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BAB III 

Hasil Dan Pembahasan 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. 

Secara astronomis berada pada 6051’ – 7031’ Lintang Selatan dan 113019’ - 

113058’ Bujur Timur. Dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, 

batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan 

Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sumenep. Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter 

dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis setinggi 6 

meter. Seperti daerah lain di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua 

musim. Musim penghujan pada bulan Oktober – April dan musim kemarau 

bulan April – Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh 

berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air 

menyebabkan sektor pertanian. 

masih banyak berharap belas kasih sang hujan. Kondisi ini secara drastis 

akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau.   Data 

indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah Hujan merupakan 

besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur 

dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Hari Hujan adalah suatu hari 

dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ditampilkan dalam 

bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama 

dalam kurun waktu satu tahun pengamatan. 
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a. Daftar Kecamatan Dan Desa yang berada di kabupaten Pamekasan 

1. Kecamatan Batumarmar  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batumarmar di 

Kota/Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Bangsereh (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Batu Bintang (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Blaban (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Bujur Barat (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Bujur Tengah (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Bujur Timur (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Kapong (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Lesong Daja (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Lesong Laok (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Pangereman (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Ponjanan Barat (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Ponjanan Timur (Kodepos : 69354) 

- Kelurahan/Desa Tamberu (Kodepos : 69354) 

2. Kecamatan Galis  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Galis di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Artodung (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Bulay (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Galis (Kodepos : 69382) 
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- Kelurahan/Desa Konang (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Lembung (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Pagendingan (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Pandan (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Polagan (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Ponteh (Kodepos : 69382) 

- Kelurahan/Desa Tobungan (Kodepos : 69382  

3. Kecamatan Kadur  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kadur di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Bangkes (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Bungbaruh (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Gagah (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Kadur (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Kertagena Daya (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Kertagena Laok (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Kertagena Tengah (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Pamaroh (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Pamoroh (Kodepos : 69355) 

- Kelurahan/Desa Sokolelah (Kodepos : 69355)  

4. Kecamatan Larangan  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Larangan di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  
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- Kelurahan/Desa Blumbungan (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Dukuh/Duko Timur (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Grujugan (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Kaduara Barat (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Lancar (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Larangan Dalam (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Larangan Luar (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Montok (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Panaguan (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Peltong (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Taraban (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Tentenan Barat (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Tentenan Timur (Kodepos : 69383) 

- Kelurahan/Desa Trasak (Kodepos : 69383)  

5. Kecamatan Pademawu  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pademawu diKota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) : 

- Kelurahan/Desa Barurambat Timur (Kodepos : 69321) 

- Kelurahan/Desa Baddurih (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Budagan (Buddagan) (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Buddih (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Bunder (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Dasok (Kodepos : 69323) 
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- Kelurahan/Desa Durbuk (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Jarin (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Lawangan Daya (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Lemper (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Majungan (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Murtajih (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Padelegan (Pedelegan) (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Pademawu Barat (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Pademawu Timur (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Pagagan (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Prekbun (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Sentol (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Sopa'ah (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Sumedangan (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Tambung (Kodepos : 69323) 

- Kelurahan/Desa Tanjung (Kodepos : 69323)  

6. Kecamatan Pakong  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakong di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Bajang (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Banban (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Bandungan (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Bicorong (Kodepos : 69352) 
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- Kelurahan/Desa Cenlecen (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Klompang Barat (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Klompang Timur (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Lebbek (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Pakong (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Palalang (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Seddur (Kodepos : 69352) 

- Kelurahan/Desa Somalang (Kodepos : 69352)  

7. Kecamatan Palenga'an  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palenga'an diKota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) : 

- Kelurahan/Desa Akkor (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Angsanah (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Banyupelle (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Kacok (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Larangan Badung (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Palengaan Daja (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Palengaan Laok (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Panaan (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Potoan Daja (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Potoan Laok (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Rek Kerrek (Kodepos : 69362) 

- Kelurahan/Desa Rombuh (Kodepos : 69362)  
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8. Kecamatan Pamekasan  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pamekasan di 

Kota/Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Parteker (Kodepos : 69311) 

- Kelurahan/Desa Patemon (Kodepos : 69312) 

- Kelurahan/Desa Kolpajung (Kodepos : 69314) 

- Kelurahan/Desa Bugih (Kodepos : 69316) 

- Kelurahan/Desa Barurambat Kota (Barkot) (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Bettet (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Gladak Anyar (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Jalmak (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Jungcangcang (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Kangenan (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Kowel (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Laden (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Nylabu Daya/Daja (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Nylabu Laok (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Panempan (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Tejah/Teja Barat (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Tejah/Teja Timur (Kodepos : 69317) 

- Kelurahan/Desa Toronan (Kodepos : 69317)  
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9. Kecamatan Pasean  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasean di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Batukerbuy (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Bindang (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Dempo Barat (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Dempo Timur (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Sana Daja (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Sana Tengah (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Sotobar (Sotabar) (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Tegangser Daya (Kodepos : 69356) 

- Kelurahan/Desa Tlontoraja (Kodepos : 69356)  

10. Kecamatan Pegantenan  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pegantenan di 

Kota/Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Ambender (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Bulangan Barat (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Bulangan Branta (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Bulangan Haji (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Bulangan Timur (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Palesanggar (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Pasanggar (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Pegantenan (Pagantenan) (Kodepos : 69361) 
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- Kelurahan/Desa Plakpak (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Tanjung (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Tebul Barat (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Tebul Timur (Kodepos : 69361) 

- Kelurahan/Desa Tlagah (Talagah) (Kodepos : 69361)  

11. Kecamatan Proppo  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Proppo di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Badung (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Banyu Bulu (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Batu Kalangan (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Billa'an (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Campor (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Candi Burung (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Gro'om (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Jambringin (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Karanganyar (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Klampar (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Kodik (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Lenteng (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Mapper (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Panaguan (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Pangbatok (Kodepos : 69363) 
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- Kelurahan/Desa Panglemah (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Pangtonggal (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Pangurayan (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Proppo (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Rang Perang Daya (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Rang Perang Laok (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Samatan (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Samiran (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Srambah (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Tattangoh (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Tlangoh (Kodepos : 69363) 

- Kelurahan/Desa Toket (Kodepos : 69363)  

12. Kecamatan Tlanakan  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tlanakan di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Ambat (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Bandaran (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Branta Pasisir (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Branta Tinggi (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Bukek (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Ceguk (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Dabuan (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Gugul (Kodepos : 69371) 
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- Kelurahan/Desa Kramat (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Larangan Slampar (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Larangan Tokol (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Mangar (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Panglegur (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Taro'an (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Terrak (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Tlanakan (Kodepos : 69371) 

- Kelurahan/Desa Tlesa (Kodepos : 69371)  

13. Kecamatan Waru  

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Waru di Kota/Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :  

- Kelurahan/Desa Bajur (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Ragang (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Sana Laok (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Sumber Waru (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Tampojung Guwa (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Tampojung Pregi (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Tampojung Tengah (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Tampojung Tenggina (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Tegangser Laok (Tagangser Laok) (Kodepos : 

69353) 

- Kelurahan/Desa Tlonto Ares (Kodepos : 69353) 
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- Kelurahan/Desa Waru Barat (Kodepos : 69353) 

- Kelurahan/Desa Waru Timur (Kodepos : 69353)74 

 

B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pamekasan 

Kepolisian resort pamekasan dari aspek geografisnya adalah bagian dari 

kepolisian daerah jawa timur, merupakan satuan kerja kewilayahan yang 

terletak dijalan Stadion No. 81 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 

yang dipimpin oleh seorang Kapolres bernama AKBP Nowo Hadi Nugroho, 

S.H., S.I.K. Luas wilayah Hukum sekitar 792.30 km2. Satuan kerja wilayah 

Polres Pamekasan dibantu dengan adanya polsek sebanyak 12 polsek yang 

tersebar diseluruh kabupaten pamekasan. Adapun batas-batas wilayah kerja 

Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura 

3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Sumennep 

4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kabupaten Sampang 

Struktur Organisasi Polres Pamekasan dipimpin oleh seorang Kapolres 

berpangkat AKBP dan dibantu seorang Wakapolres berpangkat Kompol, 

keduanya merupakan unsur pimpinan. Untuk melaksanakan tugas pimpinan 

dan pengolaan organisasi unsur pimpinan dibantu unsur pembantu staf 

pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sinum (seksi umum). Kemudian 

adanya unsur pembantu staf pelaksanaan yaitu pembinaan bagsunda (bagian 
                                                           
74 Bapeda, ganbaran umum kabupaten pamekasan. diakses di http:// bappeda.jatimprov 
.go.id/bappeda/wp-content/ ploads/potensi-kab-kota-2013/kab-pamekasan-2013.pdf. pada tanggal 
1 Desember 2016 
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sumber daya), perencanaan Bagren (bagian perencanaan) dan operasional 

yaitu Sat Binmas, serta dibantu pelaksanaan operasional Polsek dan Polair.75 

Tugas Kapolres dibantu unsur pelaksana tugas pokok dalam pelayanan 

yaitu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 implementasinya 

dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat intelkam, Sat Reskrim, Sat 

Sabhara, Sat Lantas, Sat Narkoba dan Sat Binmas, serta untuk mendekatkan 

pelayanan dalam membantu tugas pokok tersebut dibantu sub satuan Kerja 

yaitu Polsek dan Polair. Tugas Operasional kepolisian yang diemban Polri 

dilakukan dengan pola tugas yang pertama preemtip (meniadakan sumber 

timbulnya gangguan Kamtibmas) dilakukan oleh fungsi tehknis satuan 

Sabhara dan satuan lalu lintas, serta yang ketiga represif (penindakan atau 

penegakan terhadap gangguan nyata kamtibmas) yang dilakukan oleh fungsi 

teknis satuan Reskrim dan Reskoba.   

