insiden tersebut, 321 orang tewas, sedangkan jumlah yang terluka mencapai 5.789 orang. Adapun 
pemicu terbanyak aksi main hakim sendiri itu adalah kasus pencurian dan penghinaan terhadap 
harga diri.3  

 Kasus lain yang cukup menggemparkan warga masyarakat adalah kasus arakan bugil yang 
merupakan aksi brutal warga Cikupa yang memaksa mengarak sejoli bugil karena curiga kumpul 
kebo.4 Penyebab kekerasan semacam ini sering dipahami seolah terletak pada diri individu warga 
masyarakat, padahal sejatinya banyak faktor sebagai pemicu kekerasan massa.5 Diantaranya 
penegakan hukum yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, seringnya proses pengadilan dan 
putusan pengadilan yang berbeda dengan pemahaman masyarakat. Kondisi kondisi ini sering 
membuat warga masyarakat tidak sabar, kehilangan orientasi, bahkan menjadi penyebab tidak 
patuhnya masyarakat terhadap hukum.  

 Pada dasarnya banyak perspektif teoritis dikemukakan untuk menjelaskan kekerasan 

kolektif. 6Beberapa kajian yang mendahuluinya telah menarik kesimpulan berbeda-beda 

mengenai akar permasalahan dari kekerasan kolektif dimaksud. Ada yang mengaitkan dengan 

faktor sejarah radikalisme di masa lalu7 Ada juga yang menduga bahwa faktor suku, agama, ras, 

dan antar golongan yang menjadi akar penyebab fenomena yang memprihatinkan itu.8. 

Kemudian tidak sedikit pula yang menganggap bahwa kesenjangan sosial antar penduduk 

merupakan elemen yang mempercepat eskalasi pembelahan sosial (segregasi sosial) 9Tidak hanya 

itu ada pula yang menyorot sebagai akibat pembangunan di masa Orde Baru yang salah dalam 

menerapkan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga menimbulkan berbagai 

masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pendapatan, marginalisasi 

dan lain sebagainya. 10Sumber sumber kerusuhan di masa pemerintahan gaya lama sering 

 
3  Ratu Ghea Yurisa, 2017, Mati Mencuri Tanpa Diadili, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170810/Mati-

Mencuri-Tanpa-Diadili/ 
4  Sania Washabi, 2017, Kronologi dua sejoli di Cikupa diarak warga dan dipaksa mengaku berbuat asusila, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-
asusila.html  

5  Kao, A. M., Schlosser, K. A., Arnold, M. R., Kasten, K. R., Colavita, P. D., Davis, B. R., … Heniford, B. T. (2019). Trauma 
Recidivism and Mortality Following Violent Injuries in Young Adults. Journal of Surgical Research, 237, 140–147. 
https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.006 

6  van Doorn, J., & Koster, N. N. (2019). Emotional victims and the impact on credibility: A systematic review. Aggression 
and Violent Behavior, 47, 74–89. https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.03.007 

7  M. Hari Mulyadi, et al, Runtuhnya Kerajaan "Kraton Alit" (Studi Radikalisme Sosial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 
1998 di Surakarta), Solo: LPTP, 1999. 

7  Sritua Arief & Adi Sasono, Ketergantungan dan Keterbelakangan, Jakarta: Sinar Harapan, 1981; P4K UGM-Depag RI, 
"Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu", Laporan Penelitian, Yogyakarta, 1997. 

7  Lih Ignas Kleden, "SARA: Praktik dan Teori (I)", Kompas, 11 Desember 1998; "SARA: Praktik dan Teori (II)", Kompas 12 
Desember 1998.  

8  Lih Ignas Kleden, "Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi", Kompas, 29 Agustus 1998; "SARA: Praktik dan Teori (I)", 
Kompas, 11 Desember 1998; "SARA: Praktik dan Teori (II)", Kompas 12 Desember 1998. 

9  (Kleden 1998). 
10  Sritua Arief & Adi Sasono, Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kemiskinan Massal, Jakarta: 

Lembaga Studi Pembangunan, 1979; Anne Booth dan Peter McCawley, ed, Ekonomi Orde Baru, JakartaL LP3ES, 1997; 
M. Sadli, Landscape Ekonomi, Politik Krisis, dan Transisi, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001. 
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dianggap sebagai dampak dari masalah kecemburuan sosial dan ekonomi antara penduduk asli 

dan pendatang11  

 

II. Rumusan Masalah 

R Roberta Senechal de la Roche, melihat kekerasan kolektif sebagai tindakan swadaya (self-
help) dalam pengendalian sosial. Dilain pihak beberapa pengamat mengemukakan bahwa bahwa 
kekerasan kolektif terkait dengan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang 
bersangkutan. Pada sisi lain Charles Tilly, mendifinisikan kekerasan kolektif, sebagai bentuk-
bentuk tindakan kekerasan dan ancaman untuk melakukan kekerasan oleh sekelompok orang 
yang terlibat dalam suatu kerumunan, dan terhadap barang-barang yang terdapat di sekitarnya. 
Agar pemahaman dalam studi ini terlihat dengan jelas maka masalah yang ingin dibahas adalah : 
apa sebenarnya yang menjadi pemicu kekerasan massa, sebagai faktor-faktor pencetus kejahatan 
serta adanya korban akibat kekerasan massa ? dan bagaimana trauma yang ditimbulkan oleh 
kekerasan massa yang dirasakan masyarakat? 
 

III. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban yang akurat dalam penelitian ini digunakan pendekatan 
kualitatif dengan menggolongkan penelitian deskriptif, karena berusaha mengungkapkan realitas 
di sekitar persoalan kekerasan kolektif di daerah studi. Sesuai dengan esensi persoalan yang 
dikaji, maka pendekatan keilmuan yang dipakai adalah pendekatan sosiologi kriminologi. Dalam 
konteks kajian hukum, studi ini tergolong dalam studi terhadap hukum secara nondogmatis. 
Artinya, melakukan pengkajian terhadap hukum secara deskriptif, dan tidak preskriptif. Menurut 
Satjipto Rahardjo, dalam kajian seperti ini hukum dilihat sebagai variabel tak-mandiri, tetapi 
terkait dengan subsistem lain dalam masyarakat. Hal yang ditekankan di sini adalah membuat 
deskripsi tentang realitas yang dihadapi serta mencoba memahaminya. Oleh karena itu, setiap 
kejadian atau realitas direkam dan dianalisis untuk menemukan keterhubungannya. 

 

IV. Pembahasan 

a. Krisis Hukum Pemicu Kekerasan Massa 

Banyak faktor pemicu terjadinya kekerasan massa. Salah satu precipitating factors yang 
penting bagi terjadinya kekerasan kolektif di masyarakat Indones adalah krisis hukum12.Krisis 
hukum di Indonesia, harus diakui telah menyumbang pada tumbuh suburnya kejahatan (hukum 
menjadi faktor kriminogen). Hal itu terlihat dari maraknya masayarakat yang tidak lagi peduli 
dengan penegakan hukum yang diluar jangkauannnya.  

Pandangan masyarakat terkait hukum nasional kian tidak respek, hal itu dikarenakan banyak 
pelanggaran yang tidak terkena sanksi hukum. Ada aturan tapi jarang ditegakkan secara benar—
cenderung pilih kasih, ada pengadilan tapi sering jadi sarang mafia—jual-beli putusan, dan ada 
putusan hakim tapi sering sulit dieksekusi, beberapa diantaranya putusan bebas terhadap tindak 
pidana korupsi. Akibatnya, tidak ada kepastian bahwa hukum itu benar-benar norma objektif 
yang berlaku untuk semua. Tiada jaminan bahwa proses melalui pengadilan menghasilkan 
kebenaran dan keadilan. Itulah sebabnya, sulit dipastikan bahwa orang yang diputus bersalah, 
harus selalu dihukum. Bahkan terdapat kecenderungan perlakuan yang diskriminatif antara 

 
11  Tim Peneliti Universitas Tanjungpura, "Konflik Sosial di Kalimantan Barat: Perilaku Kekerasan Antar Etnik Dayak-

Madura dan Melayu-Madura", Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2000. 
12  Deka, D., Brown, C. T., & Sinclair, J. (2018). Exploration of the effect of violent crime on recreational and 

transportation walking by path and structural equation models. Health and Place, 52(April), 34–45. 
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.05.004 
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pelaku-pelaku kejahatan dari warga masyarakat biasa dan berekonomi lemah dengan pelaku-
pelaku kejahatan yang dikategorikan ekonomi kuat, aparat pemerintah, dan bahkan pelaku dari 
lingkungan aparat penegak hukum sendiri13. Akibat lebih lanjut, muncul kekecewaan kolektif 
terhadap institusi hukum. Orang kehilangan motivasi untuk menaati hukum. Masyarakat 
cenderung tidak percaya pada proses hukum, tidak yakin mendapat keadilan melalui hukum, dan 
muncul sikap permisif terhadap pelanggaran yang terjadi. 

Dewasa ini, banyak kelompok masyarakat yang tidak lagi menghiraukan wewenang 
lembaga-lembaga pengambil keputusan (formal) yang ada hal itu terjadi karena kekecewaan 
terhadap hukum. Dengan terjadinya kegiatan atau aksi-aksi pengamanan sepihak di luar kendali 
aparat, melakukan razia (sweeping) mana suka, membawa dan mendemonstrasikan senjata tajam 
secara bebas, menyerobot dan mematok tanah orang tanpa hak, dan lain sebagainya merupakan 
contoh perbuatan yang diluar tatanam hukum yang ada14Terjadinya krisis hukum selama ini, 
tidak lepas dari adanya berbagai persoalan yang cukup serius, baik menyangkut aturan 
hukumnya, aparat, masyarakat, serta sarana dan prasarananya. Uraian berikut ini hendak 
memperlihatkan permasalahan-permasalahan dimaksud pada empat dimensi tersebut. Sekalian 
permasalahan tersebut berpotensi menjadi faktor kriminogen. 

