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ABSTRACT 

 

 

 

 

FACTORS THAT EXERCISE THE BACK OF THE COMMUNITY ARE 

DOING ACTION FOR YOURSELF JUDGE 

 

 

(Case Study in Kesumadadi Village Bekri District, Central Lampung) 

 

 

By 

 

Siti Majidah Agustin 

 

 

 

Judicial acts are not foreign in Indonesia. Many are found in cities to remote 

villages. There are factors which of course trigger people to commit vigilante acts. 

This research was conducted with the aim of knowing: (1) Chronology of the 

Judge's Main Actions (2) The underlying factors of the community to conduct 

vigilante acts (3) Efforts to combat vigilante acts in Kesumadadi Village Bekri 

District, Central Lampung Regency. The method used in this study is a qualitative 

approach. A qualitative approach is needed for collecting data obtained through 

interview guides. Research informants were selected purposively. The data 

sources used in this study are primary data and secondary data. The primary data 

source is obtained by the informant. Primary data is obtained through structured 

interviews using interview guides for informants. Secondary data was obtained 

from books, village documents and village data, the Criminal Code (KUHP). The 

results of the factors that underlie the community to do vigilante actions are: (1) 

Legal / law enforcement factors (2) Economic factors (3) Habit Factors (4) 

Information Factors (5) Legal Education Factors. 

 

Keywords: Play Judge Alone, The Cause of Playing Judges Alone, 

Overcoming Judge Play Alone. 
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(Studi Kasus Di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Lampung 
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Oleh 

 

Siti Majidah Agustin
 

 

 

 

Tindak main hakim sendiri bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia. Banyak 

ditemukan di kota-kota hingga pelosok desa. Terdapat faktor-faktor yang tentunya 

memicu masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Kronologi Tindak Main Hakim 

Sendiri (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindak 

main hakim sendiri (3) Upaya penanggulangan tindak main hakim sendiri di 

Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif diperlukan untuk pengumpulan data yang diperoleh melalui panduan 

wawancara. Informan penelitian dipilih secara purposive. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data 

primer diperoleh oleh informan. Data primer diperoleh melalui wawancara 

terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara untuk informan. Data 

sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen kampung  dan data 

kampung,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil dari faktor-faktor 

yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri adalah: 

(1) Faktor Hukum/penegak hukum (2) Faktor Ekonomi (3) Faktor Kebiasaan (4) 

Faktor Informasi (5) Faktor Pendidikan Hukum.  

 

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Penyebab Main Hakim Sendiri, 

Penanggulangan Main Hakim Sendiri.  
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MOTTO 
 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah 

hendaknya kamu berharap.” 

 

(Q.S. ASY-SYARH 6-8) 

 

 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” 

(Q.S. AR-RAHMAN 60) 

 

 

“ Jangan menyerah jika kau gagal detik ini teruslah berjuang, 

karena Allah member tidak terlalu cepat ataupun lambat, tetapi 

diwaktu yang tepat.” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat  Indonesia mengetahui Bhineka Tunggal Ika melambangkan suatu 

keinginan hidup bersama setelah melalui perjuangan dengan mengorbankan 

waktu. Indonesia adalah bangsa dan negara yang wilayahnya berupa kepulauan, 

terdiri lebih dari pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai 

Merauke.Beragam suku bangsa, bahasa, dan agama yang hidup di daerah dalam 

kelompok-kelompok.Oleh karenanya masyarakat Indonesia biasa disebut 

masyarakat yang majemuk karena keanekaragamannya.Ketenangan dan keamanan 

dalam masyarakat majemuk sangatlah diharapkan beriringan dengan semakin 

berkembangnya kehidupan masyarakat yang semakin cepat. Kemajuan-kemajuan 

di era modern ini merupakan tanda-tanda yang ditimbulkan dari proses kemajuan 

aspek-aspek dalam masyarakat. Adanya perkembangan tersebut tentu 

menimbulkan hal yang positif tetapi tidak hanya itu, pasti dibarengi jugadengan  

pengaruh yang negatif di dalamnya. Perbedaan dan pergeseran dalam 

kemajemukan juga terjadi.Seperti terjadinya tindak kejahatandi dalam masyarakat 

yang terus meningkat ini bisa membuat masyarakat tidak aman. Tindak kejahatan 

tersebut  bisa berakhir pada dampak yang tidak diinginkan  jika tidak dibarengi 

dengan adanya kesadaran dalam masyarakat. Kejahatan  merupakan salah satu 
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perilaku yang meyimpang dari ketentuan. Kejahatan merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan kaidah hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. 

 

Adapun poin-poin peristiwa kejahatan/pelanggaran(Badan Pusat Statistik 2017 

Oleh Suhariyanto), 

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan 

seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang 

berlaku di Indonesia. 

2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat 

pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh 

kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh 

Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti. 

3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah : 

a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan 

kepada jaksa. 

b. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu 

yang telah ditentukan menurut Undang-Undang. 

c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas 

pichmatigheid (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan 

atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum). 
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Demikian halnya mengenai pelaku kejahatan dijelaskan diantaranya (Badan Pusat 

Statistik 2017) 

1. Orang yang melakukan kejahatan; 

2. Orang yang turut melakukan kejahatan; 

3. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan; 

4. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan;  

5. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan. 

 

Adapun jumlah kejahatan selama periode tahun 2014-2016 jumlah kejadian atau 

tindakan kriminal di Indonesia cenderung meningkat (Badan Pusat Statistik 2017 

Oleh Suhariyanto). Jika dilihat berdasarkan pendataan PODES 2014 pada tabel 1 

mengenai tindak kejahatan di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Timur adalah wilayah dengan jumlah desa/kelurahan tertinggi yang 

mengalami tindak kejahatan masing-masing sebanyak 226 desa dan 217 desa. Jika 

dilihat persentasenya kedua kabupaten tersebut juga memiliki angka yang tinggi 

yaitu 86,64 persen dan 82,20 persen dan 82,20 persen. Artinya kedua wilayah 

tersebut sangat berpotensi terjadi tindak kejahatan. Sedangkan wilayah dengan 

jumlah desa/kelurahan terendah ada di Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji 

yaitu masing-masing sebesar 27,21 persen dan 48,57 persen. (Statistik Keamanan 

Provinsi Lampung 2016 oleh Yeane Irmaningrum) 
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Tabel 1. Presentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Menurut 

Kabupaten/Kota Tahun 2014 

 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Desa 

(2014) 

Jumlah 

Kejadian 

Persentas

e 

Lampung Barat 136 37 27.21 

Tanggamus 302 153 50.66 

Lampung Selatan  260 175 67.31 

Lampung Timur 264 217 82.20 

Lampung Tengah 307 266 86.64 

Lampung Utara 247 172 69.64 

Way Kanan 223 136 60.99 

Tulang Bawang 151 113 74.83 

Pesawaran 144 84 58.33 

Pringsewu 131 89 67.94 

Mesuji 105 51 48.57 

Tulang Bawang Barat 96 77 80.21 

Pesisir Barat 118 51 43.22 

Bandar Lampung 126 88 69.84 

Metro 22 18 81.82 

Provinsi Lampung 2632 1727 65.62 
Sumber: Statistik Podes 2014. 