Struktur organisasi satuan reserse kriminal Polres Pamekasan dipimpin 

oleh seorang kepala satuan/kasat yaitu AKP Bambang Hermanto SH, dan 

dibantu oleh pembantu pelaksana tugas Kasat yaitu KBO (Kaur Bin Opsnal) 

yakni IPTU.H. Setiono SH. Setiap Satuan Reserse dipinmpin oleh Kanit serse 

yang bertanggung Jawab Secara langsung atas kinerja tugas anggotanya 

dibawah kepemimpinan Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertangung 

jawab kepada Kapolres. Adapun Bagian Unit Satuan Reskrim Polres 

Pamekasan Sebagai Berikut: 
                                                           
75

 Polres pamekasan, Profil polres pamekasan. diakses di https://reskrimpolrespmk .wordpress. 
com/profil-kapolres/ pada tanggal 1 Desember 2016 
 

https://reskrimpolrespmk/
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1. Unit Reskrim I Tipidum (Tindak Pidana Umum) Khusus 

menangani kejahatan konvensional seperti Penipuan, pencurian, 

pembunuhan, penganiayaan, Unit Reskrim I Tipidum ini dipimpin 

oleh IPTU Iriyantono. 

2. Unit Reskrim II Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi) Khusus 

Menangani kejahatan seperti yang berkaitan dengan ekonomi 

Negara, galian pertambangan, bahan bakar minyak, (BBM), Ilegal 

Logging, Unit Reskrim II ini dipimpin oleh IPDA Agus Sugianto 

SH. 

3. Unit Reskrim III Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) khusus 

menangani Kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), lingkungan hidup. 

Selain mengani pidana tertentu unit III ditugaskan untuk membantu 

unit I yang berkaitan dengan tindak pidana umum, Unit Reskrim 

III ini dipimpin oleh IPDA.Barid Fauzan SH. 

4. Unit Reskrim IV Unit Pidsus (Tindak Pidana Khusus) menangani 

kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi. Unit 

Reskrim II ini dipimpin oleh IPDA Anwar Subagyo SH. 

5. Unit Reskrim PPA Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak ) 

memiliki wewenang khusus untuk menangani kasus yang 

berhubungan dengan perempuan dan anak, Seperti KDRT ( 

kekerasan dalam rumah tangga) yang korbannya terjadi pada anak 

dan perempuan. 
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6. Unit operasional yang bertugas dilapangan guna melakukan 

penyelidikan, penggeledahan, dan penangkapan.76 

 VISI DAN MISI 

- Visi POLRI 

Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman 

dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan 

Nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera. 

Polri memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan 

dapat dipercaya oleh masyarakat. 

- Misi POLRI 

Misi Polri adalah Tugas Pokok Polri sebagaimana tercantum dalam 

undang-undang RI No.2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; dan 

3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat. 

Penjabaran tugas pokok (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002): Dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,  

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

                                                           
76 Ibid  
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1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan ,dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segalah kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

 Visi dan Misi Reserse Kriminal 

- Visi Reskrim Polri Terwujudnya Penyidik yang profesional dan 

profosional dan dipercaya masyarakat. Misi Reskrim Polri Untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri, maka 

perlu dijabarkan ke dalam misi. 

- Misi Merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan mengapa Reskrim Polri ada, apa yang 

dilakukan, dan bagaimana melakukan77 

 

 

 

                                                           
77 ibid 
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C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Carok Pada Saat proses 

Pemilihan Kepala Desa Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

1. Gambaran Terjadinya Carok Pada Saat proses Pemilihan Kepala 

Desa di Wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan 

Sebelum menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya carok 

yang terjadi pada saat proses pemilihan kepala desa yang terjadi di 

kabupaten Pamekasan Madura, penulis terlebih dahulu ingin menyajikan 

kasus yang pernah ditangani oleh pihak Polres Pamekasan. Penulis 

menyajikan data ini untuk mempermudah memberikan gambaran terhadap 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa. Seperti pada 

umumnya pemilihan kepala desa ini terjadi biasanya 5 tahun sekali baru 

bisa diadakan pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa ini 

dahulunya tidak dilaksanakan dengan pemilihan kepala desa serentak, jadi 

pemilihan tersebut dilaksanakan di setiap desa tertentu saja, beda dengan 

tahun sekarang yang mana pemilihan kepala desa dilakukan dengan 

serentak. 

a. Kasus 1  

Telah terjadi tindak pidana carok pada saat pemilihaan kepala desa 

yang awal nya dilakukan oleh Sanidin pendukung calon kepala desa yang 

kalah dan Samlawi yang merupakan anak dari bapak misnawi yang tidak 

terima karena Sanidin mensabitkan celurit kepada misnawi hal ini terjadi 

pada tanggal 15 maret 2000, sekitar jam 14:00 bertempat di desa Terrak 
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Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, ketika penghitungan suara 

dilaksanakan. 

pendukung calon kepala desa yang kalah ternyata bikin ulah, 

sehingga menyulut bentrokan antar pendukung.awal mulanya ketika 

perhitungan dilaksanakan oleh panitia, dan sanidin mengetahui 

bahwasannya calon kepala desa No 2 yang di pegang kalah suara dengan 

calon kepala desa no 1, sehingga sanidin mengacaukan tempat perhitungan 

suara tersebut biar perhitungan suara tersebut di hentikan dan digubarkan, 

ketika hal itu terjadi sanidin dipukul oleh pak hansip yang berjaga pada 

saat perhitungan sehingga kepala Sanidin tersebut mengalami luka dan 

sampai keluar darah, karna Sanidin tidak diterima dipukul oleh hansip 

tersebut dia langsung mengeluarkan celurit dan mau bacok ke hansip yang 

memukul tadi, dan ketika mau ngebacok hansip tersebut, langsung secara 

spontan pak kapolsek tlanakan menangkis celurit tersebut. Terjadilah 

keributan antara masyarakat pendukung calon no 2 dan calon no 1 sama-

sama masuk kedalam ruangan perhitungan suara tersebut, diamankan lah 

masa pada saat itu, dan Sanidin tetap marah karena pukulan hansip tadi 

sehingga secara sepontan dia mengatakan “carok mayuh mon satiyah” 

(ayo tengkar dengan menggunakan celurit sekarang) misnawi langsung 

menghampiri sanidin dengan mengucapkan― ambu cong ella jek lanjutagin 

lereah wiis ella nak, ella” ( sudah nak, jngan dilanjutkan masalah ini, 

sudah cukup nak ) karna sudah emosi Sanidin secara langsung 

mengembuskan celuritnya ke perut misnawi, dan kata pak iptu iriyanto 
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pada saat dikejadian tersebut, beliau mengatakan bahwasannya baru 

pertama kalinya beliau melihat orang di hembuskan celurit ke perutnya itu 

tidak luka apa-apa cuman sobek kain bajunya saja. Ketika Samlawi 

mengetahui hal tersebut dia sacara spontan tidak terima karna orang tuanya 

di hembuskan celurit oleh Sanidin, terjadilah duel carok dilapangan 

tersebut antara sanidin dan samlawi, kata pak iptu irianto meskipun saya 

dan teman –teman polisi lainnya ada ditempat kejadian dan memegang 

pistol kami tidak bisa ngapa-ngapain pada saat itu, setelah sanidin dan 

samlawi carok duel, mereka dipiasahkan oleh ayah Samlawi yaitu 

Miisnawi “ mole cong kalla, mole satiyah kakeh, ambu jek acarok nak, 

ambu” (berhenti nak, berhenti jngan bertengkar menggunakan celurit, 

pulang sana nak, pulang) misnawi bilang kepada anaknya tersebut. 

keluarlah Samlawi dari lapangan tersebut, saya kira kata iptu irianto 

Samlawi itu pulang kerumahnya, tetapi Samlawi bukan pulang melainkan 

dia mengelilingi lapangngan dan menyalip Sanidin dari belakang dengan 

menggunakan celurit sehingga punggung belakang Sanidin putus, dan 

setelah itu Samlawi langsung melarikan diri. Ketika dalam keadanya 

punggung belakang putus Sanidin masih bisa bertahan dan masih 

memegang celurit, karna keadanya sudah sekarat, polisi setempat meminta 

bantuan kepada para sesepuh desa untuk mengambil celurit yang ada di 

genggaman Sanidin, setelah diambil Sanidin langsung dilarikan kerumah 

sakit dan didalam perjalanan Sanidin meninggal dunia. 
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Akibat kejadian tersebut, Sanidin ditangkap dan dibawa kepolres 

pamekasan untuk ditindak lanjuti karena sudah melakukan penganiayaan 

yang mengakibatkan kematian kepada samlawi.78 

b. Kasus 2 

Telah terjadi tindak pidana carok pada saat pemilihan kepala desa 

ini yang terjadi di desa Gro’om Kecamatan Propo. Peristiwa carok ini 

awalnya dikarenakan pemilihan kepala desa pada tahun 2006  yang 

mana pada saat pemilihan kepala desa tahun 2006 ini jago Dulbahri 

yaitu Ahmad Kosen kalah dan sang jagonya Dulbahri akhirnya harus 

meringkuk di sel penjara dengan kasus ijasah palsu. Ahmad kosen calon 

kepala desa yang kalah pada saat pemilihan kepala desa ini dilaporkan 

kepolisi oleh Nurholis dan keluarganya karena Ahmad kosen 

menggunakan ijasah palsu untuk memenuhi persyaratan menjadi kepala 

desa, karena dilaporkan kepolisi Ahmad kosen tidak bisa mengikuti 

pemilihan kepala desa yang dilaksanakan tahun 2006 lalu, dari sejak itu 

Dulbari sudah menyimpan dendam kepada Nurholis dan Keluarganya, 

dan pada saat pemilihanpun sempat terjadi bentrok antara pendukung 

Ahmad kosen dan pendukung Dulatif, percekcokan ini dikarenakan 

Ahmad kosen tidak bisa melanjutkan menjadi calon kepala desa, 

padahal pada hari itu sudah dilaksanakan pemilihan kepala desa di desa 

Gro’on, disitulah sempat terjadi carok antara pendukung Ahmad kosen 

dan pendukung Dulatif, tapi carok tersebut tidak menimbulkan korban, 

                                                           
78 Wawancara dengan Iptu Iriyantono, Reskrim 1 Tipidum (Tindak Pidana Umum), tanggal 23 
November 2016 
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dan sempat di cegah oleh aparat kepolisisan yang meminta bantuan ke 

pada TNI setempat. Percekcokan setelah Ahmad kosen dipenjara tidak 

usai-usai, sehingga pada tahun 2008 tanggal 23 september, pembalasan 

dendam oleh Dulbari dilaksanakan. Kronologisnya adalah Dulbari dan 

dua teman nya yaitu hasan dan matraji menghadang Nurholis dan 

Damhari yang berboncengan melintas di pintu masuk Desa Gro'om. 