 

b. Persoalan Aturan Hukum Yang Diluar Jangkauan Pikiran Masyarakat 

Secara kategorial, terdapat sejumlah kelemahan yang melekat pada aturan-aturan hukum 
di Indonesia—sehingga menghambat tegaknya supremasi hukum. Pertama, adanya duplikasi dari 
aturan di negara lain. Sekedar contoh adalah UU mengenai tindak pidana ekonomi yang 
diduplikasi secara utuh dari UU Tindak Pidana Ekonomi di Belanda. Keadaan ini tentu saja sangat 
distortif karena keadaan dan problem kejahatan ekonomi di Belanda berbeda dengan situasi di 
Indonesia. Kedua, rumusan aturan yang multi tafsir sehingga sulit mendapatkan kepastian. 
Parahnya, untuk ketentuan-ketentuan yang kurang jelas tersebut tidak disediakan penjelesan 
yang memadai, bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Umumnya, bagian penjelasan pasal 
demi pasal dari sebagian besar UU, hanya berisi kata-kata ‘cukup jelas’. Jadi, cukup jelas untuk 
tidak jelas. Dengan peraturan yang multi tafsir, maka akan terbuka peluang terjadinya manipulasi 
dalam penegakannya. Masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda mengenai 
suatu ketentuan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus, 
para pihak sering menyusupkan kepentingannya di celah-celah peraturan yang multi tafsir 
tersebut. 

Dalam teori, kondisi peraturan yang jelas dan tegas dikenal dengan istilah lex certa. Fungsi 
utama dari lex certa adalah menjamin kepastian/perlindungan dan fungsi instrumental. Ini ada 
kaitan dengan asas universal dalam hukum, yakni asas legalitas. Sebagaimana tercermin dalam 
Pasal 1 KUHP, maka asas legalitas dan juga lex certa terarah pada tujuan perlindungan dan 
instrumental dimaksud. Fungsi perlindungan dalam legalitas/lex certa, yaitu undang-undang 
(pidana) berfungsi untuk melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas oleh 
pemerintah. Ini ada kaitan dengan asal-usul asas tersebut. Dari sejarah kemunculannya, asas 
legalitas memang merupakan asas perlindungan bagi rakyat terhadap penggunaan kekuasaan 
tanpa batas penguasa. Konteksnya adalah Ancien Regime di Eropa Barat Abad ke-17 dan 18. Pada 
masa itu, penguasa dengan sistem Ständestaat, menjalankan kekuasaan yang totaliteristik, 

sehingga hak-hak asasi rakyat diabaikan bahkan diinjak-injak.  
Sebagai orang-orang yang merasa terusik oleh segala bentuk kelaliman masa itu, para filsuf 

seperti Mentesquieu, Voltaire, bersama-sama dengan ahli hukum pidana seperti Beccaria dan De 
Sarvan, melalui karya-karya mereka memperjuangkan penghormatan terhadap hak-hak asasi 
rakyat (berdasarkan hukum kodrat). Mereka menentang cara penggunaan kekuasaan oleh 

 
13  Sanabria-Medina, C., & Restrepo, H. O. (2019). Dismemberment of Victims in Colombia. In Dismemberments.  

https://doi.org/10.1016/b978-0-12-811912-9.00002-2  
14  Moya, A., & Carter, M. R. (2019). Violence and the formation of hopelessness: Evidence from internally displaced 

persons in Colombia. World Development, 113, 100–115. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.015 
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penguasa yang dilakukan menurut selera “mana suka”, dan tanpa berpedoman pada hukum 
ataupun UU. Perjuangan mereka mendapat dukungan energi dari kaum borjuis yang akhirnya 
berhasil menjatuhkan keangkuhan Ständestaat dengan feodalismenya. Sebagai gantinya, 

demokrasi beserta Rule of Law dinobatkan menjadi tatanan baru yang egaliter dan penuh 
kebebasan15 

Dengan demikian, secara “geneologis”, asas legalitas/lex certa bersama-sama asas lain 
seperti asas kesamaan, publisitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas mewarisi watak kritis-
normatif terhadap kekuasaan (penguasa). Sekalian asas itu, selain dijadikan ukuran untuk menilai 
kewajaran penggunaan kekuasaan penguasa terhadap rakyat, juga sekaligus berfungsi mengatur 
“garis demarkasi” kehidupan rakyat yang boleh atau tidak boleh dimasuki oleh kekuasaan 
penguasa. Inilah roh historis yang melekat pada asas legalitas, termasuk prinsip lex certa. Jelas, 
aturan yang kurang jelas dan kurang tegas dapat dimanipulasi untuk menindas rakyat. Ini sudah 
terbukti ketika UU subversi dipakai Orde Baru untuk memberangus siapa saja yang dianggap 
berseberangan dengan pemerintah.  

Fungsi lain dari legalitas/lex certa adalah fungsi instrumental, artinya dalam batas-batas 
yang ditentukan oleh undang-undang pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menuntut 
setiap orang yang melanggar, tegas-tegas diperbolehkan. Prinsip dasar yang implisit dalam fungsi 
instrumental ini adalah, “tiada perbuatan melanggar hukum yang boleh dibiarkan tidak 
dihukum”. Tidak mungkin prinsip ini bisa terlaksana jika materi hukumnya multi tafsir karena 
membuka ruang bagi penyusupan kepentingan di luar hukum itu sendiri. Dengan kata lain, 
dengan aturan yang jelas dan tegas maka kemungkinan terjadinya pembiaran kejahatan yang 
tidak dihukum (impunity) akan sangat besar.  

