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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan ragam budayanya. Budaya lokal, daerah, sampai 

budaya nasional. Ketiga ragam budaya tersebut menyatu hingga menjadi budaya 

Indonesia yang penuh warna. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya dan 

dikenal bangsa lain karena budayanya yang beragam dan memiliki ciri khas 

tersendiri sehingga menjadikan budaya tersebut unik. Keunikan budaya 

Indonesia tercermin dari adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia yang beragam dan membentuk kelompok-kelompok yang 

disebut suku. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia tercatat mencapai lebih 

dari 740 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 

Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa tersebut adalah Madura.
1

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas dan unik. 

Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura 

memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan komunitas etnik lain. 

Masyarakat Madura dibentuk oleh kehidupan yang penuh tantangan dan resiko 

sehingga memunculkan keberanian jiwa dan fisik yang tinggi, berjiwa keras dan 

ulet, penuh percaya diri, bersikap terbuka, lugas dalam bertutur, serta 

1
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menjunjung martabat dan harga diri. Watak dasar bentukan iklim yang demikian, 

kadangkala diekspresikan secara berlebihan sehingga memunculkan konflik dan 

tindak kekerasan fisik. Perilaku penuh konflik disertai tindak kekerasan tersebut 

dikukuhkan dan dilekatkan sebagai keunikan budaya pada tiap individu 

kelompok atau sosok komunitas etnik Madura. Penghormatan yang berlebihan 

atas martabat dan harga diri etniknya itu keunikan budaya melahirkan perilaku 

absurd berupa sikap defensif sebagian kelompok etnik Madura. Misalnya, orang 

Madura dikenal mudah tersinggung harga-dirinya dan kemudian marah-marah, 

kemudian memilih alternatif solusi atas ketersinggungannya itu melalui 

kekerasan fisik, berupa carok. 
2
 

Carok selalu dilakukan oleh sesama lelaki dalam lingkungan orang-orang 

desa. Setiap kali terjadi carok, orang membicarakan siapa menang dan siapa 

kalah. Wiyata menegaskan dalam temuan penelitiannya, bahwa ternyata carok 

tidak merujuk pada semua bentuk kekerasan yang terjadi atau dilakukan 

masyarakat Madura, sebagaimana anggapan orang diluar Madura selama ini. 

Carok seakan-akan merupakan satu-satunya perbuatan yang harus dilakukan 

orang-orang pelosok desa yang tak mampu mencari dan memilih opsi lain dalam 

upaya menemukan solusi ketika sedang mengalami konflik. Carok berada 

dipersimpangan jalan antara tradisi atau adat istiadat yang harus dilakukan demi 

membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan 

yang sangat meresahkan masyarakat dan sekaligus tindakan yang tidak akan 
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dibenarkan oleh Negara dan agama karena tergolong tindakan main hakim 

sendiri (eigenrichting).
3
 

Carok bukan hanya terjadi karna permasalahan harga diri dan perempuan 

saja, tetapi ada juga karna persaingan ingin menjadi kepala desa, yang mana 

pemilihan kepala desa ini sangantlah penting bagi masyarakat desa, pemilihan ini 

benar-benar menjadi moment yang sangat berharga, karena masyarakat desa akan 

memilih seorang pemimpin yang bisa memimpin desa nya agar bisa menjadi desa 

yang lebih baik dari sebelumnya, terutama bagi masyarakat Pamekasan Madura, 

pada tahun 2015 terjadi Kasus carok di Di Desa Larangan Tokol, Kecamatan 

Tlanakan itu, terjadi Minggu sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun Taman. 

