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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tujuan Negara Indonesia mencapai suatu kehidupan berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat sipil (civil society) yang demokratis akan 

membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Di negara yang 

demokratis, Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, 

masyarakat dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk 

menjaga dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan 

dilingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan produktifitas yang dilayaninya. 

Profesi sebagai polisi sejak awal pada dirinya sudah ditanamkan 

bahwa mereka harus menghafal dan wajib melaksanakan apa yang disebut 

dengan Tri Brata dan Catur Pasetya yang merupakan pondasi pelaksanaan 

tugas dan jatidiri dalam melaksanakan rutinitas harian mereka. Kepolisian 

Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat 

besar sekali. Profesi Kepolisian yang memiliki lingkup pekerjaan yang sangat 

luas dan mengandung resiko tinggi, terutama dalam mewujudkan keamanan 

dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Resiko tinggi yang di 

maksud memungkinkan terjadinya pengorbanan fisik yang berat sampai 
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dengan pengorbanan nyawa. Hal ini memang sebagai konsekuensi bagi 

seorang pemegang profesi. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas 

preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk 

bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Pasal 18 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002). Oleh karena itu, diatur pula 

pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan, baik secara 

hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. 

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

Tindakan penangkapan menurut KUHAP adalah merupakan 

serangkaian tindakan yang membutuhkan perhatian serius, karena 

penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi 
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manusia yang dampaknya sangat luas bagi kehidupan masyarakat baik untuk 

tersangka atau yang bersangkutan maupun keluarganya. Oleh karena itu 

dalam pelaksanaan penangkapan penyidik harus mengikuti cara pelaksanaan 

yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP.  

Penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan (ontdekking op 

heterdaad) seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 19 KUHAP, diperluas 

tidak hanya dalam hal kedapatan seseorang tersebut sedang melakukan tindak 

pidana tetapi diperluas ketika sesudah seseorang tesangka atau pelakunya 

melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan pada Pasal 

35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) memberi gambaran bahwa penyidik boleh diperkenankan masuk 

tempat-tempat yang tertera diatas apabila dalam hal tertangkap tangan, dengan 

kata lain larangan tersebut tidak berlaku apabila  terjadi peristiwa tertangkap 

tangan (Pasal 1 butir 19 jo pasal 35 KUHAP) artinya bahwa larangan tersebut 

dalam pasal 35 KUHAP hanya berlaku pada saat-saat tertentu saja yaitu dalam 

hal tertangkap tangan. 

Tidak hanya penyidik yang diberikan hak wewenang guna untuk 

melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras pelaku tindak 

pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga 

menyebutkan memberikan kewajiban kepada setiap orang (Pasal 111 

KUHAP). Berarti dalam hal ini tidak hanya setiap orang yang diatur dalam 

KUHAP yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, militer yang 
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diberi hak wewenang oleh KUHAP (Pasal 6 ayat (1) KUHAP) yang bisa 

melakukan penangkapan, akan tetapi semua orang mempunyai kewajiban 

dalam hal tertangkap tangan untuk melakukan penangkapan, tidak terlepas 

orang itu hanyalah seorang tukang pegawai swasta biasa atau sejenisnya 

dengan syarat bahwa orang tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. “Tugas, wewenang dan tanggung jawab itu berkaitan 

dengan ketertiban umum (openbareordelpublic order), keamanan umum 

(algemene veiligheidlpublic security), dan ketentraman umum (openbare 

rustlpublic rest).”
1
 Dengan tetap didasarkan pada bukti yang cukup bahwa 

orang itu melakukan tindak pidana yang menurut ketentuan hukum yang 

berlaku dapat dikenakan penahanan, serta berdasarkan atas kepentingan 

penyidikan yang menurut KUHAP dikhawatirkan orang tersebut atau 

tersangka akan melarikan diri, menghilangkan bukti. 