 

 

Terlihat pula pada tabel 1 tindak kejahatan terhadap hak milik/barang dengan 

penggunaan kekerasan dan tidak menggunakan kekerasan di Provinsi Lampung 

pada tahun 2016 tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dengan jumlah kasus 

sebanyak 1.028 kasus. Sedangkan jumlah kasus terendah terjadi di Kabupaten 

Lampung Selatan sebanyak 68 kasus.Angka dalam gambar 1.2  ini menunjukkan 

tiga peringkat kota dengan tindak kejahatan terhadap hak milik/barang dengan 

penggunaan kekerasaan yakni Bandar Lampung dengan jumlah 133 kasus, 

Lampung Timur 105 kasus, Tanggamus 69 kasus. Sedangkan jumlah kejadian 

kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan posisi pertama tetap Kota 

Bandar Lampung yakni 1028 kasus, urutan kedua Lampung Tengah dengan 

jumlah 330 kasus, urutan kedua Lampung Timur yakni 224 kasus. Lampung 
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Selatan tetap menempati urutan terakhir dengan jumlah 68 kasus. (Statistik 

Keamanan Provinsi Lampung 2016, Oleh Yeane Irmaningrum) 

Gambar 1.Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan 

Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Kejahatan Tahun 2016 

 

 

Sumber: Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2016 

 

Gambar 1 juga memperlihatkan Lampung Tengah menempati posisi atas untuk 

tindak kejahatan dengan penggunaan kekerasan dan menempati posisi  kedua 

dengan jumlah kasus sebanyak 330 pada tindak kejahatan tidak dengan kekerasan. 

Beberapa waktu silam sekitar tahun 2012 terjadi tindak kejahatan yakni pencurian 

sapi di Lampung Tengah berunjung pada tindak main hakim sendiri yang 

dilakukan oleh masyarakatKampung Kesumadadi.Tindakan yang tidak dibenarkan 

secara hukum ini masyarakat lakukan. Meskipun sudah jelas dalam pasal 362 

KUHP berbunyi “Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan 

hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah.” Disebutkan juga dalam pasal 363 KUHP 
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yakni pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh tahun) Pencurian ternak…” Namun 

masyarakat tetap menghakimi tersangka di pelataran warga hingga berujung pada 

kematian.Keadaan seperti ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, dapat 

dipastikan bahwa terdapat hal-hal yang memicu masyarakat melakukan tindak 

melawan hukum ini.Tentunya terdapat faktor-faktor penyebab dari adanya tindak 

main hakim sendiri inilah yang seharusnya menjadi sorotan utama.Untuk 

menghindari adanya tindak main hakim sendiri di banyak tempat.Kasus yang 

terjadi di Lampung ini juga menimbulkan konflik yang menegang antara warga 

Kesumadadi dengan warga Buyut Gunung Sugih, berlanjut dengan adanya 

penyerangan dari ratusan warga Buyut membakar rumah-rumah warga yang ada 

di Kesumadadi. Ada sekitar 13 rumah hangus terbakar. 

 

Penanganan hukum kasus main hakim sendiri perlu upaya serius agar tidak terjadi 

kembali kasus ini atau setidaknya dapat mengurangi.Agar masyarakat tidak 

mengedepankan egosentris dengan mengandalkan kekuatan fisik tetapi dengan 

jalur hukum yang ada dan telah disepakati.Upaya-upaya dalam memenuhi serta 

menciptakan rasa aman kepada masyarakat adalah salah satu hal yang 

berpengaruh pada keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya rasa aman 

dan tentram dalam masyarakat tentu akan menjadikan masyarakat yang kondusif. 

Stabilitas terjaga maka masyarakat akan menjadi makmur. Begitupun sebaliknya 

apabila kondisi masyarakat sangat rawan akan adanya tingkat kriminalitas maka 

hal tersebut menjadi penunjuk bahwa semakin tingginya tingkat kejahatan yang 

terjadi. Tentu hal tersebut merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat tersebut 

semakin tidak aman. 
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarikuntuk 

mengangkat judul penelitian: Faktor-Faktor Sosial Yang Melatarbelakangi 

Masyarakat Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kampung 

Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang diangkat dalam 

penelitian iniadalah: 

Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan 

main hakim sendiri di Kampung Kesumadadi dalam kasus main hakim sendiri. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui kronologi tindak main hakim sendiri, mendeskripsikan faktor-

faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri 

serta untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak main hakim sendiri (studi 

kasus di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) 
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D. Manfaaat Penelitian 

Peneliti beharap dengan adanya penelitian tentang faktor-faktoryang 

melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (Studi 

kasus di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) 

dapat membawa manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

kajian ilmu sosiologi terutama yang berhubungan dengan tindakan main 

hakim sendiri (Eigenrichting) . 

2. Secara Praktis 

a. Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan aparat penegak hukum, 

masyarakat, agar profesional dalam mengatasi tindak main hakim sendiri 

(Eigenrichting). 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan 

manfaat bagi pembacanya. 

c. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi 

mahasiswa, pelajar, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tindak main hakim sendiri. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Faktor Sosial 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  menyebutkan bahwa faktor adalah hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah hal-hal yang berkenaan 

dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan 

kepentingan umum. Halim (2018) mengemukakan aspek-aspek dan faktor sosial 

di Indonesia dibahas dalam dua dimensi.Pertama, aspek yang dikaitkan dengan 

lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek materil, aspek norma-norma 

(norms) dan aspek nilai-nilai (values).Kedua, aspek yang dikaitkan dengan 

bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, yang dalam kegiatan belajar ini 

dikemukakan bidang kehidupan sosial masyarakat, yang dalam kegiatan ini 

dikemukakan yakni bidang kehidupan ekonomi, bidang kehidupan keluarga, dan 

lembaga-lembaga masyarakat.Dapat dikatakan bahwa faktor sosial merupakan 

keadaan yang mempengaruhi secara menyeluruh berkenaan dengan masyarakat 

umum. 

B. Pengertian tentang Masyarakat 

1) Pengertian Masyarakat 

Abdulsyani (1987) menjelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata 

musyarak (Arab), yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling 
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berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan 

menjadi masyarakat (Indonesia).Dalam bahasa Inggris kata masyarakat 

diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu Society dan Community. Menurut 

Arthurhillman (1951) (dalam Fitra, 2008) Community  adalah : “A definition of 

community must be inclusive enough to take account of the variety of both 

physical and social forms which community take”. Dengan kata lain masyarakat  

sebagaicommunity cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang 

berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. 

 

Sadly (dalam Abdulsyani, 2002) mengemukakan bahwapaguyuban yang 

memperlihatkan rasa sentiment yang sama seperti terdapat dalam gemeinschaft. 

Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentiment 

(faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor 

sekunder).Menurut Abdulsyani (1987) bahwa masyarakat sebagai community 

dapat dilihat dari dua sudut pandang: 

a) Memandang suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia 

menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat 

pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau 

kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari 

kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di 

samping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan 

norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup 

bersama manusia.  
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b) Community dipadang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu 

prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar 

manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, 

atau tujuan-tujuannya yang sifatnya fungsional. 

 

Menurut Auguste Comte (dalam Abdulsyani, 2012)  mengatakan bahwa 

masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-

realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan 

berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat 

membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya 

kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam 

kehidupannya. Dalam Abdulsyani (2012) Shadily mengatakan bahwa masyarakat 

dapat didefinisikann sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, 

yang dengan atau dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai 

pengaruh kebatinan satu sama lain.Ralph Linton mengemukakan bahwa 

masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan 

bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir 

tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. 