Saat itu, Nurholis baru pulang dari rumah orangtuanya di Desa 

Lampaan, Kecamatan Camplong. di dekat gerbang tapal batas Desa 

Gro'om itulah, Dulbahri menghentikan Nurholis. Dulbahri langsung 

menghunus celurit di tangannya. Melihat celurit diayunkan ke arahnya, 

Nurholis mencabut celurit sejenis dan segera menagkis celurit yang 

diayunkan kearahnya, carok dua lawan tiga orang berlangsung sengit. 

Tak ada warga yang berani menghentikan carok. Warga hanya melihat 

dari kejauhan. Setelah Dulbahri tergeletak mandi darah, kedua 

temannya itu kabur meninggalkan arena carok. Sedangkan Nur Holis 

dan Damhari mengalami luka yang sangat serius dan cukup parah,  

Warga kemudian menghubungi polisi dan ikut mengevakuasi korban 

carok, dan membawa Nur Holis Dan Damhari menuju RSU.79 

c. Kasus 3 

Kasus yang ketiga ini adalah kasus tindak pidana carok yang terjadi 

pada saat pemilihan kepala desa di desa Campor kecamatan Propo 

kabupaten Pamekasan, kasus tindak pidana carok yang terjadi pada saat 

                                                           
79

 Wawancara dengan BRIPKA Arief Wahyudi, anggota Reskrim 1 Tipidum (Tindak Pidana 
Umum), tanggal 24 November 2016 
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pemilihan kepala desa ini terjadi pada hari Senin, 15 Juli 2013, carok 

massa antara kedua pendukung calon kepala desa itu terjadi karena 

disebabkan  gara-gara petasan. Petasan tersebut di nyalakan setelah 

pembacaan suara dan menyatakan kepala desa terpilih , Jadi pendukung 

kepala desa terpilih itu melakukan tindakan yang memancing amarah 

pendukung calon kepala desa yang kalah, Suasana kedua pendukung 

sempat memanas bahkan nyaris terjadi carok massal antara kedua belah 

pihak.80    

   menurut Brigadir Mohammad Ridwan,  bentrok dan upaya carok 

massal kedua pendukung calon Kepala Desa Campor, Kecamatan 

Proppo itu bisa digagalkan setelah pasukan Brimob dari Polda Jatim 

tiba di lokasi bentrok, kalau semisal pasukan brimob dan polda Jatim 

tidak datang pada hari itu, pasti akan banyak korban yang meninggal 

akibat carok yang terjadi antara pendukung kepala desa terpilih dan 

pendukung kepala desa yang kalah.menurut Brigadir Mohammad 

Ridwan: 

carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa Campor 
tersebut dikarenakan faktor pendukung kepala desa terpilih yang 
memancing amarah para pendukung kepala desa yang kalah dengan 
pesta kembang api yang berlebihan81 
 

d. Kasus 4 

 Kasus yang ke empat ini adalah kasus tindak pidana carok yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa Larangan tokol 
                                                           
80 Wawancara dengan Brigadir Moh. Ridwan, anggota Reskrim 1 Tipidum (Tindak Pidana 
Umum), tanggal 24 November 2016 
 
81 Ibid. 
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kecamatan tlanakan kabupaten Pamekasan, kasus tersebut terjadi pada 

hari minggu tanggal  15 november 2015 sekitar jam 01.00 dini hari, 

awal mulanya terjadinya carok ini dikarena para pendukung No:2 ABD 

Hamid beserta anggota TNI AL melakukan patroli pada malem itu ke 

dusun taman 1, warga sudah mengetahui gerak gerik dari anggota TNI 

AL itu pada malem itu, sekitar jam 01:06 WIB, tiba-tiba pendukung 

No:2 dan anggota AL menyerobot masuk ke dusun taman 1 dengan 

menghancurkan gerbang yang sudah dibuat masyarakat dusun taman 1, 

2 hari sebelum pemilihan kepala desa, sudah ada peraturan yang dibuat 

di desa larangan tokol bahwasannya pendukung kepala desa No:2 

(ABD Hamid) tidak boleh masuk ke dusun taman 1 dan pendukung 

kepala desa No:1( Siswanto ) tidak boleh masuk ke dusun Taman 2, 

begitulah peraturan yang dibuat didesa larangan tokol, tapi peraturan 

tersebut di langgar oleh para pendukung no:2 dan pendukung no2 

menghancurkan gerbang yang dibuat oleh masyarakat dusun taman 1, 

ketika gerbang tersebut ditabrak dan dihancurkan, ada salah satu 

pendukung dari no 1 terjatuh akibat tabrakan yang dilakukan anggota 

pendukung dan angkatan laut tersebut, setelah itu moh edi harianto 

yang merupakan pendukung kepala desa no 1 tersebut menanyakan 

baik-baik kepada para pendukung anggota No2 , kenapa mereka 

menyerobot masuk kedusun taman satu, ketika itu anggota TNI tersebut 

menjawab ―saya itu anggota ―, kalau anda anggota mana surat tugasnya 

pak ,itu diutarakan oleh moh edi harianto, karena banyak pertanyaan 
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anggota TNI AL tersebut langsung memukul mohamad edi, terjadilah 

aksi bentrok antara moh edi hariyanto dengan aparat TNI AL, karena 

melihat perkelahian tersebut langsunglah suparman keluar dari avansa 

yang ditungganginya bersama TNI AL dan langsung mensabitkan 

celurit 3 kali ketubuh moh edi, dari situlah langsung para pendukung 

kepala desa No: 1 yang berada disitu yaitu samsuri dan sarullah 

langsung menolong moh edi, dan terjadilah carok antara pendukung no 

1 dan pendukung No:1, karena pendukung No: 1 cuman bertiga, mereka 

kalah massa karena pendukung No 2, segeralah para pendukung No:1 

meminta bantuan warga Taman 1 untuk menolong mereka, datanglah 

warga taman 1 dan menolong pendukung no : 1 disitulah terjadinya 

carok antar masa, sampai pendukung nomor 2 dan anggota TNI AL lari 

karena dimasa pada malam itu.82  

e. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Carok pada saat 

pemilihan kepala desa 

 Dari 4 kasus yang dipaparkan diatas ditemukan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya carok pada saat pemilihan kepala desa sebagai 

berikut:  

1. Faktor Karakter Individu 

Setiap individu atau orang mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, karakteristik dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa 

                                                           
82 Wawancara dengan Brigadir Budi Ht dan Brigadir Heri Suwandi, aggota Polsek Tlanakan,  pada 
hari senin 21 November 2016 
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sejak lahir, maka dari itu setiap individu memiliki kepribadian dan 

karakteristik tingkah laku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 

Kepribadian seseorang ini bisa dilihat dari perilaku keseharian di 

lingkungan sekitar. 

Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan pemenuhan 

kebutuhan yang tidak seimbang dengan hal tersebut, seseorang akan 

mudah melakukan perbuatan jahat. Dinyatakan oleh IPTU Iriyantono 

sebagai berikut:  

Yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana carok pada saat 
pemilihan kepala desa salah satu faktornya adalah kepribadian korban 
yang terlalu ambisius untuk membatalkan proses perhitungan suara oleh 
panitia pemilihan kepala desa, sehingga pelaku tindak pidana carok 
pada saat pemilihan kepala desa di desa Terrak ini awalnya tidak 
terlibat dalam tragedi tersebut, karena korban terlalu ambisus dan 
memukul bapak dari pelaku tindak pidana carok dengan celurit yang 
disabitkan keperut bapak pelaku tindak pidana carok pada saat 
pemilihan kepala desa sehingga menimbulkan emosi yang tidak 
terkendali dari seorang pelaku tindak pidana tersebut, dan menimbulkan 
korban meninggal dikarenakan disabit dari belakang oleh pelaku tindak 
pidana.83 
 

Berdasarkan pernyataan IPTU Iriantono tersebut dapat diketahui 

bahwa kepribadian dasar seseorang dalam melakukan tindakan, seperti 

halnya tindak pidana carok pada saat pemilihan kepala desa tersebut 

memegang peran penting, yang mana karakter kepribadian korban yang 

memegang peran penting sehingga terjadi carok pada saat pemilihan 

kepala desa ini, pada dasarnya karakter kepribadian korban yang terlalu 

ambisius membela calon kepala desanya agar bisa menang dalam 

pemilihan kepala desa sehingga sikorban membuat onar untuk 

                                                           
83 Wawancara dengan Iptu Irianto, Loc.cit 
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membatalkan proses perhitungan suara. Pada kasus 1 ini korban 

memiliki peran penting yang menimbulkan pelaku berbuat tindak 

pidana pada korban tersebut. 