Fenomena peningkatan kejahatan dapat kita lihat misalnya pada 

pencurian dengan pemberatan. Dibanding tahun lalu yang dilaporkan 

sebanyak 20.260 kasus seluruh lndonesia. Dalam tahun ini tercatat 24.567 

kasus, atau meningkat 21,15%. Sementara angka pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor) meningkat dari 8.815 menjadi 9.817 kasus. Secara 

keseluruhan tingkat kriminalitas di Tanah Air hingga tahun ini mengalami 

peningkatan dari 40.097 tahun lalu menjadi 46.325 kasus di tahun 

ini. Artinya korelasi peningkatan kejahatan sejalan dengan makin 

banyaknya jumlah penduduk miskin, pengangguran, pengemis dan anak-

anak jalanan yang sering menimbulkan masalah-masalah sosial. Hal ini 

tidak terlepas dan sangat erat kaitanya antara krisis ekonomi dan 

kriminalitas.
2
 

 

                                                 
1
 HMA Kuffal, 2005, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, hal. 61. 

2
 Topo Santoso, 2009,  “Sindrom Main Hakim Sendiri”, http://underlaw98.tripod.com/sindrom main 

hakim sendiri.htm, 22 Oktober 2011. 

http://underlaw98.tripod.com/sindrom%20main%20hakim%20sendiri.htm
http://underlaw98.tripod.com/sindrom%20main%20hakim%20sendiri.htm
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Berkaitan dengan peningkatan kriminalitas dan kerawanan sosial di 

negara kita, sangat relevan apabila yang muncul dari warga masyarakat adalah 

perasaan tertekan dan tidak aman akan kejahatan (fear of crime) yang kapan 

saja bisa terjadi, terutama problem kejahatan yang sering merugikan banyak 

pihak baik moril, materiil, sampai dengan tekanan bathin psikologis korban 

yang mengalami tekanan akibat kejahatan. Maka dari itu muncul berbagai 

aktivitas warga masyarakat untuk menanggapi fenomena tersebut seperti 

mempersenjatai diri mereka. Dalam minggu-minggu belakangan ini beredar 

kabar tentang meningkatnya bisnis senjata guna melindungi diri. Bahkan 

senjata berburu pun semakin ramai diminati pembeli pemula yang tidak 

pernah memegang senjata itu sebelumnya. Semua itu tidak lain dilakukan oleh 

warga masyarakat menanggapi maraknya kriminalitas tadi, misalnya 

membentengi pagar rumah dengan kawat besi dan tembok tinggi, 

meningkatkan sistem keamanan melalui ronda malam, siskamling, sampai 

dengan membayar bodygard atau satuan keamanan untuk keamanan dan lain-

lain.  

Banyak kasus-kasus kejahatan akibat tindakan main hakim sendiri 

(eigentrechting) yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh warga 

masyarakat terhadap siapa saja pelaku kejahatan yang kedapatan tengah 

tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana atau pelanggaran.  Dalam 

konteks pembicaraan ini kita melihat bagaimana ketentuan hukum pidana 
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mengatur mengenai pembelaan diri seseorang menghadapi kejahatan yang 

menimpa. Apakah tewasnya sang tersangka dapat dijustifikasi hukum ?  

Pasal 49 KUHP mengatur mengenai apa yang dikenal dalam hukum 

pidana sebagai bela paksa ayat (1) dan bela paksa lampau batas ayat (2). 

Dengan menggunakan dasar penghapus pidana pada pasal itu, orang yang 

terpaksa melukai pencuri misalnya dapat tidak dipidana asalkan tindakan itu 

sesuai dengan unsur-unsur bela paksa tersebut.  

Dalam hukum pidana negara-negara lain juga diterapkan aturan 

mengenai dasar penghapus pidana itu tersebut. ”Maka dari itu hukum pidana 

memberi batasan normatif dengan kebolehan seseorang membela diri dari 

suatu serangan yang melawan hukum atau suatu tindak pidana. Namun, tentu 

saja agar hal itu tidak dilakukan secara semena-mena dan melecehkan hukum 

serta hak asasi orang lain.”
3  

”Misalkan saja pencurian motor yang dilakukan oleh rokhim warga 

Desa Branang, Kabupaten Pasuruan yang sempat melarikan diri dan akhirnya 

tertangkap oleh warga dan dihakimi saat mencuri sepeda motor bersama 

rekannya yang juga tertangkap oleh warga. karena hendak menolong pelaku.”
4
 

Dalam kasus diatas warga yang terlanjur kesal langsung menghajar pelaku 

sampai dengan mengalami luka berat, bahkan warga bermaksud hendak 

                                                 
3
 Ibid. 

4
 “Pelaku Curanmor Babak Belur digebuki Massa”,  Berita Jatim, Kabupaten Pasuruan, Rabu, 6 Juli 

2011. 
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membakar pelaku beserta dengan motor yang digunakan oleh pelaku untuk 

melakukan kejahatan. 

