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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan 

karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama di 

antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan 

bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. 

Dalam keadaan eksternal dapat pula terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana 

dilakukan oleh si korban, yaitu dengan main hakim sendiri atau sebagai 

kompensasi dengan mengambil barang oranglain. Tindakan ini dilakukan 

sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja 

sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan 

masyarakat (korban). 

Perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana 

bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran 

hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses 

penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya 

mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun 

memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka 

pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak 

pidana karena walau bagaimanapun mereka merupakan makhluk ciptaan tuhan 

yang ingin hidup layak. 
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Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar 

hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang 

menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk 

menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-

alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.
1
 Dalam 

ajaran islam main hakim sendiri dianggap sebagai perbuatan jinayah. Karena 

dilihat dari unsur-unsur perbuatanya sehingga menimbulkan kerugian atau 

kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.
2
 

Maih hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah belanda 

“Eigenrichting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 

mengindahkan hukum tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan 

alat kekuasaan pemerintah. Selain itu hakim sendiri adalah istilah dari tindakan 

untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan 

hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup 

dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan 

sebagainya. Dan yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri 

biasanya ialah sekelompok orang (massa). 

Penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan tema main hakim 

sendiri dalam pespektif Hukum Positif Indonesia karena tindakan main hakim 

sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering di beritakan baik 

dalam media cetak maupun televisi sudah menjadi mega trend di berbagai 

daerah. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, yakni kasus 

                                                           
1
 Wirjono prodjodikoro, 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, hal. 3. 
2
 Yusuf imaning, 2009. Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam, Palembang: Rafah Pres, hal. 01 
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pengeroyokan dan pembakaran yang mengakibatkan kematian terhadap 

seorang berinisial MA karena dituduh sebagai pelaku pencurian amplifer milik 

mushalla Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten 

bekasi.
3
  

Selain itu di Kecamatan Jebres tepatnya di Kelurahan Jebres Kota 

Surakarta juga sering terjadi tindakan main hakim sendiri yang dikarenakan 

adanya kampus Universitas Sebelas Maret dan mengakibatkan banyaknya 

rumah kost dan pemukiman masyarakat di sekitar kampus tersebut yang 

menjadi sasaran pencuri dan mengakibatkan banyaknya kasus pencurian, 

sehingga sering terjadi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat disekitar 

kejadian tersebut. 

Perbutan main hakim sendiri yang terjadi dilakukan oleh masyarakat 

banyak dengan berbagai cara yaitu dengan diarak keliling kampung dengan 

ditelanjangi atau di aniaya sehingga mengakibatkan korban terluka bahkan 

hingga mengakibatkan kematian, tanpa adanya proses hukum atau tanpa 

melalui aparat penegak hukum terlebih dahulu. Dari contoh diatas, maka 

dengan ini dapat ditarik suatu garis besar untuk dijadikan tema (Eigenrichting) 

atau main hakim sendiri sebagai bahan penelitian yang layak dan menarik 

untuk lebih didalami.  

Berdasarkan latar belakang dan hasil pengamatan sementara mengenai 

tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting). Adapun judul penelitian ini 

adalah: PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN 

                                                           
3
 KOMPAS.com, (2017), Kasus pria dibakar, polisi sebut warga yang main hakim sendiri bisa kena 

Pidana, diakses dari: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-

polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena. Pada Tanggal: 15 September 2017, Pukul: 

06.00 WIB. 
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HAKIM SENDRI (EIGENRICHTING) (Studi Kasus Di Wilayah 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana regulasi perbuatan main hakim sendiri dalam perspektif 

hukum pidana Indonesia? 

2. Bagaimana pendapat masyarakat Jebres tentang perbuatan main hakim 

sendiri? 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagi berikut : 

1. Mengetahui regulasi perbuatan main hakim sendiri dalam perspektif 

hukum pidana Indonesia. 

2. Mengetahui pendapat masyarakat Jebres tentang perbuatan main 

hakim sendiri. 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

terhadap pengembangan ilmu pidana. 

2. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

pandangan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana 

Eigenrichting atau yang dikenal sebagai Main Hakim Sendiri. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pandangan hukum pidana 

Indonesia terhadap tindak pidana Eigenrichting (Main Hakim 

Sendiri). 

2. Sebagai bahan masukan dalam pandangan hukum pidana Indonesia 

terhadap perbuatan tindak pidana Eigenrichting (Main Hakim 

Sendiri). 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membicarakan hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari 

perbuatan secara indivudual, melainkan dari permasalahan pokok dalam 

hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana apabila di pandang ada tiga 

permasalahan pokok, yaitu perbuatan yang dilarang, orang (korporasi) yang 
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melakukan kegiatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan dan 

dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.
4
 

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar 

hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya dengan suatu tindak pidana 

seseorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk 

menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-

alat negara seperti Polisi atau Jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri 

(eigenrichting).
5
 

Eigenrichting atau yang biasa dikenal dengan main hakim sendiri bisa 

dikatakan dengan tindakan penganiayaan bila menimbulkan kerugian pada 

korban dan jika menimbulkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat 

dikatakan tindakan main hakim tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam 

kasus di Bekasi sudah jelas apa yang di lakukan warga atau masyarakat 

terhadap seorang yang dituduh telah mencuri sebuah amplifer di sebuah masjid 

adalah perbuatan tindak pidana eigenrichting yang pelaku tersebut di hakimi 

sendiri dan dibakar hidup-hidup hingga tewas.  