Masyarakat merupakan perkumpulan dari individu-individu yang di dalamnya 

saling terkait satu sama lain dengan adanya aturan-aturan yang ada di dalamnya. 
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2)  Ciri-ciri Masyarakat 

Menurut Soekanto (dalam Abdulsyani, 1987) menyatakan bahwa sebagai suatu 

pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat 

itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: 

a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang 

mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia 

yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang 

yang hidup bersama. 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah 

sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan 

sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul 

manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan 

mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk 

menyampaikan kesan-kesan atau perasaan perasaanya. Sebagai akibat  hidup 

bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan 

yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa 

dirinya terikat satu dengan yang lainnya. 

 

3) Ahmadi (1985), menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-

syarat sebagai berikut : 

a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan 

binatang; 
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b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu; 

c. Adanya aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur mereka untuk 

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 

Menurut Mac Iver (dalam Abdulsyani, 2012)  bahwa di dalam masyarakat 

terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur daripada otoritas dan saling 

membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial 

lain, system dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.  

 

C. Tinjauan Tentang Main Hakim Sendiri 

1. Pengertian Main Hakim Sendiri 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau 

istilahhukumnyaEigenrichting adalah menghakimi orang lain tanpa 

mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, 

penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya). Main Hakim sendiri merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda “Eigenriching” yang berarti cara main hakim 

sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan 

pemerintah dan tanpa penggunaan  alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main 

hakim sendiri selalu adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa 

melewati proses yang sesuai dengan hukum. Eigenrichting dalam ilmu hukum 

yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini 

yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap 

orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi 

sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut 

kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang 
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berkepentingan. Sehingganya yang semulanya menjadi pelaku bisa berubah status 

juga menjadi korban.Malinda (2016) mendefinisikan korban merupakan sebuah 

konsepsi mengenal realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa 

konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai 

korban.Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang 

terganggu.Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan 

pembenar dari sisi normatif. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak main hakim sendiri 

Menurut Wulandari (2017) faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat 

melakukan tindak main hakim sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu 

timbulnya main hakim sendiri, antara lain: 

Pertama, adanya keretakan hubungan antara penjahat atau yang diduga penjahat 

dan korban atau pihak yang merasa dirugikan, yang tidak segera dipecahkan 

masalahnya.Korban atau pihak yang merasa dirugikan ini merasa hak-haknya 

diinjak-injak bahkan dihancurkan, maka pihak yang merasa dirugikan ini ingin 

mempertahankan kepentingan dan hak-haknya secara langsung 

(Kebiasaan/budaya). 

Kedua, munculnya main hakim sendiri adalah adanya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap perangkat hukum. Masyarakat menilai hukuman yang 

diberikan oleh aparat penegak hukum tidaklah adil dan setimpal dengan apa yang 

diperbuat si pelaku kejahatan ( Hukum). 
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Ketiga, adanya sifat spontan dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari 

faktor tekanan sosial.Banyaknya pengangguran dan kondisi ekonomi yang sulit 

membuat masyarakat menjadi frustasi dan tidak berpikiran panjang.Tindakan 

main hakim sendiri inilah yang menjadi “lahan” pelampiasan dari tekanan jiwa 

tersebut (Ekonomi). 

Keempat, masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan tindak 

kejahatan. Tidak adanya nomor kontak polisi yang mudah diketahui masyarakat 

dan juga jarak antara tempat kejadian dengan kantor polisi yang jauh. Hal ini 

menyebabkan polisi datang setelah penjahat atau yang diduga penjahat ini sudah 

habis dihakimi massa (Pendidikan/pengetahuan). 

Kelima, tidak adanya pelerai atau pihak yang berusaha menghalangi tindakan 

main hakim sendiri tersebut. Di zaman yang berteknologi tinggi ini malah banyak 

masyarakat sibuk mengabadikan momen main hakim sendiri dengan ponsel 

genggamnya, bukan menjadi penengah ( Informasi). 

 

3. Main Hakim Sendiri Sebagai Tindak Kolektif 

Nur (2015)mengemukakan bahwapada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri 

ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan 

oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa 

terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser mempertanyakan 

kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor yang menurutnya 

menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor 

tersebut yaitu :  
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a. Adanya pendorong struktural (structural condusivenness)  

b. Ketegangan struktural (structural strain)  

c. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan 

(Growth and spread of belief)  

d. Faktor-faktor pencetus (precipitating factors)  

e. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (Mobilization of Partisipants for 

action) 

f. Bekerjanya pengendalian sosial (The operation of social control)  

Nur (2015) mengemukakan suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam 

kerangka teori Smelser ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut 

diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut Smelser(1962) (dalam 

Hasyim, 2006)faktor-faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat 

terwujud. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tingkah laku tersebut 

membentuk kombinasi menurut suatu pola yang pasti.  

a. Faktor penentu perilaku kolektif pertama, structural conduciveness, ialah 

segi-segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku 

kolektif tertentu. Hal ini terlihat misalnya dengan adanya kejadian 

penyerangan, perusakan dan pembakaran terhadap aset-aset milik 

perorangan/kelompok dengan tanpa adanya reaksi aparat terkait, dan 

pembiaran dari masyarakat luas.  

b. Faktor kedua structural strain, menurut Smelser mengacu pada berbagai tipe 

ketegangan struktural yang tidak memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. 

Namun agar perilaku kolekif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara 

ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. 
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Namun keadaan itu tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif, karena 

memerlukan kondisi lanjutan.  

c. Faktor ketiga Growth and spread of a generalized belief adalah tumbuh dan 

berkembangnya kepercayaan/keyakinan bersama. Misalnya cap dan klaim 

terhadap suatu aliran sebagai sesat. Pemahaman seperti itu menyebar dan 

dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada 

ketika situasi menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi 

pelaku-pelaku kolektif dengan adanya penyebarluasan gagasan yang dapat 

membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis. Kondisi ini dapat 

menimbulkan perilaku kolektif dari individu yang telah mengalami 

perkembangan pemikiran. Makna yang harus dipahami itu terkandung dalam 

generalized belief yang mampu mengidentifikasi sumber ketegangan 

menentukan sumber tersebut dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. 

Kendatipun faktor penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk 

munculnya tingkah laku kolektif diperlukan adanya kondisi khusus yaitu 

faktor penentu.  

d. Faktor keempat Precipatating factors, merupakan faktor situasional yaitu 

adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan 

struktural dan kepercayaan umum rentang sumber ketegangan yang memicu 

timbulnya tingkah laku kolektif. Namun kendatipun ke empat faktor diatas 

sudah terakumulasi belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk 

terjadinya tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya.  

e. Faktor kelima, Mobillization of partisipants for actions, menurut Smelser 

tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian terjadi tingkah laku 
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kolektif. Dalam proses ini peranan figur yang dapat memberikan simpati 

kepada masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan. 

f. Faktor keenam, The operation of social control, memegang peranan penting 

bagi terjadinya tingkah laku kolektif. Dalam setiap tahap proses tersebut 

diatas, bila pranata pengendalian sosial dapat mengintervensi tahapan-tahapan 

faktor penentu tingkah laku kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku 

kolektif dapat dihindarkan.  

 

Soerjono Soekanto (dalam Soeroso, 2008) juga mengatakan bahwa dinamika 

kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif. Perilaku tersebut timbul 

dalam bentukcara berfikir, merasa, dan beraksi secara kolektif. Perilaku kolektif 

muncul karena mereka sebagai kelompok, sehingga perasaan senasib bagian dari 

kelompok, sehingga perasaan senasib itulah yang mendorong. Berikut ini adalah 

sebab– sebab perlaku kolektif agresif yang dijelaskan Soerjono Soekanto (1981) : 

a. Frustasi selama waktu yang lama. 

b. Tersinggung 

c. Dirugikan luar 

d. Diperlakukan tidak adil 

e. Menyangkut bidang yang sangat sensitif 

f. Ada ancaman dari luar 

 

4. Reaksi Masyarakat Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

Soerjono Soekanto (1981), menegaskan bahwa masalah sosial akan terjadi, 

apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan 

harapannya. Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat 
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terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. 

Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan 

oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap 

adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi 

apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka 

akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku 

tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak 

belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk 

lain dari kejahatan (Andi Hamzah 1986).Hal tersebut juga dapat dikatakan benar 

apabila masyarakat melakukan reaksi tersebut karena adanya tindak kejahatan 

yang tidak sewajarnya.Tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. 

  

Dalam Buku Sosiologi Kriminalitas (2013) dijelaskan bahwasanya reaksi 

masyarakat terhadap kriminalitas dibedakan menjadi dua macam, yaitu reaksi 

yang bersifat tidak resmi dan reaksi yang resmi: 

1. Reaksi Masyarakat terhadap kriminalitas yang tidak resmi  

Reaksi yang tidak resmi ialah tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas 

yang sifatnya di luar pengaruh aturan-aturan resmi.Biasanya berupa berbagai 

sikap dan tindakan dari para warga masyarakat.Mulai dari pembicaraan-

pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, laporan-laporan, 

sampai kepada usaha warga masyarakat yang bersangkutan untuk 

mempertahankan diri atau mempertahankan kelompoknya dari berbagai 

ancaman kejahatan yang dianggap membahayakan.Hingga main hakim 

sendiripun bisa dilakukan seperti kasus-kasus yang sudah banyak terjadi. 
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2.  Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas yang resmi 

Reaksi masyarakat yang resmi ialah tanggapan masyarakat terhadap adanya 

kriminalitas yang didasari oleh kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. 

Pada umumya reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan dilembagakan 

dalam sistem peradilan pidana, atau bisa dengan unsur-unsur penegak 

keamanan dan ketertiban masyrakat yang lain.  Reaksi masyarakat ini 

diharapkan lebih terstruktur, lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat 

dan terhindar dari adanya ancaman-ancaman kejahatan.Sikap dan tindakan 

yang diberikan berdasar aturan yang resmi. 

 

3. Main Hakim Sendiri konteks Hukum 

Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada 

seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan 32 sanksi adalah 

monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone (Ali, 2008) “Law is 

a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior 

is bound to obey”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang 

ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai 

untuk ditaati”.Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut 

mengindikasikan denganadanya bentuk tindakan hukum terhadap 

pelanggaran ataupun kejahatan adalah kewenangan dari pemerintah. 

Masyarakat yang tidak termasuk dalam pemerintahan yang tidak memiliki 

otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan 

karena secara normatif tidak memiliki dasar penerimaan putusan dari 

peradilan.  
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Namun dari konteks sosiologi,eigenrichting masih marak terjadi. Kecenderungan 

massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah 

langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya alasan pembenar 

dari sisi hukum apalagi ketika kita kembali pada kesimpulan bahwa hukum adalah 

otoritas penguasa dalam hal ini diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. 

Kecenderungan ini akan banyak ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang 

dilakukan secara beramai-ramai oleh massa. Massa tidak bisa mengendalikan 

emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. 

 

Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi tidak selalu 

demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan main hakim sendiri 

atau eigenrichting tetapi memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. 

Alasan pembenar dan pemaaf kemudian sehingga suatu perbuatan sekalipun 

dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan 

sebagai tindak pidana. Sebab adanya alasan pembenar ataupun pemaaf 

menjadikan suatu unsur  pidananya menjadi gugur. Setiap pelanggaran kaidah 

hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap 

pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan-

perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum 

tetapi pelanggarnya tidak dikenakan sanksi. 

 

Menurut Nur (2015) dalam konteks tindakan main hakim sendiri terhadap 

tindakan pelanggaran-pelanggaran tertentu apabila pelakunya dihukum justru akan 

menimbulkan keresahan didalam masyarakat, karena dirasa kurang layak dan 
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akan mengganggu keseimbangan didalam masyarakat. Pebuatan-perbuatan ini 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

1. Perbuatan yang sesungguhnya merupakan pelanggaran kaidah hukum namun 

tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran 

(rechtvaardigingsgrond). Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam hal ini 

adalah keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang dan 

perintah jabatan. 

2. Keadaan darurat, merupakan konflik kepentingan hukum atau antara 

kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan kecil harus 

dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini 

dapat menjadi dasar penghapusan hukum. Untuk adanya keadaan darurat, 

perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa 

untuk membela diri. Alasan keadaan terpaksa atau daya paksa tidak dapat 

diterima jika keadaan memaksa yang diajukan, oleh Undang-Undang sudah 

diperhitungkan terlebih dahulu.  

3. Pembelaan terpaksa,Pembelaan terpaksa atau pembelaan dalam keadaan 

darurat (noodweer) merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena 

melakukan pembelaan diri, kehormatan atau barang secara terpaksa terhadap 

serangan yang mendadak dan melanggar hukum (Pasal.49 KUHP). Dalam 

keadaan darurat, harus ada serangan yang langsung dan bersifat melawan 

hukum, kalau tidak maka tidak mungkin adanya pembelaan terpaksa. Bagi 

hakim cukup dengan membuktikan ada tidaknya penyerangan.  
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Ketentuandalam Pasal 50 KHUP menjelaskan barang siapa yang melaksanakan 

ketentuan undang-undang tidak dapat dihukum. Ketentuan undang-undang 

menghalalkan perbuatan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang tersebut. 

Melaksanakan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan 

yang diperintahkan undang-undang saja, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.Perintah 

jabatan, Dalam Pasal 51 KUHP menjelaskan bahwa melaksanakan perintah 

jabatan dari kekuasaan yang berwenang untuk memerintahkan tidak dapat 

dihukum. Membunuh orang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan 

hukuman. Akan tetapi bila ada seperangkat prajurit dalam suatu operasi militer 

atas perintah komandannya menembak mati seseorang ia tidak dihukum karena ia 

harus menaati perintah atasannya. 

 

Tindak Pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu 

pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP yang rumusnya 

berbunyi barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana 

kurungan selama-lamanya sembilan bulan.Tentunya dalam hal ini tindak main 

hakim sendiri perlu adanya perhatian yang khusus, dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan sebab-sebabnya, sebab yang ada didalamnya pun perlu 

ditindaklanjuti dengan benar dan tegas agar setiap kasus pidana seperti pencurian 

atau tindak kejahatan lainnya tidak berujung pada tindak main sendiri tapi sesuai 

dengan ketentuan hukum. Penegak hukum juga perlu memperketat lagi.Karena 

sudah banyaknya tidak kriminal berujung main hakim sendiri.Seolah masyarakat 

enggan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan hukum yang 
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ada.Padahal jika dipahami masyarakat tidak memiliki hak penuh dalam 

menghakimi sebuah tindak kejahatan. 

 

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya hukum sudah buruk. Hal 

tersebut otomatis akan mengakibatkan meningkatnya tindak main hakim 

sendiri.Dari Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) menyebutkan 

bahwa di bulan Maret 2015 terjadi sebanyak 2027 insiden seluruh jenis kekerasan 

di 34 provinsi di Indonesia, dengan dampak 216 tewas, 1690 cedera, dan 91 

bangunan rusak, insiden terbanyak berasal dari kriminalitas, yakni 1,103 insiden 

yang menewaskan 123 orang. Dalam kategori konflik kekerasan, SNPK mencatat 

547 insiden yang menewaskan 35 orang, mencederai 619 orang dan 

mengakibatkan 58 bangunan rusak. Main hakim sendiri yang menyumbang 

jumlah insiden dan dampak tertinggi. 