Perkelahian itu antara pendukung calon kepala desa nomor 2 Peltu Marinir Abd 

Hamid dengan pendukung calon kepala desa nomor urut 4, Siswanto.Kasus ini 

terjadi, karena ada sekelompok orang dengan mengendari mobil bernomor polisi 

M 1522 E yang merupakan pendukung calon kades nomor urut 2 di Desa 

Larangan Tokol hendak melintas di jalan umum Dusun Taman dan dihadang oleh 

pendukung calon kades nomor 4 dengan menggunakan lincak.Para pendukung 

calon kades nomor urut 2 ini selanjutnya menyingkirkan lincak yang dipasang 

pendukung nomor urut 4, namun massa pendukung nomor urut 4 itu tidak terima 

dan langsung melakukan aksi penyerangan. Menurut Babinsa setempat Kopka 

Umarul Faruk, mobil yang hendak melintas di Dusun Taman 1 itu sebanyak dua 

unit dan semua penumpangnya merupakan pendukung calon kades 2. "Namun, 
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karena kalah jumlah, maka pendukung calon kades nomor urut 2 itu akhirnya 

melarikan diri," kata Faruk. Ia menjelaskan kasus itu ditangani Polres Pamekasan 

dan dua mobil yang dikendarai pendukung calon kades nomor urut 2 tersebut 

telah diamankan polisi. Selain mengamankan dua unit mobil, polisi juga 

menangkap seorang pendukung calon kades nomor urut 2 bernama Suparman. 

Barang bukti lain yang juga disita polisi berupa senjata tajam jenis celurit dan 

sebilah golok. Di antara pendukung calon kades nomor 2 yang terlibat carok di 

Dusun Taman 1, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Minggu dini hari 

itu, seorang oknum anggota Marinir TNI dari Surabaya berinisial BP, teman 

calon kades nomor urut 2 Peltu Marinir Abd Hamid. Berdasarkan catatan 

gabungan dari unsur Kodim dan Polres Pamekasan, keterlibatan oknum TNI 

dalam tahapan pelaksanaan pilkades di Pamekasan kali ini, bukan hanya di Desa 

Larangan Tokol, akan tetapi juga di Desa Teja Barat, Kecamatan Kota, 

Pamekasan. Oknum TNI yang terlibat dalam politik praktis di dua desa yang 

hendak menggelar pilkades itu, bukan dari Kodim 0826 Pamekasan, akan akan 

tetapi dari TNI-AU Jakarta dan Marinir Surabaya. Desa Larangan Tokol, 

Kecamatan Tlanakan, merupakan satu dari 71 desa yang hendak menggelar 

pilkades serentak 16 November 2015, dalam kasus carok ini tiga orang yang 

menjadi korban (luka-luka) itu, masing-masing bernama Samsuri (38), Moh Edi 

Hariyanto (34) dan Sarullah (44)," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan 

Letkol Arm Mawardi, di Pamekasan, Korban bernama Samsuri merupakan warga 

Dusun Taman 1, Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan. Ia mengalami luka 
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di bagian pinggang, dan robek di bahu kanan dekat leher. Korban Moh Edi 

Hariyanto mengalami luka gores pipi kiri, sedangkan Sarullah mengalami luka 

gores/robek pada bagian dada.
4
  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Terjadinya Carok Pada Saat Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Di 

wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya carok pada saat proses 

pemilihan kepala desa yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten 

Pamekasan Madura? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisisan untuk menanggulangi 

terjainya carok pada saat proses pemilihan kepala desa yang terjadi di 

wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura? 

3. Kendala apa yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi di 

wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura? 

C. Tujuan  

                                                           
4
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1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya carok pada 

saat proses pemilihan kepala desa yang terjadi di wilayah Hukum 

Kabupaten Pamekasan Madura. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisisan untuk 

menanggulangi terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa 

yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura. 

3. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi aparat kepolisian dalam 

menanggulangi tejadinya carok pada saat proses pemilihan Kepala Desa 

yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi penelitian 

hukum dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait 

fenomena social terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala 

desa. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 

khususnya. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai sanksi tindak pidana carok yang terjadi pada proses saat 

pemilihan kepala desa. 

b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian atas 

ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama study di fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan penelitian  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

study kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum. 