Atas prinsip “tiada tindak pidana boleh dibiarkan tidak dihukum”, maka fungsi pokok 
prinsip lex certa dapat terwujud, yakni aspek keadilan. Fungsi instrumental ini, mengharuskan 
negara untuk menuntut setiap orang yang melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, dalam 
batas-batas yang ditentukan oleh UU, maka pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah untuk 
menuntut setiap orang yang melanggar, tegas-tegas diharuskan. Hanya melalui fungsi 
instrumental inilah, jaminan keadilan remedial/korektif dalam hukum bisa terwujud. Keadilan 
remedial atau korektif mendasarkan diri pada sejumlah prinsip, antara lain: (1). Setiap 
pelanggaran harus dihukum untuk memperbaiki segala akibat yang ditimbulkannya. (2). 
Hukuman merupakan “jawaban” atas kesalahan. (3). Ganti-rugi merupakan “jawaban” atas 
kerugian. (4). Denda merupakan koreksi atas keuntungan yang tidak sah, dan lain sebagainya. 
Konsep Themis, sang dewi keadilan, sesungguhnya melandasi prinsip keadilan yang demikian 
itu—yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa 
pelakunya. 

Selama ini legalitas/lex certa hanya dipahami dalam fungsi perlindungan yang secara 
khusus mempresentasikan aspek kepastian hukum. Demi kepastian, fungsi perlindungan 
menempatkan UU (pidana) sebagai benteng proteksi bagi rakyat atas ancaman penggunaan 
kekuasaan tanpa batas dari negara/pemerintah. Dengan fungsi itu, undang-undang pidana 
menjamin hak rakyat untuk melawan serta menolak setiap upaya penghukuman yang dilakukan 
secara melawan hukum. Di sini dianut prinsip. “tiada perbuatan dapat dihukum, tanpa UU yang 
melarang perbuatan itu sebelumnya”. Meski dua fungsi itu berbeda, tapi saling melengkapi. Dua 
fungsi itu, tidak bisa dipisahkan karena keduanya mempresentasikan dua aspek hakiki dari asas 
legalitas’lex certa, yakni aspek kepastian di satu sisi, dan aspek keadilan di sisi lain. Oleh karena 
itu, keliru besar jika asas legalitas seperti tercantum dalam Pasal 1 KUHP hanya dilihat sebagai 
asas kepastian semata.Ketiga, adanya inflasi peraturan. Sebagai contoh adalah peraturan di 
bidang investasi. Menurut penelitian Profesor Sumantoro, ahli hukum investasi Indonesia, 
peraturan yang mengatur investasi pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 328 buah 
peraturan, dan tahun 1981 menjadi lebih dari 400 buah (Sumantoro 1987: 112) Mudah dibayangkan 
betapa repot dan sulitnya seorang pemodal untuk mempelajari ratusan aturan tersebut demi 

 
15  Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx, Jakarta: Gramedia, 2000 
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aman secara hukum.Keempat, banyak aturan yang tumpang-tindih, baik secara vertikal maupun 
horizontal. Akibatnya, suatu pelanggaran terhadap aturan yang satu bisa saja dibenarkan oleh 
aturan yang lain. Tidak heran jika banyak pelanggar yang tidak bisa dihukum karena adanya 
konflik antar peraturan tersebut.Kelima, banyaknya aturan hukum yang membuka ruang diskresi 
yang sangat besar. Menurut Klitgaard, diskresi yang besar tanpa akuntabilitas dan minus 
transpraransi, akan menjadi biang korupsi dan manipulasi. Tindak pemerasan dalam proses 
pidana yang selama ini marak terjadi, tidak lepas dari adanya kelonggaran diskresi yang diberikan 
oleh KUHAP mengenai pelaksanaan upaya paksa, khususnya penahanan seorang tersangka atau 
terdakwa. 

Sekalian kondisi peraturan seperti tergambar di atas, akan menyebabkan terhambatnya 
penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia selama ini, kuatnya semangat legalisme telah 
menjadi salah satu penyebab utama keterpurukan penegakan supremasi hukum. Ketakberdayaan 
menjerat berbagai pelanggaran dalam kampanye Pilpres tahun 2018 yang lalu dan kampanye 
Pilkada akhir-akhir ini, merupakan bukti mutakhir penyakit legalisme di tanah negeri. Banyak 
praktik kecurangan dilakukan begitu telanjang, tapi semua itu tidak bisa ditindak hanya lantaran 
redaksi atau teks peraturan tidak menyebut secara eksplisit unsur-unsur dari penyimpangan yang 
terjadi. Sehingga acara “jumpa simpatisan” atau “sumbangan bagi rakyat kecil” yang begitu giat 
dilakukan tim sukses para calon tidak bisa ditindak sebagai pelanggaran karena teks dan redaksi 
peraturan tidak menyebut kegiatan seperti itu sebagai kegiatan kampanye16  