Contoh kasus lain adalah perampasan dompet mahasiswi  bernama 

Irawati Rohmatillah (20), warga Jl Patimura 77 RT 6/RW 5 Kelurahan 

Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan beberapa waktu 

lalu, pelaku yang diduga pencuri seketika langsung melarikan diri setelah 

diteriaki maling dan dikejar beramai-ramai di Jl. Gajah Mada kota 

Pasuruan setelah motor korban dan pelaku bertabrakan, ditangkap oleh 

warga serta dihakimi tanpa adanya perlawanan sampai dengan pelaku 

mengalami luka berat akibat tindakan main hakim sendiri oleh warga. 

Setelah petugas datang dilokasi kejadian pelaku langsung ditangkap dan 

dirujuk kerumah sakit Dr. R. Soedarsono Pasuruan.
5
  

 

 

Menanggapi hal tersebut, maka sikap warga masyarakat memang 

sungguh tepat dilakukan mengingat tanggung jawab sosial kita untuk 

menegakkan keadilan dan keamanan dilingkungan masing-masing, serta 

kurangnya jumlah personel polisi atau pejabat keamanan yang memang 

bertugas untuk itu.  Namun, hal ini menjadi problem apabila tindakan yang 

dilakukan oleh warga justru berlebihan, melanggar hak asasi orang lain 

(HAM), bahkan tidak jarang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, yang 

mungkin saja orang tersebut adalah bukan pelaku sesungguhnya, itu sudah 

tidak memenuhi ketentuan lagi. Akan tetapi, persoalannya tentu tidak 

sesederhana itu, sebab perlu juga melihat lebih jauh pada akar persoalan di 

dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai faktor eksternal juga 

berpengaruh. Misalnya kurang berdayanya petugas dalam melumpuhkan dan 

                                                 
5
 M. Subkhi, “Rampas Dompet Mahasiswi, Mahasiswa di Bekuk Polisi”, BeritaJatim, minggu 8 mei 

2011,  09:18:27 WIB. 
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menangani aksi-aksi penjahat, kurang berhasilnya lembaga pemasyarakatan 

dalam meresosialisasi kasus-kasus kejahatan, kurang efektifnya lembaga 

peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku, ketidakmampuan sistem 

peradilan pidana menurunkan atau menekan angka kejahatan, atau mungkin 

kurang efektifnya lembaga peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku. 

Berbeda dengan penulisan karya ilmiyah yang sudah diteliti 

sebelumnya oleh, Nyoman Serikat Putra Wijaya. “Aspek Hukum Pidana 

Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat.” 
6
 

Dalam penelitian tersebut membahas suatu kajian normative yang lebih 

menekankan pada kecenderungan tindakan anarkis dan main hakim sendiri 

dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian serta kerusakan harta benda 

maupun fisik sampai dengan hilangnya nyawa. 

Nuri Trisnawati Hapsari, 2010, Universitas Islam Jogyakarta, 

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 

(Eigentrechting) Pada Pelaku Tindak Pidana.”
7
 Dalam pembahasanya 

menekankan pada kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah, dapat 

berakibat pada tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan 

masing-masing. Masyarakat yang tidak mengerti akan hukum, berpotensi 

                                                 
6
 Nyoman Serikat Putra Wijaya, 2010, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main 

Hakim Sendiri Dalam Masyarakat”  http://eprints.undip.ac.id/19878/1/2598-ki-fh-03.pdf, 8 November 

2011. 
7
 Nuri Trisnawati Hapsari, 2010, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 

(eigent rechting) Pada Pelaku Tindak Pidana” 

http://rac.uii.ac.id/harvester/index.php/record/view/18832, 8 November 2011. 

 

 

http://eprints.undip.ac.id/19878/1/2598-ki-fh-03.pdf
http://rac.uii.ac.id/harvester/index.php/record/view/18832
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besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. Karena dalam hukum, 

dikenal dengan adanya teori fiksi hukum artinya semua dianggap mengerti 

akan hukum. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan akan 

perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu 

peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini semua dianggap 

mengetahui hukum. Sedangkan para bagi penegak hukum sendiri sudah 

seharusnya memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu. 