Seperti kasus main hakim sendiri di Daerah Pondok Aren, Tangerang pada 

tanggal 24 Februari 2015.Awalnya bermula dari sekawanan begal yang 

menghalangi seseorang yang sedang mengendarai motor, tetapi aksi yang 

dilakukan begal tidak berhasil.Mereka melarikan diri meninggalkan seorang 

temannya. Satu orang inilah yang menjadi amukan warga  dibakar hidup-hidup. 

Masih banyak lagi kasus main hakim sendiri yang ada di daerah-daerah Indonesia 

setiap tahunnya.Dari hal ini sangat perlu adanya perhatian dari seluruh pihak tidak 

hanya hukum saja dalam penanggulangan pemicu faktor main hakim sendiri ini. 
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D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 

Nurcahya (2015), menyebutkan terdapat dua upaya: 

1. Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif 

Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 

kejahatan. Tindakan pencegahan preventif ini jauh lebih baik dibandingkan 

tindakan pencegahan represif karena upaya preventif tidak akan menjadikan 

seorang pelaku babak belur bahkan meninggal dunia karena amuk massa yang 

tidak lagi dapat dibendung. Upaya preventif juga tidak menjadikan posisi 

pelaku kejahatan sebagai korban. Selain itu, upaya ini memberikan proses yang 

tidak rumit. 

2. Upaya Penanggulangan dengan Cara Represif 

Penanggulangan tindakan main hakim sendiri secara represif adalah tindakan 

yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya suatu 

kejahatan.Memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam penangann 

tindak main hakim sendiri.Dalam penanggulangan tindak main hakim sendiri 

ini tidak lepas dari bantuan polisi. Hal ini merupakan tugas dan wewenang 

kepolisian seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang kepolisian memiliki tugas pokok yaitu: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;dan 

c. Memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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E. Landasan Teori 

1. Teori Konflik Dalam Pandangan Dahrendorf 

Wirawan (2012) mengemukakan bahwassumsi yang mendasari teori sosial non-

Marxian Dahrendorf antara lain: (1) manusia sebagai makhluk sosial mempunyai 

andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; (2) masyarakat selalu 

dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. 

Teori Konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. 

Konflik memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Karena dalam situasi 

konflik golongan yang terlibat konflik melakukan tindakan perubahan dalam 

struktur sosial. Kalau konfliknya hebat, maka yang terjadi adalah perubahan 

secara radikal. Bila konfliknya disertai kekerasan, maka perubahan struktural akan 

efektif. Dahrendorf melihat masyarakat selalu dalam kondisi konflik dengan 

mengabaikan norma-norma dan nilai yang berlaku umu yang menjamin terciptnya 

keseimbangan dalam masyarakat. Dahrendorf melihat masyarakat berdimensi 

ganda, mimiliki sisi konflik dan sekaligus sisi kerja sama. 

 

2. General Strain Theory (GST) Robert Agnew ( Teori Kriminologi) 

Robert Agnew (dalam Frank 2013)  memandang ketegangan sebagai akibat dari 

hubungan negatif di mana individu-individu merasa tidak diperlakukan dengan 

semestinya. Hubungan negatif bisa muncul dalam berbagai bentuk: orang lain 

menghalangi pencapaian tujuan seperti kesuksesan moneter; aktivitas-aktivitas 

yang mengancam melenyapkan hubungan-hubungan berharga seperti hilangnya 

atau matinya orang lain yang signifikan; dan ancaman stimulus yang bernilai 

negatif seperti penghinaan atau serangan fisik. Bagi sebagian orang, aktivitas-
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aktivitas semacam itu meningkatkan amarah dan frustasi, juga kemungkinan 

bahwa kejahatan menjadi cara menuntaskan emosi-emosi tersebut. Agnew 

menyatakan bahwa delikuensi yang lebih tinggi juga terdapat di kalangan mereka 

yang mempunyai problem keuangan. Tingkat delikuensi yang lebih tinggi juga 

terdapat di kalangan mereka yang mempunyai problem dengan pihak lain. Teori 

ketegangan umum (GST) Agnew memandang ketegangan sebagai fenomena yang 

lebih umum ketibang sekedar ketimpangan antara aspirasi dan harapan. 

Ketegangan bisa juga terjadi ketika orang lain mengambil sesuatu yang bernilai 

dari kita atau ketika seseorang dihadapkan pada keadaan negatif.  

Penelitian ini menggunakan teori ini yakni salah satunya untuk melihat apakah 

terdapat ketimpangan dalam masyarakat, dan apa aja ketimpangan yang menjadi 

masyarakat berlaku tindak kejahatan yakni main hakim sendiri. Karena teori ini 

juga menyatakan sebuah keadaan psikologis efek negatif menempati posisi sangat 

penting dan meliputi kekecewaan, frustasi, dan amarah. Delikuensi menjadi sarana 

mendapatkan kembali apa yang hilang atau dihalangi untuk diperoleh 

(instrumental), atau pembalasan (sarana menyerang balik), atau eskapis (cara 

menghindar dari amarah dan ketegangan). Agnew juga mengidentifikasi tiga tipe 

keteganganutama. Di samping itu, tipe-tipe ketegangan lain bisa meliputi: 

a. Mencegah seseorang mencapai tujuan-tujuan bernilai positif, 

b. Menghilangkan atau mengancam untuk menghilangkan stimuli bernilai 

positif yang dimiliki seseorang. 

c. Memberi atau mengancam untuk memberi seseorang stimuli berbahaya 

atau bernilai negatif. 
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GST berfokus pada faktor-faktor ketegangan seperti perlakuan negatif orang lain, 

ketidakmampuan untuk mencapai tujuan, dan hilangnya harta benda berharga, 

Teori ini menyatakan bahwa kehadiran ketegangan meningkatkan kemungkinan 

untuk terlibat dalam penyimpangan (Radzali et al, 2013)  

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau salah satu bahan acuan 

dalam memperkaya teori hingga digunakan sebagai bahan untuk mengkaji 

penelitian yang dilakukan.Hasil dari penelitian digunakan sebagai perbandingan 

mengenai topik penelitian tentang tindak main hakim sendiri.Penelitian terdahulu 

juga memberikan gambaran dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian. 

 

1. Nama Peneliti Febry Nur Naim 

Judul Penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main 

Hakim Sendiri (eigenrichting) yang Menyebabkan 

Pada Kematian 

Lokasi Penelitian Studi Kasus di Makassar 

Metode Penelitian Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif 

Hasil Penelitian Berdasarkan pada pembahasan disebutkan 

bahwasanya terdapat faktor penyebab tindakan 

main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa 

terhadap faktor penyebab tindakan main hakim 

sendiri terhadap pelaku tindak pidana ada dua 
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faktor yakni ada faktor eksternal dan faktor internal 

Relevansi Penelitian Membandingkan adanya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tindak main hakim sendiri 

 

2. Nama Peneliti Eli Supianto 

Judul Penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main 

Hakim Sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh 

massa terhadap pelaku tindak pidana. 

Lokasi Penelitian Studi Kasus di Kota Makassar  

Metode Penelitian Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

induktif 

Hasil penelitian Dari hasil wawancara baik dengan pihak kepolisian 

dengan masyarakat kepolisian tidak optimal dalam 

penanggulangan kejahatan 

Relevansi Penelitian Memberi gambaran akan adanya faktor yang 

melatarbelakangi main hakim sendiri, tinjauan 

pustaka dan penanggulangan dari kepolisian. 

