
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi 

ini, penulis menarik kesimpulan : 

1. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda salah satunya faktor yang 

menyebabkan perbuatan main hakim sendiri yaitu : 

a. persoalan psikologis yang saat ini terjadi pada masyarakat 

b. ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum 

c. komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang atau 

belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan 

pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan. 

d. masyarakat merasa sudah terlalu banyak korban yang dirugikan karena 

kasus pencurian, pencopetan, yang akhirnya memicu perbuatan main 

hakim sendiri (eigen richting) dan melibatkan banyak orang. 

e. masyarakat banyak yang merasa kecewa dengan penegakan hukum, 

kecewa dengan vonis yang dijatuhkan, kecewa dengan lambatnya 

penangkapan para pelaku kejahatan pencurian yang akhirnya membuat 

masyarakat ingin menghakimi sendiri dan setiap terjadinya amuk 
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massa dalam menghakimi para pelaku kejahatan pencurian yang 

akhirnya berujung perbuatan eigen richting ini karena terlambatnya 

aparat kepolisian tiba di tempat kejadian, sehingga massa tanpa pikir 

panjang justru menghakimi beramai-ramai. 

2. Upaya penanggulangan perbuatan main haim sendiri adalah Tokoh-tokoh 

masyarakat dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan 

kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan. Perbuatan dalam menangani 

sesuatu tetap tidak diperbolehkan, pererat komunikasi antara penegak hukum 

dengan masyarakat. Beri kesadaran akan pentingnya penegak hukum bagi 

keamanan masyarakat, penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

Penegakan hukum yang jelas atau sesuai dengan standar hukum yang berlaku 

akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan para penegak hukum. 

3. Faktor penghambat upaya penanggulangan terjadinya perbuatan main hakim 

sendiri yaitu : 

a. Faktor dari aparat penegak hukum, ketika aparat penegakan hukum tidak 

mau menegakkan hukum secara adil hal ini menjadi dasar utama upaya 

penghambat penanggulangan main hakim sendiri. 

b. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, tanpa 

berpikir panjang melakukan perbuatan main hakim sendiri dan tidak 

melihat akibat dari yang diperbuat meskipun dapat menghilangkan nyawa 

seseorang sekalipun. 
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B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakkan hukum : 

1. Aparat hendaknya melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat atau 

organisasi masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik dengan warga serta 

timbul kesadaran hukum sehingga warga dapat mematuhi aturan hukum yang 

berlaku dan dalam menyelesaikan masalah tidak dengan cara main hakim 

sendiri atau eigen richting. 

2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa Perbuatan Main Hakim Sendiri, 

sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan 

masyarakat agar sadar dan tidak segan-segan untuk melaporkan perbuatan 

kejahatan main hakim sendiri kepada Petugas Kepolisian jika terjadi kasus 

tersebut. 

3. Untuk menghindari rasa takut agar segera masyarakat untuk melaporkan kasus 

main hakim sendiri, kepada petugas Kepolisian, dan hendaknya pihak 

Kepolisian memberikan perlindungan serta jaminan kepada si pelapor. 

4. Dalam rangka memperlancar proses penyidikan terutama penahanan para 

tersangka, hendaknya kepolisian memperhatikan pengadaan dan perbaikan 

sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan ruang tahanan sehingga 

dapat menampung tahanan dalam jumlah yang besar. 