Inti dari kemacetan itu adalah, kecenderungan menjadikan aturan sebagai tujuan dalam 
dirinya sendiri. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum tidak muncul. Akibatnya, 
kepekaan, empati, serta dedikasi menghadirkan keadilan dan kebenaran menjadi hilang akibat 
kuatnya legalisme. Sebuah semangat yang coute que coute, memuja formalisme aturan. Proses 
hukum tidak lagi dilihat sebagai pergulatan memperoleh keadilan dan kebenaran, tapi sekedar 
kegiatan rutin membolak balik pasal-pasal secara hitam putih. Maka jarang ditemukan keputusan 
hukum yang lahir dari suatu terobosan menemukan keadilan dan kebenaran melaui penafsiran 
hukum yang kreatif. Prinsip epikeia Aristoteles, ataupun equity-nya Plato yang fungsinya 
menjembatani gap antara kepastian dan keadilan, kian sirna dari aktivitas penegakan hukum. Di 
tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatis-naif, 
legalisme dan formalisme telah menjadi alat paling ampuh bagi praktik kemungkaran atas nama 
“kepastian hukum”. 

 

c. Persoalan Aparat dalam Penegakan Hukum 

Secara umum masyarakat mengetahui bahwa faktor aparat penegak hukum merupakan 
salah satu sumber kemacetan penegakan hukum selama ini. Praktik seperti jual-beli kasus, mafia 
peradilan, suap-menyuap, kekerasan dalam pemeriksaan dan lain sebagainya, merupakan 
kejadian yang sudah terbilang umum dalam dunia hukum di Indonesia. Hampir semua unsur 
sistem peradilan terjangkiti oleh praktik-praktik seperti itu. Faktor penyebabnya beragam, mulai 
dari rendahnya pendapatan, minimnya profesionalisme, rendahnya skills, rendahnya komitmen, 
serta kurangnya kontrol internal mau pun eksternal. Minimnya penguasaan hukum, 
menyebabkan distorsi dalam penerapan hukum seperti misalnya penerapan aturan yang tidak 
tepat atau pun impunity (pembiaran suatu pelanggaran untuk tidak dihukum). Demikian pula, 
minimnya kemampuan teknis yuridis, berakibat pada terjadinya proses hukum yang sesat. 
Ketiadaan integrasi moral akan memunculkan manipulasi dan tindakan korup lainnya dalam 
proses hukum. Sedangkan kurangnya profesionalisme dan disiplin, akan berakibat pada 
munculnya proses hukum yang tidak efisien serta praktik manipulasi. 

Sudah bukan rahasia umum, jika sejak proses penyidikan di kepolisian, proses penuntutan 
di kejaksaan, serta proses persidangan di pengadilan banyak kondisi yang terjadi diluar prosedur 
yang seharusnya. Sekalian itu baru sekedar contoh kecil, dan hanya puncak gunung es yang 

 
16  Bernard L. Tanya, et al, 2006 Teori Hukum: Teori Tertib Manusia Linttas Ruang dan Generasi.  
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kelihatan. Tidak jarang ketika melihat seorang polisi, jaksa ataupun hakim, masyarakat menjadi 
tidak hormat. Akhir tahun 1995, Harian Kompas menurunkan hasil survey tentang polisi di mata 
masyarakat. Hasilnya sangat memprihatinkan, 70 % dari 1.106 pemilik telepon di delapan kota 
yang terserak dari Barat (Palembang) hingga ke Timur (Manado), dari kota besar (Jakarta) sampai 
“kota kecil” (Samarinda), bersikap antipati terhadap polisi, kondisi ini mungkin sudah bergeser 
ditahun dua ribuan  

Hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan karena kemerosotan wibawa polisi 
ternyata sudah begitu parah dan tercium ke mana-mana. Polisi—”orang kepercayaan”, sahabat, 
pelindung, dan penolong yang paling dekat dengan masyarakat, ternyata “dibenci”. Kebencian itu 
pun ternyata merata, dari ujung Barat hingga Timur, dari Metropolis hingga “kota kecil”. Situasi 
ini, tentu saja patut disayangkan. Karya kepolisian yang tersebar secara jelas dimana-mana selama 
dua puluh empat jam, ternyata mengecewakan. Tidak mustahil, imbasannya akan sangat luas 
pada seluruh sistem peradilan. Kabar tidak sedap mengenai ulah hakim dan kejaksaan di 
beberapa tempat, niscaya terasa menjadi pengalaman riil rakyat Indonesia, karena “orang dekat” 
(polisi) saja, “tidak setia”. Pendeknya, hukum, terutama proses penegakannya dalam berbagai 
level, akan sulit dipercaya bahkan mengecewakan. Ketika kekecewaan tidak juga terobati, 
masyarakat akan menumpahkannya lewat caranya sendiri, termasuk berupa kekerasan kolektif 
(collective violence). Hal yang disebut terakhir, telah terjelma dalam seri tindakan main hakim 
sendiri yang kini menghiasi jagad negeri (Tanya 2006) Sebelum reformasi, pada dasarnya polisi 
sudah mencoba memperbaiki citra lewat ganti seragam yang lebih teduh dan ramah. Bahkan 
segera setelah memasuki alam reformasi, polisi melepaskan diri dari struktur militer, berikut 
simbol-simbol kemiliteran. Namun perbaikan citra, tidaklah cukup hanya dengan ganti seragam 
dan retorika lepas dari militer. Meyakinkan orang tentang siapa kita, kata Allen Wheelis 
membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Siapa kita, demikian Wheelis, ditentukan oleh apa 
yang kita lakukan, bukan oleh apa yang kita cita-citakan. Pendeknya, citra (polisi) ditentukan 
oleh tindakan konkret yang memberi rasa aman pada seluruh lapisan masyarakat. 