 

3. Nama Peneliti Andri Setianto 

Judul Penelitian Eigenrechting Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Dalam Perspektif Hukumn dan HAM  

Lokasi Penelitian Studi kasus ini di Polres Klaten 
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Metode Penelitian Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif-analisis. 

Hasil Penelitian Tindak main hakim sendiri oleh masyarakat terjadi 

karena berbagai faktor, secara umum dan mendasar 

adalah lemahnya penegakan hukum. Pihak 

kepolisian mengakui kurang adanya kesadaran 

hukum. Upaya penanggulannganya tidak hanya 

dari kepolisian tapi juga masyarakat.   

Relevansi Penelitian  Dapat digunakan dalam melihat kesamaan atau 

perbedaan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang membahas mengenai tinjauan 

kriminologi terhadap tindak main hakim sendiri dan melihat main hakim sendiri 

dari sisi HAM.Maka dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji 

mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindak 

main hakim sendiri dengan meninjau aspek-aspek sosial yang ada dalam 

masyarakat di Kampung Kesumadadi, dan melihat bagaimana penyelesaian 

konflik yang ada di Kampung Kesumadadi. 

 

G. Kerangka Pikir 

Tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan bagian masalah manusia 

yang hidup dalam kesehariannya.Hal yang melanggar peraturan yang dapat 

menimbulkan kerugian-kerugian dalam masyarakat.Tindak kejahatan jelas 

merupakan tindak yang keluar dari kaidah sosial.Pada praktiknya kaidah sosial 

oleh masyarakat dianggap sebagai nilai dan aturan yang dijunjung 
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tinggi.Pelanggaran-pelanggaran yang timbul seseorang atau sekelompok orang 

biasa disebut dengan gejala kriminalitas dengan adanya hal ini tentu masyarakat 

merasa terganggu.Kejahatan-kejahatan ini menimbulkan keresahan, kekhawatiran, 

ketidaktentraman dalam masyarakat, menyebabkan hidup dan harta bendanya 

terganggu. Dalam hal ini kejahatan yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan 

reaksi dalam masyarakat yakni reaksi positif dan negatif tapi dalam hal ini terjadi 

reaksi negatif dalam bentuk main hakim sendiri, reaksi yang timbul dalam 

masyarakat ini diikuti dengan adanya penegak hukum yang bisa dikatakan tidak 

tanggap dalam menanggulangi kejahatan yang ada. Adanya hukum yang belum 

seutuhnya mengatur dengan jelas tindak kejahatan, sehingga kejahatan-kejahatan 

yang ada dalam masyarakat tidak tuntas menyebabkan timbulnya lagi kejahatan-

kejahatan yang baru.Dari situ masyarakat mengambil alih adanya kasus kejahatan 

yang ada dalam masyarakat.Masyarakat mengahikimi pelaku tindak 

kejahatan.Perlu untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian dari 

kejahatan.Melihat  faktor-faktor penyebabnya terjadinya tindak main hakim 

sendiri. Serta upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan.Untuk lebih jelasnya 

peneliti paparkan kerangka sistematika yang tertera pada halaman berikut ini. 
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Gambar 3. Skema Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Sugiarto (2015) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya 

dan bertujuan mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data latar alami. 

 

Menurut jurnal akuntansi profesi Tungga (2013) penelitian kualitatif disebut 

Participant-Observation,karena peneliti itu sendiri yang harus menjadi instrumen 

utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang 

ditelitinya. Penelitian kualitatif disebut studi kasus, karena objek yang diteliti 

bersifat unik, kausistis, tidak ada duanya.Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif 

menurut Strauss dan Corbin (2003) (dalam Suryawan 2010) yang menyatakan, 

Bahwa istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.Metode 

kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatau di balik 

fenomena yang sedikit pun belum diketahui.Irawan (2006) (dalam Tungga 2013) 

menyebutkan bahwa ciri-ciri sangat penting menandai penelitian kualitatif adalah 

makna kebenarannya yang bersifat intersubjektif, bukan kebenaran 

objektif.Artinya, kebenaran dibangun dari jalinan berbagai faktor secara bersama-
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sama.Seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia.Realitas 

kebenaran adalah sesuatu yang dipresepsikan oleh yang melihat, bukan sekedar 

fakta yang bebas konteks, dan bebas dari interpensi apapun. Kebenaran 

merupakan bangunan yang disusun oleh penelitian dengan cara mencatat dan 

memahami apa yang terjadi di dalam interaksi sosial kemasyarakatan. 

 

Strauss (1990)menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah 

penelitiankualitatifadalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-

temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat 

kuantitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu subjek penelitian 

dalam penelitian kualitatif  tidak harus banyak sebagaimana berlaku pada 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri di 

Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah . 

 

B. Penentuan Informan 

Peneliti menggunakan metode Purpose Sampling. Kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti dalam menentukan informan yang dipilih adalah mereka yang mengetahui 

informasi mengenai penelitian. Teknik penentuan informan berdasarkan kriteria 

atau pertimbangan tertentu yang dianggap mewakili populasi. Ada limaInforman 

yang dianggap dapat mewakili beberapa elemen masyarakat terdapat di Kampung 

Kesumadadi.  Berdasarkan kriteria tersebut informan yang dipilih peneliti adalah : 

Kepala Kampung Kesumadadi, Sekretaris Kampung, Tokoh Agama di Kampung 
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Kesumadadi, Bhabinsa Kampung Kesumadadi serta Bhabinkamtibmas Kampung 

Kesumadadi. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini peneliti lakukan di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, 

Kabupaten Lampung Tengah.Alasan penelitian ini dilakukan karena tindakan 

main hakim sendiri pernah terjadi di wilayah tersebut dan cukup memicu konflik 

yang besar.Sehingga peneliti tertarik untuk memilih lokasi tersebut. 

 

D. Fokus Penelitian 

Menurut Lexy J Moleong (2007), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi 

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar 

tidak dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus 

penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian memberikan 

batasan-batasan hal yang akan diteliti. Fokus dari penelitian ini ialah untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan 

tindak main hakim sendiri (studi kasus di Kampung Kesumadadi Kecamatan 

Bekri Kabupaten Lampung Tengah). 

 

E. Sumber Data 

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data 

yang berasal dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer (primary data source) merupakan data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan 
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penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun 

kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey 

atau observasi (Hermawan 2005).Data primer dapat didapatkan melalui 

wawancara langsung dengan informan serta dengan observasi.Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh 

di sejumlah keterangan atau fakta di lapangan dengan wawancara kepada 

Polisi atau aparat keamanan dan tokoh masyarakat di Kampung 

Kesumadadi. 