Berdasarkan teori kriminologi tentang terjadinya kejahatan karena 

peranan korban, dalam hal ini sebelum kita membuat kebijaksanaan dan 

tindak lanjut terhadap sikorban perlu kita mempunyai pengertian 

tentang macam, bentuk, dan peranan sikorban dalam timbulnya suatu 

kejahatan. Selain itu juga perlu diketahui hubungan si korban dan si 

penjahat korban. Masing-masing bertanggung jawab fungsional 

terhadap terjadinya suatu kejahatan yang dihasilkan bersama baik 

secara aktif atau secara pasif. 

Yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah orang. 

Walaupun secara teoritis badan hukum badan hukum atau badan lain 

yang bukan orang perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban 

atau pembuat korban. Tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban 

adalah para pendukung, penganut organisasi yang merasa tersinggung 

perasaannya.84 Dalam rangka memahami kedudukan si korban dalam 

tindak pidana perlu juga diperhatikan beberapa akibat dari sikorban, 

yang menjadi masalah disini adalah apabila sikorban tidak bersikap dan 

bertindak secara wajar: yaitu bertindak agresif negatif terhadap 

                                                           
84 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya. 
Jakarta. PT. Bina Aksara, hal 135 
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kelilingnya, sikorban dalam hal ini merupakan insentif negatif bagi 

sipembuat korban.85 

Berdasarkan keterangan diatas penulis beranggapan bahwa korban dan 

pelaku memiliki karakteristis negatif seperti halnya sama-sama egois 

dan tidak berfikir jernih dalam mengambil suatu tindakan, hingga 

terjadi tindak pidana carok antara korban dan pelaku, dan menimbulkan 

korban meninggal dunia karena telah disabit dari belakang oleh pelaku 

tindak pidana. 

2. Faktor penyimpangan budaya  

Teori Strain dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian 

perhatian pada kekuatan-kekuatan social (social forces) yang 

menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori Strain dan 

penyimpangan budaya, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan 

tingkah laku criminal berhubungan, tetapi berbeda dalam sifat 

hubungan tersebut. Para penganut teori Strain beranggapan bahwa 

seluruh anggota masyarakat mengikuti salah satu set nilai-nilai budaya 

kelas menengah sedangkan teori penyimpangan budaya mengklaim 

bahwa budaya orang-orang kelas bawah memiliki nilai yang berbeda 

yang cenderung bertolak belakang dengan nilai-nilai kelas menengah.86 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada masyarakat-masyarakat 

tertentu, kekerasan merupakan suatu kebudayaan khusus. Hal tesebut 

disebabkan karena kekerasan merupakan dasar manusia. Dalam hal ini, 

                                                           
85 Ibid hal 136 
86 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada halaman 35 
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maka gejala tersebut dinamakan "sub-culture", karena tidak 

bertentangan dengan culture yang berlaku dan dianut oleh 

masyarakatnya. Berbagai pendapat mengatakan bahwa kekerasan 

merupakan salah satu ciri yang khas dari masyarakat yang  masih  

bersahaja,  misalnya,  masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari 

berburu. Hal tersebut disebabkan karena untuk dapat mempertahankan 

hidup maka anggota masyarakat harus melakukan kekerasan, yakni 

membunuh hewan. Kecuali dari itu, maka keadaan fisik tertentu 

merupakan perlambang dari kekuatan yang apabila diakui kemudian 

menjadi dasar dari kekuasaan.  

Kekerasan sebagai bagian dari kebudayaan, mungkin merupakan 

gangguan bagi masyarakat, di dalam hal ini, maka bagian tersebut lazim 

dinamakan "counter-culture" (kebudayaan tandingan). Gejala tersebut 

dapat dinamakan bagian dari kebudayaan karena merupakan nilai, 

norma dan pola perilaku yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Dari 

apa yang telah digambarkan tersebut nampak bahwa tidak semua 

kekerasan identik dengan kejahatan. Hal tersebut tergantung dari 

kondisi yang melatar belakanginya. Hanya kekerasan yang secara yuris 

yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Kejahatan itu sendiri 

bersifat relatif berdasarkan waktu, tempat dan kondisi dimana ia berada. 

Apa yang  dikatakan jahat di suatu masa/jaman, atau di suatu tempat 

atau dalam kondisi masyarakat tertentu, tidaklah harus sama dan 

sebangun dengan masyarakat lainnya yang memiliki nilai-nilai sosial 
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yang berbeda. Sebagai contoh pada jaman Jahiliah, di Arab Saudi 

membunuh anak perempuan yang baru lahir adalah suatu hal yang 

dianggap normal. Begitu juga pada sebagian masyarakat Indonesia 

masa lampau, seperti masyarakat Dayak, budaya Mengayau dianggap 

memiliki nilai-nilai magis religius tertentu yang justru diperlukan pada 

saat itu. Demikian pula dengan budaya Carok di Madura dan budaya 

Siri di Sulawesi serta berbagai bentuksub culture masyarakat tertentu di 

setiap bangsa. 

 Harsja  W. Bachtiar  mengungkapkan, mungkin dalam setiap 

kebudayaan terdapat unsur-unsur kekerasan yang membenarkan 

penggunaan kekerasan dalam keadaan-keadaan tertentu. Adanya unsur-

unsur  demikian  dalam  budaya-budaya  kita sepantasnya dapat 

dianggap sebagai gejala normal. Idiologi-ideologi politik, terutama 

yang bersifat radikal, baik dalam usaha merubah maupun 

mempertahankan keadaan masyarakat sebagaimana yang diinginkan, 

biasanya tidak luput dari unsur-unsur yang merangsang penggunaan 

kekerasan.  Ideologi  anarkhis, fasis, imperalis, komunis, DI/TII dan 

kaum ekstrimis lainnya menggunakan tindakan kekerasan dalam 

memperjuangkan tujuan yang hendak di  capai  oleh  para  pengikut 

faham-faham tersebut.87 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, bahwasannya terjadi 

penyimpangan budaya yang berlebihan yang terjadi dilapisan 

                                                           
87 Sahetapy, Kejahatan Kekerasan sebagai suatu Prolusi. Makalah Seminar Perkembangan 
Kejahatan Kekerasan Di Indonesia, 1990.hal.2 
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masyarakat desa Terrak, karena didesa Terrak ini pada tahun 2000 

masih kuat dengan budaya carok nya , ini dibuktikan dengan dilihatnya 

masyarakat pada masa itu setiap harinya masih membawa celurit pada 

saat keluar dari rumahnya, budaya carok tersebut sudah manjadi darah 

daging oleh masyarakat Terrak pada tahun tersebut, karenanya pada 

saat pemilihan kepala desa tersebut sangat sensitif akan terjadi carok, 

apalagi korban pada saat pemilihan kepala desa tersebut menantang 

masa untuk bercarok dilapangan pemilihan kepala desa, dan sempat 

memukul ayah dari pelaku sehingga pelaku secara spontan menerima 

tantangan carok dari korban pada saat itu, hingga korban luka dibagian 

punggung dan meninggal dunia pada saat dilarikan kerumah sakit.88 

Berdasarkan keterangan diatas penulis beranggapan bahwasannya 

terjadinya carok pada saat pemilihan kepala desa di desa Terrak ini juga 

dilatarbelakangi oleh budaya yang berlebihan. Yang mana pada tahun 

2000 ini banyak masyarakat madura terutama di desa terrak ini yang 

sangat kental akan budaya caroknya, sehingga sangat mudah terjadinya 

carok apabila menyangkut masalah mengusik harga diri. 

3. faktor pendidikan  

 Faktor yang berikutnya yang menyebabkan kejahatan yakni faktor 

pendidikan dari pelaku dan korban itu sendiri. Peran pendidikan dalam 

mencetak tingkah laku dan kepribadian seseorang sangatlah dominan, 

semakin luas pengetahuan seseorang tersebut dirasa akan dapat 

                                                           
88 Wawancara dengan Iptu Iriyantono Loc.cit 
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meminimalisisr atau mengurangi tingkat kejahatan. Dari pengalaman-

pengalaman yang didapat juga ikut serta dalam cara-cara bertingkah 

laku orang tersebut. 

 Iptu Iriyantono selaku Polri yang bertugas di Polres Pamekasan 

yang menyatakan.89 

 Pendidikan yang rendah yang mudah menjadikan seseorang tidak 
berpikir dan bertindak dengan bijak, sehingga akhirnya mudah 
terpengaruh untuk melakukan kejahatan, orang yang pendidikannya 
rendah memiliki pola berfikir dan pola emosional yang berbeda pada 
dirinya, sehingga pendidikan sangatlah penting untuk membentuk 
kepribadian seseorang agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang 
dinilai bertentangan dengan hukum. 
 
  Pernyataaan Iptu Iriyanto tersebut menerangkan bahwa pendidikan 

seseorang mempengaruhi pola pikir dalam memilih suatu tindakan yang 

bijak di kehidupan sehari-hari, semisal dari kasus diatas apabila korban 

memiliki pendidikan yang tinggi pasti korban tersebut akan berfikir 

panjang untuk berbuat onar dan memberhentikan proses pembacaan 

suara pada saat pemilihan kepala desa, karena apabila korban tidak 

berbuat onar pasti tragedi carok tersebut tidak akan terjadi, sebaliknya 

pula terhadap pelaku, apanila pelaku memiliki pendidikan dan 

pengetahuan yang cukup tinggi maka pasti pelaku tidak akan 

melakukan perbuatan carok tersebut, karena pelaku tidak bisa 

mengontrol emosi dari dalam dirinya sehingga pelaku memilih untuk 

bercarok dengan korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. 

                                                           
89 Wawancara dengan Iptu Iriyantono Loc.cit 
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Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti selalu berpikir 

panjang terhadap tindakan yanag akan dipergunakan. 