Dalam kasus tindak pidana eigenrichting seperti diatas banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana bagi 

pelaku tindak pidana eigenrichting yang berlaku di Indonesia atau yang diatur 

dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam kenyataannya 

banyak masyarakat yang melakukan main hakim sendiri ketika terjadi kejadian 

tindak pidana lain yang ada di sekitar wilayah mereka dan banyak masyarakat 

                                                           
4
 Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

hal. 5. 
5
 Wirjono prodjodikoro, Op.Cit. 
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yang tanpa berfikir panjang langsung menghakimi pelaku tindak pidana 

sehingga pelaku tersebut menjadi korban dari tindak pidana eigenrichting oleh 

masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersiafat deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan atau menerangkan 

peristiwa.
6
 Penelitian yang bersifat melukisakan atau dapat dikatakan tidak 

jauh berbeda dari sifat menjelajah, dimana pengetahuan dan penelitian 

peneliti masih dangkal terhadap masalah tersebut. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini berpendekatan normatif atau yuridis dan empiris, maksudnya 

bahwa penelitian ini disamping mengkaji tentang peraturan hukum pidana 

yang berhubungan dengan perbuatan main hakim sendiri, juga mengkaji 

tentang pendapat masyarakat terhadap perbuatan main hakim sendiri. 

Adapun untuk pendekatan normatif sebagaimana ditunjukkan dalam 

rumusan masalah nomor 1 yaitu bagaimana regulasi perbuatan main hakim 

sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pendekatan 

empiris ditunjukksn dengan rumusan masalah nomor 2 yaitu bagaimana 

pendapat masyarakat Jebres tentang perbuatan main hakim sendiri. 

3. Lokasi Penelitian 

                                                           
6
 Rachmad Baro, 2016, Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian 

Sosial di Bidang Hukum. Yogyakarta: DEEPUBLISH, hal. 29. 
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Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta, lebih tepatnya di Kelurahan Jebres. 

Alasan pengambilan lokasi ini karena di Kelurahan Jebres tersebut terdapat 

sebuah kampus Universitas Sebelas Maret yang di sekitarnya banyak 

pemukiman rumah kost dan rumah penduduk yang sering terjadi tindak 

pidana pencurian dan banyak perbuatan main hakim sendiri oleh 

masyarakat terhadap para pelaku pencurian tersebut. 

4. Sumber Data 

a. Jenis Data 

(1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 

(dari tangan pertama),
7
 dari sumber asalnya yang pertama yang  

belum diolah dan belum diuraikan orang lain. Adapun data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah langsung bersumber 

dari wawancara terhadap masyarakat yang berada di Kelurahan 

Jebres Kecamatan Jebres khususnya sekitar kampus Universitas 

Sebelas Maret Surakarta tentang pendapatnya terhadap perbuatan 

main hakim sendiri. Data tersebut untuk menjawab rumusan 

masalah kedua. 

(2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan atau 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, laporan 

                                                           
7
 Suryani & Hendryadi, 2015, Metode Riset Kuantitatif, Jakarta: Pranada Media Grup, hal. 163 
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penelitian, dan sebagainya.
8
 Data ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama. Adapun data sekunder dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif  berupa peraturan perundang-undangan.
9
 Adapun 

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

(3) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU UTE) 

(4) Undang-Undang Tentang Pornografi 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang 

hukum yang bukan dokumen resmi.
10

 Dalam hal ini yang 

dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder di antaranya 

adalah: buku yang membahas tentang hak-hak tersangka, 

buku hukum pidana tertentu tentang Eigenrichting, dan buku-

buku lain yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang 

penelitian ini. 

 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Pranada Media 

Grup, hal. 181. 
10

 Ibid. 
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b. Tehnik Pengumpulan Data 

1) Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data sekunder 

baik dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder dengan cara 

menginventarisasi, mengidentifikasi peraturan hukum, journal, 

literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2) Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan tentang 

pendapat masyarakat terhadap perbuatan main hakim sendiri. Adapun 

poin-poin pernyataan sebagai bahan untuk mengumpulkan data itu 

antara lain : 

a) Apa itu perbuatan main hakim sendiri? 

b) Apakah perbuatan itu dilarang oleh hukum? 

c) Mengapa melakukan perbuatan main hakim sendiri? 

d) Mengapa kejahatan itu tidak dilaporkan kepada polisi atau RT/RW 

setempat? 

e) Haruskah perbuatan main hakim sendiri itu dilakukan terhadap 

pelaku? 

f) Apakah perbuatan main hakim sendiri sudah menjadi norma atau 

hukum adat  yang berkembang dalam masyarakat? 

c. Metode Analisa Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan 

kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Diskriptif adalah 
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suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengolaborasikan 

penerapan Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tentang tindak pidana Eigenrichting yang dijadikan dasar hukum dalam 

sebuah putusan dan fakta yang ada di masyarakat. 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, 

dimana setiap bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang 

berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Didalamnya penulis menguraikan tentang 

tinjauan umum mengenai pendapat masyarakat, tinjauan umum tentang tindak 

pidana, tinjauan umum mengenai tidak pidana main hakim sendiri 

(Eigenrichting). 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan 

menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian penulis sesuai dengan 

perumusan masalah yaitu: (1) Mekanisme penegakan perbuatan main hakim 

sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia; (2) Pandangan Masyarakat 

Jebres tentang tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting). 

BAB IV Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, serta berisi saran 

sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini. 