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah ada.Data tersebut sudah 

dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak 

mendesak.Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis, dan 

cepat didapat.Kelemahan data sekunder ialah tidak dapat menjawab secara 

keseluruhan masalah yang sedang diteliti. Kelemahan lainnya ialah 

kurangnya akurasi karena data sekunder dikumpulkan oleh orang lain 

untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode yang tidak kita 

ketahui; sehigga memungkinkan terjadinya perbedaan unit pengukuran 

umur data (Soeryanto 2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

data sekunder yaitu sumbernya yang terkait dengan persoalan yang diteliti, 

terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen pekon berupa monografi dan 

data profil pekon.Serta bahan primer yaitu perundang-undangan, Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kita Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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F. Pengumpulan Data 

Menggunakan teknik pengumpulan data yang berupawawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan data primer    yang 

berkaitan dengan fokus penelitian.Melakukan dengan wawancara langsung 

yang mendalam mengenai kronologi kejadian tindak main hakim sendiri 

dengan informan yang telah ditentukan. Agar informasi yang didapatkan 

mendalam dan menyeluruh, memperoleh dan menggali data terkait dengan 

tujuan awal untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

melatarbelakangi masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri di 

Kampung Kesumadadi Lampung Tengah.Wawancara langsung dilakukan 

bertatap muka langsung, melakukakan wawancara kepada informan untuk 

menggali informasi mengenai kasus yang pernah terjadi : 

a. Kronologi tindak main hakim sendiri 

b. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang tindak main hakim 

sendiri 

c. Upaya penanggulangan tindak main hakim sendiri 

2. Observasi 

Menurut Muljono (2007) Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek 

pengamatan. Jika observasi digunakan sebagai alat evaluasi, maka pencatatan 
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hasil observasi lebih sukar daripada mencatat jawaban yang diberikan oleh 

peserta tes terhadap pertanyaan yang diberikan. Karena respon observasi 

adalah tingkah laku di mana proses kejadiannya berlangsung cepat. Observasi 

yang dilakukan dengan perencanaan yang matang disebut observasi 

sistematis. 

 

Dalam penelitian ini bentuk observasi yang digunakan merupakan observasi 

tidak berperan serta (Nonparticipant Observation), dimana dalam melakukan 

penelitian ini bahwa pengamat melakukan observasi langsung, tetapi tetap 

memberi batasan.Pengamat tetap berada sebagai pengamat untuk melakukan 

observasi terhadap fenomena yang hendak diteliti.Namun dalam melakukan 

observasi pengamat tidak berbaur dalam sasaran penelitian/kejadian. 

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dengan mengumpulkan sumber dari dokumen-dokumen 

yang ada dan rekaman seperti surat kabar, foto-foto, catatan kasus, dan lain 

sebagainya. Data yang diperlukan yang ada di lapangan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam hal ini 

Nasution(1988) (dalam Wijaya 2018) menyatakan “Analisis telah mulai sejak  

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.Pada prinsipnya analisis data 
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kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses penumpulan data. Teknis analisis 

data dibawah ini : 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi 

data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan 

reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, menelusur tema,membuat gugus-

gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/ proses-transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis, ia merupakan 

bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

2. Penyajian 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian 

data.Membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Beraneka penyajian yang kita memahami apa sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 
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3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi.Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan 

proposisi.Kesimpulan- kesimpulan jua diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya 

 

 

Koleksi data    Display data 

 

.    Reduksi Data 

 

Pemaparan Kesimpulan 

 

Gambar 4. 

Analisis data Model Interaktif 

Sumber : Miles dan Huberman (1994) dikutip dari ( Koestoro dan Basrowi, 2006 ) 
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1. Teknik Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility(validitas 

interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas). 

 

1. Uji Kredibilitas 

Dalam bukunya, Sugiono (2014) menjelaskan uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan:  

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti ke lapangan dengan 

melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang ditemui. 

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara 

sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin (semakin akrab lagi), 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan lagi, kehadiran perilaku tidak mengganggu 

perilaku yang dipelajari. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan 

cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa 

akan direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal dalam 

penelitian untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca 

berbagai referensi buku atau hasil penelitian atau bahkan dokumentasi 

yang  terkait dengan temuan yang diteliti. Wawasan peneliti semakin 
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luas an tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak (Sugiono 2014). 

c. Menggunakan bahan referensi 

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Sebagai contoh, data dari hasil wawancara perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data menjadi 

kredibel sehingga data yang didapat lebih dapat dipercaya( 

Sugiono,2014). Jadi peneliti menggunakn rekaman wawancara dan 

foto-foto di lapangan sebagai bahan rereferensi. 

d. Mengadakan membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai  dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

pemberi data berarti datan tersebut valid,sehingga semakin kredibel/ 

dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 

penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu 

melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaanya 

tajam, maka peneliti perlu melakukan diskusi deangan pemberi data. 

Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode 

pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat data suatu temuan, 

atau kesimpulan.Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi 

data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Sebagai 

bukti bahwa peneliti telah melakukan membercheck(Sugiono,2014). 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kampung Kesumadadi 

Pada bab ini disajikan mengenai gambaran umum Kampung Kesumadadi, 

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi sejarah singkat 

Kampung Kesumadadi, Potensi yang ada di Kampung Kesumadadi, jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian dan agama serta struktur kepengurusan 

Kampung Kesumadadi.  

1. Sejarah Singkat Kampung Kesumadadi  

Kesumadadi adalah salah satu Kampung di Kecamatan Bekri Lampung Tengah 

telah berusia 44 tahun dengan jumlah 1.087 KK dan 4.040 jiwa. Kampung 

Kesumadadi memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. 

Kampung Kesumadadi merupakan kampung pemekaran dari Kampung Sinar 

Banten, Definitif pada tahun 1972 hingga saat ini telah di Jabat oleh beberapa 

generasi kepala kampung yaitu: 

Tahun 1972 - 1987 dijabat oleh Hariyanto 

Tahun 1988 - 1999 dijabat oleh Muhsiri 

Tahun 2000 – 2012 dijabat oleh Abdul Hamid 

Tahun 2013 – sekarang dijabat oleh Sarikun 
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Kampung Kesumadadi merupakan Ibukota Kecamatan Bekri. ± 1 Km dari ibukota 

kecamatan, ± 15 Km jarak dari Ibukota Kabupaten, ± 35 Km jarak dari Ibukota 

provinsi daerah tingkat 1 Lampung. Kampung kesumadadi memilikiluas wilayah 

700 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  berbatasan dengan Wilayah PTPN VII UU Bekri  Wilayah 

Kampung Sinar Banten 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rengas 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bumiratu Nuban 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Goras Jaya 

Kampung Kesumadadi terdiri dari 7 Dusun dan 29 RT yaitu : 

a. Dusun I Sidorejo terdiri dari 4 Rt terletak di sebelah Utara 

b. Dusun II Sidorejo terdiri dari 5 Rt terletak di sebelah Selatan 

c. Dusun III Olima terdiri dari 2 Rt terletak di sebelah Timur 

d. Dusun IV Sidorejo terdiri dari 4 Rt terletak di Tengah 

e. Dusun V Sumberejo terdiri dari 5 Rt terletak di sebelah Barat Daya 

f. Dusun IV Sumberejo terdiri dari 5 Rt terletak di Barat 

g. Dusun VII Perumnas terdiri dari 4 Rt terletak di sebelah Timur Laut 

 

 

2. Potensi Kampung Kesumadadi 

a) Pola Penggunaan Lahan Pertanian 

1) Lahan sawah di musim penghujan ditanami padi dan musim kemarau 

ditanami palawija singkong. 

2) Lahan  perkebunan ditanami sawit dan karet. 
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3) Lahan pekarangan ditanami pohon buah dan kaya bahan bangunan. 

 

b) Tabel 1 Kepemilikan Hewan Ternak  : 

No. Jenis Ternak Jumlah Presentase (%) 

1. Ayam 435 40% 

2. Itik  109 10% 

3. Mentok 164 15% 

4. Kambing 164 15% 

5. Sapi 217 20% 

Jumlah 1.087 100% 

Sumber: Data Monografi Kampung Kesumadadi 2017 

 

 

Berdasarkan tabel 1 yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa presentase 

terbanyak merupakan ternak ayam, hampir di setiap rumah memiliki 

ayam.Disusul dengan sapi yang juga termasuk ternak yang termasuk banyak 

dibawah ayam, sapi merupakan aset masyarakat Kampung 

Kesumadadi.Sedangkan itik, mentok, dan kambing dengan jumlah yang cukup 

seimbang. 