 Penulis dalam menanggapi pernyataan diatas sangat setuju, karena 

faktor pendidikan ini sangat lah berpengaruh didalam masyarakat, 

faktor pendidikan memberikan asumsi terhadap tingkah laku yang baik 

dan cara berfikir bijak dan tidak semena-mena, dalam kasus diatas 

pelaku maupun korban memiliki pendidikan yang rendah karena 

pendidikan pelaku dan korban hanya sampai lulus sekolah dasar saja, 

sehingga pola pikir korban dan pelaku dalam kasus diatas sangatlah 

berpengaruh dalam mengambil tindakan. 

4. Faktor kurangnya pemahaman hukum, tradisi membawa clurit, dan 

pembelaan harga diri yang berlebihan 

Carok merupakan tradisi yang masih melekat dalam diri orang 

madura hingga saat ini, bahkan mereka menganggap carok sebagai 

penyelesaian dari suatu masalah, terutama masalah yang berkaitan 

dengan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya carok 

di Desa Gro’on menurut hasil wawancara dengan BRIPKA Arief 

Wahyudi adalah :  

1. Kurangnya pemahaman mengenai hukum Masyarakat umumnya 
kurang memahami secara mendalam mengenai hukum dan sanksi 
pidana. Sehingga mereka jarang mempertimbangkan perbuatan 
yang dilakukannya tersebut melanggar hukum atau tidak, serta 
konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika mereka 
melakukannya. Untuk itu bagi sebagian masyarakat madura pada 
umumnya dan masyarakat Desa Gro’on pada khususnya 
menganggap carok ini merupakan  suatu upaya pembelaan tanpa 
mereka sadar bahwa menurut hukum carok  itu merupakan salah 
satu kejahatan.  
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2. Tradisi membawa senjata tajam Masyarakat Pulau Madura pada 

umumnya dan masyarakat Desa Gro’on pada khususnya suka 
membawa senjata tajam di saat bepergian dengan cara diselipkan di 
belakang baju mereka, dengan alasan untuk berjaga-jaga saja atau 
untuk sekedar dikatakan jagoan.  

 
3. Pembelaan harga diri yang berlebihan Bagi masyarakat madura 

pada umumnya dan masyarakat Desa Gro’on pada khususnya 
menganggap harga diri mereka diatas segalagalanya, jadi jika ada 
yang sampai merusak harga diri mereka maka sah-sah saja jika 
harus dibayar dengan darah.90 

 
Berdasarkan pernyatan BRIPKA Arief Wahyudi dapat diketahui 

bahwasannya faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana carok pada saat 

pemilihan kepala desa ini salah satunya adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai hukum, Tradisi membawa Senjata Tajam, 

Pembelaan harga diri yang berlebihan, dalam hal ini masyarakat madura 

khususnya di desa Gro’on masih banyak masyarakat yang kurang 

percaya dengan masalah penegakan hukum, yang mana bisa dilihat dari 

keseharian masyarakat madura yang banyak menggunakan celurit atau 

bisa disebut dengan nyikep, ketika keluar rumah apalagi keluar rumah 

dimalam hari itu menurut pengamatan penulis masih banyak 

masyarakat yang kurang percaya dengan penegakan hukum, sehingga 

masyarakat dalam hal menjaga keamananya harus membawa senjata 

tajam dalam hal ini celurit ketika keluar dari rumah. 

Berdasarkan teori kriminologi tentang kejahatan dan problematika 

penegakan hukum, bahwasannya usaha pemberantasan kejahatan telah 

dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun 

                                                           
90 Wawancara dengan BRIPKA Arief Wahyudi, Loc.cit 
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masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 

bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, dinegara manapun 

kejahatan selalu dapatsaja terjadi, sepanjang dalam negara itu hidup 

manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan 

bentrok satu dengan yang lain. 

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari 

jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. 

Meskipun dalam hal pencegahan ii tugas jaksa tidak secara langsung 

tersangkut dalam kegiatannya, namun secara nasional kiranya perlu ada 

nya perhatian. Kegiatan pencegahan kejahatan meliputi: 

a) Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. (ini 

dilakukan oleh pemerintah antara lain drngan siskamling) 

b) Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi 

sosial. (ini dapat ditangani oleh Dep. Sosial, Dep. Pendidikan dan 

kebudayaan. 

c) Penggalakan penyuluhan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum. 

Tidak dapat disangkal bahwa usaha penegakan hukum itu 

merupakan masalah yang kompleks dan selalu menimbulkan 

permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu. Usaha 

penegakan Hukum kerapkali dilakukan berdasarkan kemauan dan 

tujuan yang baik, tetapi kerapkali pelaksanaannya malahan 

menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang merugikan, 



93 
 

yang menimbulkan korban fisik, mental dan sosial, sehingga akibattnya 

antara lain: 

- Orang segan berpartisipasi dalam usaha penegakan Hukum 

- Membuat orang apatis dan tidak menghargai lagi aparat penegak 

hukum dan timbul berbagai macam kekacauan yang merugikan rakyat 

banyak terus menerus (golongan masyarakat yang lemah politik 

sosial,ekonomis)91 

  Penulis berpendapat bahwa tindak pidana carok yang terjadi pada 

saat pemilihan kepala desa ini dikarenakan faktor masyarakat dan 

lingkungan masyarakat itu sendiri, yang mana didesa Gro’on ini masih 

banyak mesyarakat yang membawa senjata tajam (celurit) dalam hal 

berjaga-jaga dan demi keamanan pada saat masyarakat itu keluar dari 

rumah, dan juga kurang percayanya terhadap hukum yang juga 

merupakan faktor terjadinya carok pada saat pemilihan kepala desa 

serta pembelaan harga diri yang berlebihan juga bisa menimbulkan 

carok. 

5. Faktor balas dendam 

Faktor yang berikutnya yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana carok dalam kasus diatas adalah faktor balas dendam korban 

terhadap pelaku tindak pidana, pada kasus diatas faktor balas dendam 

lah yang membuat korban meninggal dunia. 

                                                           
91 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.cit. hal.33 dan 37 
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BRIPKA Arief Wahyudi selaku Polri yang bertugas di Polres 

Pamekasan menyatakan:92 

Faktor terjadinya carok pada tanggal 23 september 2008 ini 
dilatarbelakangi balas dendam terkait Pilkades Gro'om yang 
dilaksanakan dua tahun lalu. jago Dulbahri yaitu Ahmad Kosen kalah 
dan sang jagonya Dulbahri akhirnya harus meringkuk di sel penjara 
dengan kasus ijasah palsu. Ahmad kosen calon kepala desa yang kalah 
pada saat pemilihan kepala desa ini dilaporkan kepolisi oleh Nurholis 
dan keeluarganya karena Ahmad kosen menggunakan ijasah palsu 
untuk memenuhi persyaratan menjadi kepala desa, karena dilaporkan 
kepolisi Ahmad kosen tidak bisa mengikuti pemilihan kepala desa yang 
dilaksanakan tahun 2006 lalu. Dari faktor itulah yang menyebabkan 
terjadinya carok pada tanggal 23 september 2008. 
  
 Berdasarkan teori kriminologi affect atau emotion (getaran jiwa, 

bahwasannya menurut teori ini kejahatan karena affect atau emotion 

(getaran jiwa), tidak selalu tanpa maksud dan tujuan tertentu, semisal 

pembunuhan karena iri hati atau pembalasan dendam dilakukan karena 

getaran jiwa sangat; pula sebaliknya, pelangggaran yang seolah-olah 

masuk akal ditandai karena ketamaan atau lain-lain motif atau tujuan 

praktis, sesungguhnya terdorong oleh hasrat emosional dan naluri.93 

Penulis berpendapat bahwa, tindak pidana carok yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa ini, bisa saja terus berlanjut sampai ada kepuasan 

tersendiri oleh masyarakat yang punya massalah, kasus diatas bermula 

karena masalah pemilihan kepala desa tahun 2006 yang mana pihak 

jago Dulbahri yaitu Ahmad Kosen kalah dan sang jagonya Dulbahri 

akhirnya harus meringkuk di sel penjara dengan kasus ijasah palsu. 

Ahmad kosen calon kepala desa yang kalah pada saat pemilihan kepala 
                                                           
92 Wawancara dengan BRIPKA Arief Wahyudi, Loc.cit 
93 Stephan Hurwitz disandur oleh Ny.L. Moeljatno, 1986, kriminologi, jakarta, Bina Aksara. Hal. 
155  
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desa ini dilaporkan kepolisi oleh Nurholis dan keluarganya karena 

Ahmad kosen menggunakan ijasah palsu untuk memenuhi persyaratan 

menjadi kepala desa, dari latar belakang itulah timbul dendam dari 

dulbari kepada Nurholis, sehingga dendam tersebut pada tahun 2008 

terjadi carok diantara keduanya dan menimbulkan Dulbari sendiri 

meninggal dunia. 

6. Faktor pengadaan pesta kembang api yang berlebihan 

 berdasarkan pernyataan Brigadir Muhammad Ridwan 

behawasannya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak 

pidana carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa 

Campor Kecamatan Propo kabupaten Pamekasan tersebut dikarenakan 

faktor pesta kembang api yang berlebihan yang diadakan pada saat 

perhitungan suara di umumkan, dan pada saat itu masih berkumpulnya 

massa pendukung kepala desa yang kalah dan masa pendukung kepala 

desa yang terpilih, karena pesta kembang api yang berlebihan itu lah 

membuat massa pendukung kepala desa yang kalah terpancing 

amarahnya dan terjadilah bentrook carok pada saat itu. 