Menggunakan kerangka Lawrence Kohlberg, kesadaran moral aparat penegak hukum di 
negeri ini, masih berada pada tahap moralitas pra-konvensional. Dalam moralitas seperti ini, 
pelaksanaan penegakan hukum dilakukan menurut naluri kalkulasi untung-rugi dan hukuman. 
Ini sering disebut moralitas kekanak-kanakan. Ketaatan mereka pada aturan, bukan dengan rela 
dan sadar bahwa aturan-aturan tersebut benar dan baik adanya. Tetapi karena takut kena sanksi. 
Ketaatan mereka berorientasi pada “hukuman”. Mengapa seseorang tidak melanggar hukum, 
bukan karena mereka sadar hukum tetapi lebih takut dipecat. Jadi persoalannya bukanlah apakah 
“memeras” itu baik atau jahat. Persoalannya ialah, apa hukumannya. Jika hukumannya sangat 
ringan, maka ia akan melakukan pemerasan. Ada begitu banyak aparat hukum dengan moral 
kekanak-kanakan. Disamping itu selain masih berorientasi hukuman, banyak aparat kita yang 
bertindak berdasarkan hitungan untung-rugi. Sering seorang petugas mengetahui pimpinannya 
melakukan korupsi. Tapi apakah ia akan mengadukan pimpinannya itu ke pihak berwajib, sangat 
ditentukan oleh kalkulasi untung-ruginya. Mana yang menguntungkan bagi dirinya, melaporkan 
atau ‘salam damai’ dengan bosnya. Memang, kata Kohlberg, pada moralitas yang pre-
konvensional, titik pusatnya adalah diri sendiri. Inilah penyakit moralitas yang menghinggapi 
banyak aparat penegak hukum di Indonesia. 

 

d. Persoalan Sarana dan Prasarana dalam Penegakan Hukum 

Keterbatasan sarana dan prasarana, boleh dikatakan merupakan persoalan endemik dari 
seluruh sub-sistem peradilan di Indonesia. Sarana teknologi canggih masih sangat minim. 
Pengujian DNA misalnya, masih harus dilakukan di luar negeri. Pada tingkat yang paling 
sederhana sekalipun, kita mudah melihat kekurangan di sana-sini, misalnya ruangan kerja yang 
sangat sempit, sarana kerja yang sangat terbatas dan lain sebagainya. Keadaan tersebut tidak 
hanya terjadi pada satu instansi/unit tertentu, tapi hampir merata di seluruh sub-sistem. Padahal 
dukungan sarana yang kurang memadai, akan jadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk 
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menangani kasus-kasus hukum kontemporer yang kian canggih dan berdimensi baru. Faktor 
kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat, juga berpengaruh terhadap lemahnya penegakan 
supremasi hukum. Adanya patung polisi yang tersebar di pinggir-pinggir jalan, merupakan 
cerminan tingkat kesadaran hukum masyarakat kita yang masih rendah. Ketaatan pada hukum 
ditentukan oleh ada tidaknya pengawasan. Selain itu, terjadinya suap-menyuap dalam proses 
hukum karena masyarakat lebih memilih ‘jalan pintas’ ketimbang mengikuti proses yang normal. 
Penegakan supremasi hukum juga sering terhambat oleh karena masyarakat kurang mendukung, 
seperti halnya dalam kasus terorisme selama ini. Aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan 
kehendak, sikap permisif pada kejahatan di sekitarnya, aksi-aksi razia secara sepihak, sikap 
intoleransi terhadap orang lain dan sebagainya, merupakan sedikit contoh betapa lemahnya 
partisipasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum. Menghadapi kasus-kasus hukum 
kontemporer yang berdimensi baru (seperti misalnya terorisme, money loundring, cyber crime, 
korupsi, penyelundupan dll), aparat hukum kita sering menghadapi kesulitan karena minimnya 
sarana yang tersedia. Di tengah dunia kejahatan yang serba canggih, tanpa langkah pembenahan 
yang serius menyangkut sarana dan prasarana, maka upaya penegakan supremasi hukum akan 
sulit terwujud. Kondisi penegakan hukum yang serba lemah dan terbatas sebagaimana tampak di 
atas, berpengaruh negatif pada upaya pemulihan krisis nasional yang dihadapi bangsa ini. Hal itu 
dapat disaksikan lewat fakta penegakan hukum pada hampir semua gatra yang ada. Kasus 
‘terjualnya’ pulau di sekitar Komodo beberapa waktu lalu, merupakan contoh kasus tentang 
implikasi lemahnya penegakan hukum menyangkut eksistensi wilayah NKRI (khususnya 
lemahnya penegakan hukum agraria serta ketidaktertiban administrasi pertanahan). 