Salah satu tindakan yang kita kenal dan perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan yang peneliti angkat untuk dijadikan penelitian yaitu 

tindakan main hakim sendiri oleh warga Pasuruan terhadap seseorang yang 

diduga sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang tertangkap tangan 

dan lebih memfokuskan pada tindakan main hakim sendiri oleh warga yang 

bertindak diluar peraturan perundang-undangan, ditinjau dari Hak Asasi 

Manusia (HAM) khususnya hak atas perlindungan hukum menurut Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini 

kaitannya erat sekali dengan hak asasi manusia karena betapa pentingnya hak 

asasi manusia untuk dihormati dan dijunjung tinggi karena hak asasi manusia 

merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, dan hak-hak manusia untuk tidak  

mendapat perlakuan diskriminasi sesuai Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. Karena dalam contoh kasus seperti yang disebutkan oleh peneliti 

diatas dinilai telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan sehingga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan 
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kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang 

seharusnya harus dilindungi karena merupakan hak dasar seorang manusia. 

Dalam KUHAP diatur asas perlindungan terhadap hak asasi manusia 

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan 

maupun pelanggaran. Serta hak praduga tak bersalah (presumption of 

innocence) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP dimana jika kita 

telaah dengan benar dan baik, bahwa pada dasarnya setiap manusia harus 

dilindungi.  

Sesuai asas kewajiban umum untuk mencegah terjadinya tindakan 

terhadap tersangka pelaku atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka 

pelaksanaan penangkapan baik dalam hal tertangkap tangan harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul: “TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI 

(EIGENTRECHTING) TERHADAP SEORANG YANG DIDUGA 

MELAKUKAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HAK ASASI 

MANUSIA SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI 

PELAKUNYA” (Studi Kasus Pencurian Di JL. Slagah, Wilayah Hukum 

Polres Pasuruan Kota). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan beberapa uraian pemikiran dan permasalahan yang telah 

di paparkan di awal, maka guna memberikan bingkai dalam mengkaji 

permasalahan ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tindakan main hakim sendiri (eigentrechting) terhadap 

seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Polres 

Pasuruan Kota, ditinjau dari hak asasi manusia khususnya hak atas 

perlindungan hukum dan hak praduga tak bersalah? 

2. Apakah pelaku tindakan pidana main hakim sendiri (eigentrechting) 

khususnya diwilayah Polres Pasuruan Kota tersebut bisa dimintai 

pertanggung jawaban pidana? 

3. Apakah petugas kepolisian yang membiarkan tindakan main hakim 

sendiri (eigentrechting) diwilayah Polres Pasuruan Kota bisa 

dikatagorikan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang, serta tindakan dan 

langkah-langkah petugas keamanan terhadap seseorang yang 
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diduga sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran yang tertangkap 

melakukan tindak pidana yang menimbulkan tindakan main hakim 

sendiri (eigentrechting) oleh warga masyarakat serta pertimbangan 

hukum pidana yang ditujukan kepada pejabat atau petugas 

keamanan guna membantu memahami dan menghayati ketentuan-

ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Karena 

dengan cara memahami dan menghayati aturan-aturan yang diatur 

dalam KUHAP dengan benar, maka pejabat atau petugas 

keamanan ataupun warga masyarakat dapat menghindarkan diri 

dari tindakan sewenang-wenang yang tidak terpuji serta terjerumus 

kepada tindakan-tindakan bermasalah yang menimbulkan kerugian 

bagi para pihak khususnya diwilayah Polres Pasuruan Kota. 

2. Untuk mengetahui siapa saja yang bisa dimintai pertanggung 

jawaban atas tindakan pidana main hakim sendiri (eigentrechting) 

serta perlindungan atas hak asasi manusia dan hak praduga tak 

bersalah terhadap korban maupun pelaku khususnya diwilayah 

Polres Pasuruan Kota, sebagaimana yang diatur dalam hukum 

pidana di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui sekaligus sebagai bahan pertimbangan yang 

ditujukan kepada penegak hukum bahwa dengan dasar bentuk 

tindakan dan akibat dari tindakan main hakim sendiri 

(eigentrechting) tersebut dapat diketahui kepentingan hukum apa 
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yang dilanggar. Sehingga yang harus diputuskan oleh penegak 