 Menurut teori kriminologi terkait faktor-faktor situasi 

bahwasannya menurut teori tersebut faktor situasi yang keruh, dimana 

masa bertindak dengan kekerasan terhadap orang yaitu : Mass situation 

dengan kemungkinan memuncak bagi pengaruh sugestif, bagi 

kecenderungan-kecenderungan agresif, pembalasan dendam, ketamaan, 

amarah, tanpa adanya resiko yang biasanya untuk mendapatkan 
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perlawanan dan pemidanaan. Perhatian sunggh perlu ditujukan kepada 

bahaya bersatunya/berkumpulnya suatu massa sebagai suatu bahaya 

yang klasik, akan tetapi juga lain-lain bentuk cara masa perlu 

diperhatikan, dari pengalaman pahit, kita telah mengerti bagaimana 

besar bahayanya bilamana masa berkumpul/bersatu disekitar suatu 

program yang destruktif/ merusak dibalik suatu kedok idealisme, lebih-

lebih bila masa tersebut telah digodog dan disatukan dalam suatu 

kesatuan masa yang beruniform.94 

 Penulis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana carok yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa Campor tersebut karena 

adanya faktor pesta kembang api yang berlebihan oleh pendukung 

kepala desa terpilih, sehingga menimbulkan pendukung kepala desa 

yang kalah amarahnya memuncak dan terjadilah bentrok carok diatara 

pendukung kepala desa tersebut, penulis meyakini seandainya 

pendukung kepala desa tersebut tidak menyalakan pesta kembang api 

yang mengakibatkan amarah dari pendukung kepala desa yang kalah, 

maka pasti bentrok Carok tersebut tidak akan pernah terjadi. 

7. Faktor ketersinggungan dan faktor anarkis 

 Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Brigadir Budi Ht dan 

Brigadir Heri Suwandi selaku Polri yang berada di Polsek Tlanakan dan 

mengetahui langsung terkait kasus carok yang terjadi di desa larangan 

tokol bahwasannya beliau mengungkapkan : 

                                                           
94 Stephan Hurwitz disandur oleh Ny.L. Moeljatno, Op.cit. hal. 130-131. 
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 Faktor terjadinya carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala 
desa di desa larangan Tokol ini diakibatkan faktor ketersinggungan 
pendukung kepala desa 1 karena para pendukung kepala desa no 2 
menggunakan aparat TNI AL dan menghancurkan gerbang yang dibuat 
oleh maasyarakar / pendukung dari kepala desa no 1. Dan juga 
diakibatkan faktor para pendukung no 2 dan anggota TNI AL Memukul 
moh edi hariyanto yang merupakan pendukung dari calon kepala desa 
no 1,  Ketersinggungan dan pemukulan anggota TNI AL itulah yang 
membuat warga pendukung dari kepala desa No 1 marah dan terjadilah 
bentrok hingga carok terjadi pada malam tersebut.95 
 
 Berdasarkan pernyataan Brigadir Budi Ht dan Brigadir Heri 

Suwandi dapat diketahui bahwasannya para pendukung kades No 1 

telah dipukul oleh TNI AL yang mana TNI AL tersebut merupakan 

anak buah dari kepala desa No 2, sehingga terjadilah pukul memukul 

diantara keduanya sampai-sampai salah satu teman dari TNI AL yang 

berada di mobil avansa keluar dan langsung mensabit Moh.edi 

hariyanto dengan celurit, hingga terluka bagian pipinya, dari situlah 

carok antara kedua belah pendukung terjadi hingga masa datang dan 

mengeroyok pendukung kades no 2 tersebut.  

 Berdasarkan teori kriminologi tentang sifat-sifat kepribadian dalam 

bukunya The Criminal Personality (kepribadian Kriminal), Yelchelcon 

(seorang psikiater ) dan samenow (seorang psikolog)bahwasannya 

penjahata itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang 

membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Yochelson 

dan Samenow menidentisikasi sebanyak 52 pola berpikir yang 

umumnyan ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya 

berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang ―marah’ yang 

                                                           
95 Wawancara Dengan Brigadir Budi dan Brigadir Heri Suwandi, Loc.cit 
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merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab 

atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang 

sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga 

dirinya, ia akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa 

kekerasan.96 

 Berdasarkan teori diatas penulis berpendapat bahwa pelaku tindak 

pidana carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa 

larangan tokol tersebut diakibatkan kemarahan dari TNI AL yang 

merupakan pendukung dari kades No2 dikarenakan Moh edi atau 

korban terlalu menanyakan banyak hal kepada TNI AL tersebut, 

sehinggal TNI AL tersebut memukul moh edi higa terjatuh, dan moh 

edi membalasnya, selang beberapa detik karena melihat TNI Al tersebut 

bertengkar, langsunglah Suparman keluar dari mobil avansa dan 

langsung mensabitkan celurit kepipi korban, karna korban diserang 

datanglah teman moh edi yaitu Samsuri dan Sarullah yang membantu 

Moh edi tetapi keduanya juga langsung disabit dengan celurit hingga 

terjatuh, karena sudah tergelepak moh edi dan teman 2nya berteriak 

memanggil massa untuk membantu mereka, dan setibanya massa 

ditempat, langsung terjadi bentrok antara pendukung no 2 dengan masa 

dusun taman 1. Kala semisal pendukung no 2 datang baik-baik dan 

tidak menggunakan kekerasan pasti carok tersebut tidak akan pernah 

terjadi. 

                                                           
96 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.cit. hal. 49-50 



99 
 

8. Faktor persaingan Politik 

 faktor persaingan politik ini sangat nyata terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa, jadi apabila para kubu calon kepala desa 

tersebut sama-sama kuat maka apapun akan dilakukan demi 

mencapainya suatu tujuan mereka yaitu menjadi kepala desa,  

9. faktor Money Politik 

 faktor money politik ini kaitannya dengan persaingan politik, jadi 

untuk menguatkan politik dan bisa memenangkan pemilihan kepala 

desa, maka para kubu tersebut menggunakan uang untuk membeli suara 

masyarakat didesa tersebut. 

10. Faktor keamanan yang kurang sempurna dari aparat kepolisian  

 faktor keamanan kepolisian dalam hal ini kepolisian kurang aktif 

dan tanggap dalam memberikan keamanan pada saat pemilihan kepala 

desa berlangsung, jadi aparat kepolisian tersebut baru bertindak ketika 

terjadinyan carok pada saat pemilihan kepala desa, seharusnya aparat 

kepolisian tersebut lebih memberikan keamanan yang lebih aman lagi 

seperti meminta bantuan ke aparat TNI setempat. 

11. faktor pembelaan para pendukung calon kepala desa yang 

berlebihan 

 pembelaaan pendukung para calon kepala desa ini sangat 

berlebihan, sehingga para pendukung tersebut rela bercarok demi 

membela calon kepala desa nya menjadi kepala desa, hal ini murupakan 

pemikiran yang sangat kurang berpendidikan . 
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12. faktor ekonomi 

 faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi faktor terjadinya carok 

yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa ini, karena apabila para 

pendukung mendukung calon kepala desa dan calon kepala desa 

tersebut terpilih menjadi kepala desa, sedikit banyak akan berpengaruh 

pada peningkatan ekonomi para pendukung kepala desa tersebut, hal 

itulah yang membuat para pendukung sampai-sampai rela bercarok .97  

f. Analisis Kriminologis 

Dari beberapa penjelasan terkait kasus dan faktor-faktor pentebab 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa yang diuraikan 

diatas, Maka disini penulis memberikan uraian dan menganalisa 

berdasarkan teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab 

terjadinya sebuah kejahatan yakni: 

a) Teori Anomi 

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim 

mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. 

Konsep anomi Durkheim yang menyatakan bahwa pernyimpangan 

tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam 

masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut 

oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat 

mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam 

                                                           
97

 pandangan masyarakat kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan Madura 
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masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang 

bertentangan dengan undang-undang.98 

 Dalam kaitannya dengan faktor –faktor terjadinya carok pada saat 

proses pemilihan kepala desa ini adalah faktor ekonomi, dalam hal ini 

faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi faktor terjadinya carok yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala desa ini, karena apabila para 

pendukung mendukung calon kepala desa dan calon kepala desa 

tersebut terpilih menjadi kepala desa, sedikit banyak akan berpengaruh 

pada peningkatan ekonomi para pendukung kepala desa tersebut, hal 

itulah yang membuat para pendukung sampai-sampai rela bercarok 

b) Teori Asosiasi Differensial 

Teori ini dikemukankan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan 

bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan 

prilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga 

menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan 

pergaulan. 

Dalam kaitannya dengan faktor –faktor terjadinya carok pada saat 

proses pemilihan kepala desa ini adalah : 

- faktor ketersinggungan  

faktor ketersinggungan disini apabila salah satu pendukung kepala 

desa menyalahi aturan dan memukul salah satu pendukung dari 

calon kepala desa yang lain sehingga menimbulkan atau 

                                                           
98 Romli Atmasasmita. Loc.cit 
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mengakibatkan timbulnya carok diantara kedua kubu para 

pendukung calon kepala desa tersebut, misalnya menyalahi aturan 

yang sudah dibuat oleh para calon kepala desa, membuat onar pada 

saat pemilihan kepala desa berlangsung, dan sebagainya. 

c) Pendekatan Psikologis  

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa 

seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan 

psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara 

ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebakan 

seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan 

justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang 

mereka miliki.99 Dalam kaitannya dengan faktor –faktor terjadinya 

carok pada saat proses pemilihan kepala desa ini adalah 

- Pembelaan harga diri yang berlebihan  

Bagi masyarakat madura pada umumnya dan masyarakat Desa 

menganggap harga diri mereka diatas segalagalanya, jadi jika ada 

yang sampai merusak harga diri mereka maka sah-sah saja jika 

harus dibayar dengan darah. 