 

3. Tabel 2. Jumlah Penduduk Kampung Kesumadadi Menurut Jenis 

Kelamin (Gender) : 

No Indikator Jumlah Prosentase (%) 

1. Laki-laki 2.182  55% 

2. Perempuan 1.858 45% 

Jumlah Penduduk 4.040 100% 

Sumber: Data Monografi Kampung Kesumadadi 2017 

 

Berdasarkan tabel, Kelurahan Kesumadadi mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 4.040 jiwa, yang terdiri dari 2.182 jiwa laki-laki, dan 1.858 perempuan. 
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Jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari 

jumlah penduduk perempuan.Namun terlihat juga bahwa antara penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir mendekati seimbang. 

 

4. Tabel 3  Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1. Petani 2020 50% 

2. Karyawan 202 5% 

3. Buruh 449 10% 

4. PNS 23 3% 

5. Pedagang 449 10% 

6. TNI/POLRI 5 2% 

7. PTT 15 3% 

8. Wirausaha 449 10% 

9. Lainnya 428 7% 

Jumlah 4.040 100% 

Sumber : Data Monografi Kampung Kesumadadi  2017 

 

Berdasarkan tabel presentase mata pencaharian di Kampung Kesumadadi petani 

menempati posisi pertama yakni 50% masyarakat yang ada di Kesumadadi 

berprofesi sebagai petani. Buruh pedangang dan wirausaha menempati urutan 

kedua, dengan jumlah yang sama. Serta jika dilihat dari tabel TNI/POLRI 

merupakan profesi yang paling sedikit yakni hanya 2% saja. 
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5. Tabel 4. Penduduk Menurut Agama 

No Indikator Jumlah Prosentase (%) 

1. Islam 4.035 99% 

2. Kristen 5 1% 

Jumlah 4.040 100% 

Sumber : Data Penduduk Kecamatan 2017 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat 

bahwa agama islam merupakan agama yang sangat mendominasi masyarakat 

Kampung Kesumadadi dengan jumlah 4.035 dan hanya 5 orang saja yang 

memeluk agama Kristen. Tidak ada pemeluk agama lain seperti hindu, budha di 

Kampung Kesumadadi.  

 

6. Tabel 5. Sarana dan Prasarana 

Kampung Kesumadadi memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang 

meliputi sarana Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan Sarana 

Umum. 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Kantor Kelurahan 1 

2. Sekolah Dasar 2 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 

3. Masjid 8 

4. Mushola 12 

5. Puskesmas 1 

6. Posyandu 1 

7. Praktek Dokter 1 

 

(Sumber : BPS Kecamatan Bekri Dalam Angka 2017) 



48 
 

 

Berdasarkan data BPS tahun 2017 dapat dilihat sarana dan prasarana yang 

terdapat di Kampung Kesumadadi.Kampung Kesumadadi yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam memiliki masjid dan mushola yang cukup banyak 

ada sebanyak 8 masjid dan 12 mushola. Kesumadadi merupakan ibukota di 

kecamatan Bekri sehingga jumlah medis dan pendidikan lebih banyak dari 

kampung lain. 
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Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung 

Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Monografi Kampung Kesumadadi 2017 
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Peta Kampung Kesumadadi 

 

 

Sumber : Website Kampung Kesumadadi 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri (Studi Kasus di Kampung 

Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) maka dapat ditarik 

kesimpulan yakni adanya kronologi tindak main hakim sendiri. 

Kronologi kejadian tindak main hakim sendiri di Kampung Kesumadadi bermula 

dari adanya tindak kejahatan yakni pencurian.Pada hari jum’at 19 Oktober 2012 

silam sekitar pukul 03.00 WIB. Terjadi pencurian satu ekor sapi jantan dan dua 

ekor sapi betina di kediaman Bapak Sj di Dusun IV Kampung Kesumadadi 

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Pada waktu itu Bapak Sj melihat 

kandangnya sudah tidak ada hewan (sapi). Selang beberapa waktu sekitar pukul 

05.15 setelah sholat shubuh ketika tetangga Bapak Sj hendak memasak tiba-tiba 

menemui orang asing di dapurnya,karena ia ketakutan lalu ibu yang mau masak 

itu teriak meminta tolong sehingga tetangga banyak yang berdatangan. KA atau 

yang dianggap pelaku tersebut tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan warga 

dengan jelas sehingganya dugaan warga bahwa ia pelaku sangat kuat. Akhirnya 

yang dianggap pelaku tersebut diarak massa dan dibakar sekitar pukul 08.00 . 

Pelaku dibakar di ladang sawit depan rumah Bapak Sj. Mayat dibawa ke instansi 

jenazah Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya. 
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Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari informan terdapat faktor-faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat melakukan tindak main karena: 

a. Faktor penegak hukumnya/ kepolisian di Kampung Kesumadadi belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, masyarakat tidak 

merasa puas dengan pelayanan hukum. Terbukti dengan banyaknya 

tindak pencurian yang tidak terungkap atau tertangkap. 

b. Faktor ekonomi, karena sapi-sapi yang selama ini dicuri merupakan 

aset berharga, sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika sapi yang diandalkan sebagai 

penghidupan masyarakat dicuri menimbulkan pelampiasan dari 

masyarakat. 

c. Faktor kebiasaan,sebagai faktor yang ada dalam masyarakat karena 

seringnya atau sudah seperti kebiasaan bagi pencuri mencuri sapi-sapi 

yang terdapat di kandang. 

d. Faktor informasi, banyaknya informasi yang tersebar baik dari mulut 

ke mulut langsung atau media komunikasi oleh warga membuat 

masyarakat yang berada di luar dusun bahkan kampung berdatangan, 

sehingga mereka ikut-ikutan karena merasa geram kepada pencuri. 

e. Faktor pendidikan hukum, masyarakat yang mengerti mengenai hukum 

tidak sebanding dengan masyarakat yang tidak mengerti mengenai 

hukum.  

Terdapat pula upaya penanggulangan tindak main hakim sendiri.Upaya 

penanggulangan tindak main hakim sendiri ini dengan dua cara yakni preventif: 
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Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, menggiatkan kembali ronda 

malam, membentuk paguyuban. 

Sedangkan upaya represif dengan penindakan secara tegas mengenai kasus main 

hakim sendiri. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Faktor-faktor yang Melatarbelakangi 

Masyarakat Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri” (Studi kasus di Kampung 

Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Kesumadadi), maka peneliti memiliki 

beberapa saran, yaitu: 

1. Pihak kepolisian diharapkan lebih tegas dalam menindak masyarakat yang 

melakukan tindak kriminal baik pencurian, tindak main hakim sendiri 

atau tindak kriminal lainnya agar kepercayaan masyarakat kepada pihak 

penegak hukum kembali pulih sehingganya masyarakat tidak menyalahi 

aturan dengan hal yang tidak diinginkan yakni melakukan tindak main 

hakim sendiri.  

2. Tingkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum guna 

membangun masyarakat yang sadar dan hidup bermasyarakat sesuai 

dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. 

3. Warga masyarakat diharapkan agar ikut dalam menjaga keutuhan dan 

menyaring informasi-informasi agar tidak mudah terprovokasi. 

4.  Pemerintah daerah diharapkan agar dapat ikut bekerjasama untuk tetap 

terjaganya keutuhan dan keamanan dalam bermasyarakat. 
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