hukum adalah tindakan main hakim sendiri itu merupakan tindak 

pidana atau pelanggaran hak asasi manusia atau bahkan mungkin 

saja tidak keduanya. Dan itu yang dijadikan dasar oleh penegak 

hukum untuk mengambil tindakan hukum selanjutnya.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini antara lain untuk menambah 

wawasan mengenai tertangkap tangan sebagai salah satu bentuk penangkapan 

yang dilakukan oleh semua orang yang mempunyai tanggang jawab sosial 

yang tidak terlepas semata-mata hanya tugas pejabat keamanan. Dengan 

demikian dapat diperoleh gambaran secara jelas mengenai dasar dan aturan 

penangkapan didalam hukum yang sudah diatur dalam peraturan undang-

undangan. Serta berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik 

pertimbangan maupun sebagai referensi terkait tindakan main hakim sendiri 

(eigentrechting) oleh warga terhadap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana 

ditinjau dari hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas perlindungan hukum dan 

hak atas praduga tak bersalah. 

b. Kegunaan Praktis 
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1) Sebagai bahan informasi yang diharapkan dapat memberi masukan 

kepada berbagai pihak tentang penangkapan yang dalam hal 

tertangkap tangan dilakukan oleh semua orang yang mempunyai 

tanggang jawab sosial yang tidak terlepas semata-mata hanya tugas 

pejabat keamanan dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang tindakan main hakim sendiri (eigentrechting). 

2) Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program sarjana 

hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. METODE PENELITIAN  

 Sebuah penelitian tidak terlapas dari metode yang dipergunakan dalam 

rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut 

yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Metode Pendekatan  

 Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum 

serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan 
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tindakan main hakim sendiri (eihgentrechting) ditinjau dari Hak Asasi 

Manusia (HAM) khususnya hak atas perlindungan hukum dan hak atas 

praduga tak bersalah. 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Polres 

Pasuruan Kota, tepatnya berada di Jalan Gajah Mada no. 19 Pasuruan. 

Penelitian di lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa maraknya 

tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang terjaring operasi atau pada saat 

keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh penegak hukum wilayah 

Polres Pasuruan Kota. 

3. Sumber Data  

a. Data primer 

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, 

sumber daya primer pada penelitian ini adalah pejabat kepolisian wilayah 

Polres Pasuruan Kota  

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang 

terkait dengan pelaksanaan. 

4. Teknik Pengumpulan data  
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 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait baik 

petugas keamanan, tersangka atau pelaku kejahatan, atau warga 

masyarakat.
8
 Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sampling random 

karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang ada 

pada populasi itu. 

b. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung maupun tidak 

langsung, sebagai bahan rujukan yang terkait dengan pelaksanaan 

dilapangan tentang tindakan main hakim sendiri (eigentrechting).
9
 

c. Penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan data berupa 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta literature, karya ilmiah dan 

artikel yang terkait dengan tindakan main hakim sendiri (eigentrechting) 

yang dilakukan oleh warga terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku 

tindak pidana yang tertangkap tangan diwilayah Polres Pasuruan, ditinjau 

                                                 
8
“Teknik Pengambilan Sampel Penelitian”. http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/teknik-

pengambilan-sampel.html, 2 Desember 2011. 
9
 Ibid. 

http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/teknik-pengambilan-sampel.html
http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/teknik-pengambilan-sampel.html
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dari hak asasi manusia khususnya hak atas perlindungan hukum dan hak 

atas praduga tak bersalah. 

5. Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data Descriptive 

Qualitative yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan 

fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk mengetahui 

permasalahan atau pelaksanaan dalam penelitian ini.
10

 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

 Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

            BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

            BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai 

istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar 

konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan 

pelaksanaan dilapangan yang diteliti dan kerangka teoritis yang 

                                                 
10

 Ibid. 
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memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. 

            BAB III PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap 

data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan atau 

pelaksanaan dilapangan yang dikaji pada penelitian ini. 

            BAB IV PENUTUP  

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang 

berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan serta analisa 

yang telah dirumuskan pada bab dan rekomendasi pihak bersangkutan 

dengan hasil kesimpulan yang diuraikan sebelumnya sebelumnya. 