Kasus illegal logging, penyalahgunaan hak pemanfaatan hutan, pelanggaran alih fungsi 
kawasan lindung, serta pembakaran areal hutan oleh pemegang HTI yang terjadi dari waktu ke 
waktu, merupakan sekelumit contoh dari lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan gatra 
sumber daya alam. Sedangkan menyangkut demografi, muncul kasus-kasus seperti hunian ilegal, 
pelanggaran dan manipulasi administrasi kependudukan, tiadanya perlindungan hukum yang 
memadai terhadap kelompok periferi, dan lain sebagainya Tanpa ada pembenahan yang serius di 
sekalian bidang tersebut, maka kejadian-kejadian serupa akan terulang lagi—yang pada instansi 
terakhir akan memicu kejahatan yang lebih serius.  

Berbagai aksi penculikan, pembunuhan, tuduhan subversi, dan stigmatisasi ‘anti Pancasila’ 
terhadap perorangan maupun kelompok yang berbeda pandangan dan pemahaman ideologi, 
utamanya di era Orde Baru, merupakan bukti lemahnya supremasi hukum menyangkut persoalan 
ideologis. Padahal tidak jarang, munculnya sikap kritis dan skeptisisme yang bernuansa ideologis, 
merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan dan perilaku para elit kekuasaan yang 
korup, diskriminatif, sewenang-wenang, manipulatif—yang tidak mencerminkan keluhuran nilai-
nilai Pancasila. Kegagalan negara menghadirkan secara bermakna nilai-nilai Pancasila dalam 
semua kebijakan pembangunan dan kehidupan nasional, akan selalu memicu pemikiran 
alternatif, termasuk di bidang ideologis. Lemahnya penegakan supremasi hukum di bidang 
politik, ditandai oleh banyak kasus yang terjadi selama ini, seperti: adanya perundang-undangan 
di bidang politik yang memihak pada partai-partai besar, pembatasan hak rakyat dalam 
mencalonkan ‘calon independen’ (tidak lewat partai) dalam pemilihan presiden dan kepala 
daerah, kriminalisasi terhadap golongan putih, meluasnya money politics dalam Pilkada, kasus 
ijazah palsu, berbagai manipulasi dalam proses pemilu dan lain sebagainya.  

Krisis ekonomi yang terus berlanjut, salah satu sebabnya adalah karena lemahnya 
penegakan hukum. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terus berjalan dan berkembang karena 
penegakan hukum ditempuh dengan cara ‘tebang pilih’. Pelaku-pelaku yang dekat dengan pusat 
kekuasaan maupun yang berlindung di bawah kekuatan politik yang berkuasa, cenderung tidak 
tersentuh oleh hukum. Uang negara ratusan trilyun rupiah yang dibawa kabur oleh para koruptor 
dan debitor kelas kakap, masih belum berhasil dikembalikan ke kas negara. Sementara aksi 
penyelundupan, penggelapan pajak, manipulasi cukai, illegal logging, illegal fishing, pencemaran 
lingkungan dan lain sebagainya, belum sepenuhnya tertangani secara hukum. Keterpaduan 
langkah antar sub-sistem peradilan pidana, belum juga tercipta. Akibatnya, hasil jerih payah salah 
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satu sub-sistem dimentahkan begitu saja oleh sub-sistem yang lain. Di bidang sosial-budaya, 
akibat lemahnya penegakan hukum, muncul berbagai kasus yang memicu krisis baru. Di berbagai 
daerah dan wilayah, berkembang primodialisme yang kian mengental yang menyebabkan 
keretakan sosial antar kelompok. Ketiadaan penegakan hukum terhadap pelaku aksi-aksi 
penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas atas alasan primordial dan 
keyakinan, telah memicu kegelisahan dan kecurigaan sosial yang makin meluas. Ini berdampak 
pada gangguan keamanan dan ketertiban, bahkan memicu krisis kedaulatan lewat upaya para 
korban mencari suaka politik ke negara lain. 

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, gangguan keamanan berupa tindak kejahatan, 
teror bom, konflik horizontal masih saja menghantui masyarakat. Permasalahan lain di bidang 
Hankam yang terkait dengan kedaulatan negara, adalah pada pulau-pulau kecil terluar maupun 
pulau besar yang tidak berpenghuni dan kurang terawasi, memiliki potensi konflik dengan negara 
lain tentang perbatasan antar negara. Banyak hal yang tejadi di wilayah tersebut, seperti 
hilangnya berbagai sumberdaya alam bawah laut yang sangat berharga, banyak juga pulau dalam 
wilayah Indonesia kehidupan masyarakatnya cenderung didominasi kehidupan dari negara 
tetangga, di pulau Bidadari yang ditempati dan dikelola oleh pihak asing tidak sesuai prosedur, di 
perbatasan NTT dengan Timor Leste terjadinya pelintasan perbatasan dan penyeludupan barang-
barang, di perbatasan Papua dengan PNG terjadinya pelintasan perbatasan oleh OPM (Organisasi 
Papua Merdeka), di Kalimantan patok-patok batas wilayah antar kedua negara sering berpindah 
yang cenderung merugikan Indonesia, terjadinya ilegal logging dan dijual kepada oknum 
pengusaha Malaysia, juga penyeludupan barang-barang. 
 