2. Bagi Masyarakat  

  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

konkrit atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami tentang perbuatan carok yang terjadi pada saat proses  

pemilihan kepala Desa adalah perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek atas 

kasus yang serupa dikemudian hari berhubungan dengan perbuatan carok 

pada saat proses pemilihan kepala desa. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisisan agar dapat 

menjalankan tanggung jawab secara maksimal agar tidak terjadi  carok 

pada saat proses pemilihan kepala Desa. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek study yang diangkat, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

  Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian atau penulisan
5
. Penelitian tentang tinjauan kriminologis 

terhadap terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Pamekasan adalah Empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta–

fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Pamekasan dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan 

oleh aparat Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya carok yang terjadi 
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pada saat proses pemilhan kepala desa di Kabupaten Pamekasan, serta 

kendala apa yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa di Kabupaten 

Pamekasan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Meskipun objek penelitian adalah peristiwa carok yang terjadi pada 

saat proses pemilihan kepala desa ini di wilayah hukum Kabupaten 

Pamekasan , maka penulis lebih memfokuskan di wilayah  Kecamatan 

tlanakan  tepatnya di desa larangan Kabupaten Pamekasan, pertimbangan 

memililih Kecamatan ini karena didesa larangan ini pada tahun 2015 

terjadi carok pada saat pemilihan kepala desa, Serta nantinya penulis akan 

melakukan observasi ke desa-desa terdekat di wilayah hukum Kabupaten 

pamekasan dan melakukan studi di POLRES pamekasan  untuk 

mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan permasalahan yang 

dipaparkan oleh penulis. 

3. Jenis Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer: data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

atau pertama, data primer ini bisa diperoleh dengan melakukan 

observasi ketempat terjadinya carok pada saat pemilihan kepala desa  

dan melakukan wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung kepada kepala desa, korban, warga, serta aparat 
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kepolisian yang memberi pengamanan pada saat terjadinya tindak 

pidana carok tersebut. 

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran 

kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik 

berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah 

maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan.  

c. Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, 

kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan 

penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data 

sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah penulis akan melakukan pencarian data secara 

langsung dilokasi penelitian untuk menemukan data-data yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

b. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara 

langsung dengan pihak yang terkait yaitu dengan kepala desa larangan 

tokol, pelaku carok, korban carok, warga, serta aparat kepolisian yang 

mengetahui terjadinya tindak pidana carok pada saat pemilihan kepala 

desa. 
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c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam 

buku-buku, literatur, peraturan perudang-undangan, jurnal, penelitian 

sebelumnya, serta media masa maupun media elektronik yang terkait 

dengan penelitian. Kemudian data-data tersebut akan disesuaikan 

dengan kebutuhan jenis data. 

d. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 

melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-

bahan yang dihasilkan peleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, 

koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

e. Studi Internet 

Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara 

pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang 

berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini. 

5. Analisa Data 

  Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup,  maka data akan 

diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang 

menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan 
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akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam 

bentuk uraian, pengertian, atau penjelasan. Analisa data secara kualitatif 

terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder 

dijabarkan secara deskriptif dan normatif didasarkan dari kondisi 

dilapangan tantang tinjauan kriminologis terhadap terjadinya carok pada 

saat proses pemilihan kepala desa. 

 

G. Sistematika Penulisan 

  Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 

empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan 

menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri 

dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan 

menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa 

pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka 

pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai 
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sumber yang mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan 

hukum tentang tinjauan kriminologis terhadap terjadinya carok pada saat 

proses pemilihan kepala desa. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam 

penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian 

pembahasan dan wawancara mengenai faktor-faktor penyebab dan 

penanggulangan terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa. 

4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah 

diangkat penulis yaitu mengenai tinjauan kriminologis terhadap terjadinya 

carok pada saat  proses pemilihan kepala desa. 

 

 

 

 

 