- faktor balas dendam  

faktor balas dendam disini adalah ketika salah satu pendukung 

tidak menerima calon kepala desa yang dia usung dipermasalahkan 

dengan hukum dan mengakibatkan calon kepala desa tersebut 

                                                           
99 Sudarto. Loc.cit 
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terjerat oleh hukum ini bisa timbul suatu dendam yang mendalam 

dan bisa saja dendam tersebut dilaksanakan dikemudian hari, ini 

bukan hanya masalah kepala desa nya saja, tetapi apabila terdapat 

korban dalam carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa 

tersebut, maka bisa jadi akan terjadi carok susulan didesa itu, 

d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment  

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini 

mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai 

ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam 

masyarakat yang tidak menghargai masyarakat.  Travis Hirchi juga 

menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga 

unsur penting yaitu:100 

1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana 

dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan 

kejahatan. 

2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang 

menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan. 

3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya 

berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam 

bidang wirausaha. 

Dalam kaitannya dengan faktor –faktor terjadinya carok pada saat 

proses pemilihan kepala desa ini adalah 

                                                           
100 Ibid Hlm 36 
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- Faktor Karakter Individu 

Setiap individu atau orang mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda, karakteristik dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan 

yang dibawa sejak lahir, maka dari itu setiap individu memiliki 

kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda-beda satu 

dengan yang lainnya. Kepribadian seseorang ini bisa dilihat dari 

perilaku keseharian di lingkungan sekitar. 

- Faktor Penyimpangan Budaya 

penyimpangan budaya yang berlebihan yang terjadi dilapisan 

masyarakat desa ini dibuktikan dengan dilihatnya masyarakat 

pada desa itu setiap harinya masih membawa celurit pada saat 

keluar dari rumahnya, dan budaya carok yang sudah manjadi 

darah daging oleh masyarakat desa sehingga sangat mudah 

terjadinya carok apabila menyangkut masalah mengusik harga 

diri. 

- faktor pendidikan  

Peran pendidikan dalam mencetak tingkah laku dan kepribadian 

seseorang sangatlah dominan, semakin luas pengetahuan seseorang 

tersebut dirasa akan dapat meminimalisisr atau mengurangi tingkat 

kejahatan. Dari pengalaman-pengalaman yang didapat juga ikut 

serta dalam cara-cara bertingkah laku orang tersebut. 
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g. pandangan Mayarakat 

 Dalam kaitannya dengan kasus-kasus diatas penulis juga 

mewawancarai kepala desa larangan tokol dan juga korban serta pelaku 

tindak pidana carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa serta 

masyarakat setempat yang mengetahui berbagai macam carok yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala desa, karena penulis disini ingin tahu 

juga terkait kenapa para pendukung itu rela bercarok dan rela membela 

calon kepala desa yang didukung oleh mereka, dan apakah ada faktor 

lain lagi yang bisa membuat terjadinya carok yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa, dari situlah penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa Larangan Tokol, dan korban serta pelaku dan juga 

masyarakat setempat. 

Terkait kasus-kasus tentang tindak pidana Carok yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa, Siswanto yang merupakan kepala desa terpilih 

di desa laranga tokol dan beliau juga menjabat 3 (tiga) periode dalam 

memimpin desa Larangan Tokol menyatakan bahwa: 

Emak dhimma’ah mon laa pemilian kapala disah reah nak, 
masteh paggun bedeh permainan politikgeh edelemmah, sala 
sittungah yeh setaon berik reah calon kapala disah nomer 2 
agunaagin kekuasaennah polannah lejiah TNI AL se andik nak 
bue, pas matoron nak buenah kadisah makle warga dinnak reah 
takok pas mele calon nomer 2, ken ontongah yeh nak, tang 
tabenta reah gi’ etoro’ ocak bik tang warga, deddih tang warga 
edinnak maggih ekok takok in, maggih ebejerreh so pesse, 
maggih pas acarok geh paggun semele sengkkok nak, arapah mak 
warga lereah sampek cek enga’nah jiah, yeh karnah warga mon 
kareh senneng, kareh partajeh kaoreng sepatot egebeyyeh 
pamimpin edisannah lereah paggun ebela maggih sampek ah 
acarok geh, torkadeng warga ruah ebellih ben pesse pas parak ah 
pemilian, misallah ruwah pas lagguknah pamelean, lee pas 
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malemmah reng-orengngah calon kepala disah ruwah ajelen ka 
dusun-dusun aberrik pesse makle lagguknah mele kepala disah 
see ebela moso pendukung-pendukung lejiah, tapeh mon laa 
warga la kareh kadung partajeh ben kareh kadung nyaman dek 
pele ennah, masteh ebjer tak kerah endek ekalak pessenah nak. 
Lejiah lahh mon emak dimma’ ah pemelian kepala disah lereah 
cek sakrallah nak, karnah lejiah padeh soo salamettennah disah 
nyabut kepala disah se mimpin disannah ka adeknah.kabennyak 
an sededdih moso delem pemelean kapala disah reah paggun 
derih kaluaga dibik nak, deddih serek ngorek mon emadureh 
lereah delem pemelian kepala disah paggunah sapopoh ben 
dupopoh lapaggun engak lejiah. Sengkok dhibik laa afal 
masalannah-masalannah pamelean kapala disah e makkasen 
lereah, mon tak permainan politik, laa agebey masalah mon la 
kala, lajiah setaklem remareh sampek deddih moso, mon gekger 
orban yehh pass males lejiah sampek bilek ehh bein see engak 
kasus e disah gro’on leruah, aruah awwelleh masalah pamelean 
kapala disah taon 2006 karnah calonnah pendukung elaporagin 
kapolisi karnah ngangguy ijasah palsu, yeh etangkep pas tak bisa 
lanjutagin deddih calon kades, deri jiah pass deddih dendam yeh 
pas terjadi jiah etaon 2008 jiah sampek mateh.101faktor mak bisa 
deddih carok pas pamelean kapala disah reah, polannah 
korangngah personil deri aparat kepolisian setempat, cek sakonik 
nah seajegeh disah se bedeh pamelean kapala disah, samestenah 
aparat kapolisian jiah saminggu sabellum pamelean koduh siaga 
edisah se bedeh acara pamelean kapala disah, apapole pas 
deddinah lejiah koduh aberrik keamanan semaksimal. 
 

Penjelasan dari wawancara diatas adalah : 

 Bahwasannya dimana-mana kala ada pemilihan kepala desa 

dimadura itu, pasti ada unsur politiknya yang bermain, salah satu 

contohnya di tahun kemarin pada saat pemilihan kepala desa didesa 

Larangan Tokol sendiri calon kepala desa No 2 menggunakan 

kekuasaannya mentang-mentang calon kepala desa No 2 itu adalah TNI 

AL yang memiliki anak buah yang diturunkan langsung ke desa sini 

untuk menakut nakutin warga dan juga membayar warga dengan uang 

                                                           
101 Wawancara dengan Siswanto ( kepala desa Larangan tokol ) tanggal 20 November 2016 
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untuk memilih calon No.2, tapi untungnya kata pak Iswanto omongan-

omogannya masih diturutin oleh warga desa Larangan Tokol dan 

mereka tidak takut dan tidak mau menerima uang untuk memilih calon 

kepala desa No.2 tersebut, meskipun sampai carok pun warga disini 

tetap tidak akan mau menerima uang maupun apa saja untuk disuruh 

memilih calon kepala desa No 2, kenapa warga tersebut sampai 

membela berlebihan untul calon kepala desa yang didukung, itu karena 

apabila warga desa sudah percaya dan sudah senang kepada calon yang 

pantas untuk memimpin desa itu, maka warga siap menerima apapun 

yang terjadi, meski itu harus carok, terkadang warga itu dibayar dengan 

uang agar pada saat pemilihan kepala desa warga tersebut memilih 

kepala desa yang memberi uang kepadanya, many politik pemilihan 

kepala desa biasanya banyak terjadi pada saat besoknya dilaksanakan 

pencoblosan, pada malamnya banyak orang-orang pendukung calon 

kepala desa itu berkeliling ke dusun-dusun dan memberikan sejumlah 

uang agar mereka itu memilih calon kepala desa yang telah memberinya 

uang. Buktinya itu ya saat pemilihan kepala desa di desa ini, bahwa kata 

warga setempat calon no 2 sudah masuk ke dusun 1 pada jam 9 malem 

untuk melaksanakan many politiknya, untungnya warga disini tidak 

terpengaruh dengan hal itu, karena apabila warga sudah percaya akan 

pilihannya, maka warga itu akan tetap milih kepala desa sesuai dengan 

hatinya, meski dibayar dengan uang warga tersebut tidak akan mau 

nerima uang tersebut. Pemilihan kepala desa ini adalah pesta 
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masyarakat desa yang sesungguhnya, karena warga desa akan memilih 

pemimpin untuk memimpin desa itu menjadi desa yang lebih baik lagi 

kedepannya. Dimana-mana yang menjadi musuh dalam pemilihan 

kepala desa itu yaa keluarga sendiri, seperti ponaan, sepupu dan 

seterusnya, yang membuat onar yaaa keluarga sendiri, sama hal nya di 

desa larangan tokol ini kemarin yang membuat masalah hingga terjadi 

carok yaa sepupu saya sendiri, saya sendiri sudah tahu masalah-masalah 

kepala desa di madura ini, karna saya di sini sudah 3 periode menjadi 

kepala desa dan saya banyak pengalaman terkait masalah-masalah 

kepala desa yang terjadi pamekasan ini, apabila terjadi masalah di 

pemilihan kepala desa ini, sering kali terjadi demdam yang mendalam, 

buktinya itu pernah terjadi di desa Gro’on calon kepala desa dilaporkan 

ke polisi lantaran menggunakan ijasah palsu, dan calon tersebut di 

tangkap oleh polisi, pendukung tidak terima dan terbalaskan dendam 

nya pada tahun 2008 hingga pendukungnya tersebut meninggal dunia, 

penjelasan kasusnya lebih jelas di kasus No 2. faktor terjadinya carok 

pada saat pemilihan kepala desa itu dikarenakan kurangnya penjagaan 

keamanan oleh aparat kepolisisan setempat, seharusmya seminggu 

sebelum diadakannya pemilihan kepala desa, aparat kepolisian harus 

sudah mulai menerjunkan personilnya untuk memberi penjagaan didesa 

yang akan diadakan pemilihan kepala desa tersebut102 

                                                           
102 Penjelasan wawancara dengan Siswanto (Kepala desa Larangan Tokol) Op.cit 
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  Pandangan pelaku dan korban, terkait kenapa pelaku dan korban 

carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa itu rela berkorban 

demi seorang calon kepala desanya agar terpilih menjadi kepala desa. 