e. Strategi Hukum Mencegah Kekerasan Massa 

Sesuai dengan logika masyarakat Indonesia yang plural, maka strategi yang dibutuhkan 
haruslah mampu mencegah gesekan negatif antar kelompok (atas-bawah), termasuk antara 
pemerintah dengan rakyat. Ini penting dilakukan untuk menghindari akumulasi kesenjangan, 
kecemburuan, kekecewaan, kemiskinan, pengangguran, dan keputusasaan yang dialami 
masyarakat periferi. Dengan begitu, kekerasan kolektif dapat dicegah. Strategi yuridis yang sesuai 
dengan maksud di atas adalah strategi yang responsif seperti dimaksudkan Nonet-Selznick17 dan 
atau strategi yang progresif sebagaimana dimaksudkan RahardjoStrategi ini diusulkan oleh 
karena rezim hukum yang berlaku sekarang masih bersifat elitis dan cenderung berpusat pada 
rule oriented.  

Strategi yuridis yang responsif dan progresif tidak rule oriented tetapi people oriented, yaitu 
tatanan yuridis yang memberi ruang bagi kepentingan rakyat kecil untuk memperoleh 
perlindungan yang maksimal demi kehidupan yang layak sebagai warga negara. Itulah sebabnya, 
strategi yuridis yang responsif dan progresif memiliki paling sedikit sepuluh unsur dasar. Untuk 
diketahui, strategi hukum tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian strategi yang perlu 
ditempuh mencegah terjadinya kekerasan kolektif. Strategi-strategi dimaksud sangat potensil 

membenahi kondisi-kondisi kriminogen yang memungkinkan terjadinya kekerasan kolektif. 
 

V. Penutup 

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pecahnya kekersan massa dalam kasus 
kasus yang terjadi pada dasarnya bukan didorong oleh masyarakat yang kurang faham terhadap 
hukum tetapi lebih diakibatkan oleh krisis hukum . Krisis hukum tersebut mencakup (a). aturan 
hukum yang bearada di luar jangkauan pikiran masyarakat,( b)Penegakan hukum yang tidak 
mencerminkan keadilan yang seharusnya,(c) Integritas apparat hukum (d) sara dan prasarana 
dalam penegakan hukum. Kondisi ini sering mengakibatkan (i). Polarisasi identitas yang 

 
17  Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978 Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law, London: Harper and 

Row Publisher 
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terbentuk selama waktu yang relatif lama pada hampir semua bidang. Bahkan seringnya 
pemilahan-pemilahan tersebut kian dieksploitasi secara politis dalam wujud politik identitas, 
seperti misalnya ‘orang asli-tidak asli’, ‘sekuler-agamis’ ‘golongan merah-golongan hijau’, 
pengusaha pri-non pri’, dan lain sebagainya. Ini menjadi faktor pendorong struktural (structural 
conducivenes) bagi munculnya kekerasan. (ii). Adanya eskalasi ketegangan struktural (structural 
strain) berupa kecurigaan dan prasangka yang kian memuncak, baik akibat polarisasi struktural 
yang kian ektensif dan intensif maupun karena terbentuknya semacam kesadaran umum tentang 
polarisasi yang terjadi sehingga tercipta jarak sosial yang kian menjauh dan dibarengi dengan 
perasaan anti-pati. (iii). Adanya faktor pencetus precipitating factors) berupa kejadian yang 
menjadi entry pecahnya kekerasan. Diantaranya adalah adanya krisis ekonomi dan politik 
bersamaan dengan itu, law and order sangat tidak berperan dalam menata proses pengelolaan 
negara-bangsa-masyarakat di seluruh negeri.  

Trauma yang dirasakan korban ketika terjadi kekerasan massa merupakan kondisi yang 
tidak dapat di sembuhkan dengan cepat. Bahkan perasaan adanya stigma masyarakat terhadap 
dirinya tertempel terus. Dengan demikian Pemerintah perlu membuat regulasi hukum mengenai 
kesederajatan hak-hak warga negara dalam bingkai NKRI diantaranya regulasi yang mennyangkut 
korban. Hal itu didasari pertimbangan untuk menghindari adanya penguasaan atas konsep 
parokialisme yang merupakan sumbu konflik laten selama ini. Langkah ini perlu ditunjang pula 
dengan peningkatan kewibawaan hukum melalui pengelolaan hukum secara progresif dan 
responsif. Perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat secara nasional dengan menghindari program 
yang bias golongan. Pada tingkat alokasi sumber daya, selain diperlukan penataan sistem 
distribusi ekonomi yang lebih merata, juga dibutuhkan penciptaan hubungan-hubungan yang 
lebih mencerminkan keadilan. Sikap ataupun tindakan yang mengesankan kesenjangan dan 
ketidakadilan, harus segera diakhiri. Lembaga-lembaga pengambil keputusan (baik formal 
maupun informal di pusat dan daerah), harus diusahakan berperan sebagai agen sekaligus 
pelaksana aspirasi masyarakat. Kepercayaan dan wewenang yang diberikan masyarakat-rakyat, 
harus digunakan demi kemaslahatan rakyat banyak, bukan dimanipulasi demi kepentingan 
sendiri. 
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