Dalam hal ini penulis penulis mewawancari MOH edi hariyanto dan 

Samsuri. 

Menurut Moh edi Hariyanto dan samsuri: 
Arapah mak bisa deddih carok bentoh moment pamelean kapala 
disah lereah karnah mon laa pamealean lereah lek, deri kubu-
kubu calon kapala disah reah la mulai mamanas, apapole laa pas 
areh pamelean alereah laa siap kakabbi deri para pendukung 
nyikep arek, karanah takok bedeh serrangan setak etentoh, 
arapah pendukung ruah mak dele sampek ajuangngaginnah, 
adukung calon kapala disah sampek pertaroagi nyabeh ben 
sampek acarok, lereah ekarna aginnah 2 duek faktor lek, 
sepertama mon masyarakat lereah gu onggu mele sasuai moso 
atennah, makah maggih ebejerreh so apak ah bein paggun mele 
sasoai atennah lereah mon pendukung se gu onggu tak ngarep pa 
apah derih kapalah disah se epele. Faktor sekaduek lek lereah 
paggun bedeh emak dhimma’ah apapole emadhureh, deddih 
pendukung mon laa sampek calon kapala disannah leruah 
mennang leek, lereah bisa pangaro de’ ekonomi para 
pendukungngah, paling sakoni’nah leruah paggun olle ontong 
derih kapala disah se epele ,sampek kapala disannah leruah 
tadek jabatannah, deddih ocak kasarannah leruah andik oreng 
sebisa etegguk neng disah leruah lek, ben andik oreng sebisa 
abentoh de’ odhiknah pendukungngah leruah mon bedeh masalah 
kabudih arenah.lejiah lah sampek deddih carok apertahannagi 
tegguennah pendukung jiah lek.103 
 

Penjelasan dari hasil wawancara dengan Moh edi Hariyanto dan 

Samsuri diatas adalah :  

 Kenapa bisa terjadi carok diwaktu moment pemilihan kepala desa 

itu, karna pemilihan kepala desa ini dari para  kubu-kubu pendukung 

calon kepala desa ini sudah siap semuanya dari hal membawa celurit 
                                                           
103 Wawancara dengan Moh edi Hariyanto dan samsuri yang merupakan korban dan pelaku Carok 
yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tanggal 20 November 2016 
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dalam waktu pemilihan kepala desa tersebut, karena kata mereka 

takutnya nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kenapa antusias 

pendukung sangat besar sekali sampai-sampai nyawapun dipertaruhkan 

apabila terjadi bentrok antara pendukung calon kepala desa itu karena 

ada dua faktor, yang pertama kalau masyarakat benar-benar memilih 

sesuai dengan hati nuraninya, maka meskipun mau dibayar dengan uang 

dan dibayar dengan apapun pendukung tersebut akan tetap memilih 

calon kepala desa yang sesuai dengan hati nuraninya, faktor yang kedua 

ini dimana-mana apalagi madura pasti ada, jadi pendukung calon kepala 

desa ketika calonnya tersebut menang dan menjadi kepala desa, sedikit 

banyak pasti mendapatkan untung dari kepala desa yang mereka usung, 

jadi kata kasarannya itu punya orang yang bisa membantu para 

pendukungnya itu dikemudian hari, jadi contohnya bila ada proyek 

yang berhubungan dengan pembangunan desa sedikit banyak 

pendukungnya dikasih bagian, disitulah sampai diperjuangkan sekali 

untuk menjadikan calon kepala desa menjadi kepala desa, sampai 

nyawapun dipertaruhkan dengan carok yang terjadi di pemilihan kepala 

desa ini.104 

 Dalam kaitannya dengan kasus-kasus carok yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa ini penulis juga melakukan wawancara dengan 

beberapa warga kecamatan tlanakan, dalam melakukan wawancara ini 

penulis langsung menemui warga pada siang hari sekitar jam 12.00 di 

                                                           
104 Penjelasan Wawancara dengan Moh edi Hariyanto dan samsuri yang merupakan korban dan 
pelaku Carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tanggal 20 November 2016 
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sebuah tempat yang namanya langgar105, yang mana dilanggar itu lagi 

ada acara warga setempat yang sedang gotong royong membangun 

mushollah, dan dijam 12.00 itu merupakan jam istirahat dan jam sholat, 

sehingga penulis melakukan wawancara dan berdiskusi dengan 

masyarakat tersebut, diantaranya penulis mewawancarai Musahwi, 

Armali, Juhar, Bulanggi, Atmali dan  linmas yang ada di desa larangan 

tokol yaitu pak sijo dan buderi. 

 hasil dari diskusi yang sudah penulis Ringkas terkait masalah 

tindak pidana carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa adalah 

sebagai berukut: 

 bahwasannya menurut para warga setempat terkait pandangan 
mereka terhadap Carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala 
desa tersebut memang meresahkan masyarakat pastinya, karena 
apabila terjadi korban apalagi meninggal, hal itu akan terus terjadi 
pembalasan dari keluarga korban, hal itulah yang menyebapkan 
keresahan, terjadinya carok apalagi pada saat pemilihan kepala 
desa tersebut membuat moment paling penting didesa tersebut 
menjadi hancur dan gak karruan, masa antar pendukung saling 
bercarok satu sama lain dan sampai-sampai membuat kubu 
keduanya saling bacok membacok, hal tersebutlah yang sangat 
disayangkan terjadi pada saat moment penting disuatu desa, 
harusnya moment tersebut dibuat untuk memilih calon yang akan 
memimpin desa tapi malahan dibuat menjadi ajang politisi diantara 
para kubu pendukung kepala desa, pemilihan kepala desa ini adalah 
bentuk demokrasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat 
desa, tapi banyak yang menyalahgunakan moment tersebut dengan 
segala cara agar bisa menjadikan calon kepala desa yang didukung 
bisa menjadi kepala desa. untuk menjadi kepala desa disuatu desa 
di madura itu bukan hal yang murah, setidaknya menghabiskann 
dana sebesar 350 juta paling sedikitnya, apabila dari kubu-kubu 
calon kepala desa tersebut sama2 kuat dari segi ekonomi dan 

                                                           
105 Langgar—di beberapa daerah di Madura ada yang menyebut kobung—adalah mushala kecil 
milik satu keluarga yang fungsi utamanya sebagai tempat shalat. Di luar itu, langgar juga 
digunakan sebagai tempat menerima tamu, tempat istirahat, dan tempat bersantai anggota keluarga 
(layaknya pendapa di Jawa), dan juga merupakan tempat berdiskusi, atau ngobrol-ngobrol dengan 
tetangga, disitulah tempat yang pas buat berdiskusi klau dimadura. 
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kekuasaannya didesa tersebut, bisa saja menghabiskan dana 500 
juta keatas, hal tersebutlah yang membuat carok yang terjadi pada 
saat pemilihan kepala desa, karna menghabiskan uang banyak 
dalam pemilihan tersebut maka terkadang segala cara dihalalkan 
untuk menjadikan calon kepala desa tersebut menjadi kepala desa 
terpilih oleh para pendukungnya, hal tersebutlah yang menjadikan 
salah satu faktor terjadinya Carok pada saat pemilihan kepala 
desa.106 
 
 

D. Upaya polres pamekasan dalam menanggulangi Terjadinya carok 

pada saat Proses pemilihan kepala desa di wilayah Hukum 

Kabupaten Pamekasan  

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu 

anggota Polri IPTU Iriyantono pada tanggal 28 November 2016 

menyebutkan bahwa dalam upaya polres Pamekasan menanggulangi 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa ini diantaranya 

adalah:107 

1. Upaya pencegahan   

a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat   

Penyuluhan hukum kepada masyarakat pihak kepolisian 

Pamekasan menyerahkan semua kepada bagian Satbimnas. Satbimnas 

tidak lupa Memberikan pengetahuan mengenai dampak dari terjadinya 

Penganiayan dan Pembunuhan dengan motif carok itu bagaimana, tidak 

hanya dampak bagi keluarga korban pembunuhan atau penganiayaan 

tetapi dampak bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan dan 

                                                           
106 wawancara dengan Armali, Juhar, Bulanggi, Atmali dan sijo,addullah, misnaji (warga 
kecamatan tlanakan). tanggal 20 November 2016 
107 Wawancara dengan Iptu Iriyantono, Reskrim 1 Tipidum (Tindak Pidana Umum), tanggal 23 
November 2016 
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penganiayaan dengan motif carok yang tentunya harus mengorbankan 

kebebasannya dan selain itu juga dampak bagi anggota keluarga pelaku. 

ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan 

penganiayaan itu seperti apa, selain hal diatas juga dalam penyuluhan 

hukum juga dijelaskan mengenai akan pentingnya kerjasama antar 

pihak untuk mencegah tindak pidana di sekeliling masyarakat. 

b. Penyuluhan tentang agama  

Dalam melakukan penyuluhan tentang agama pihak kepolisian 

berkoordinasi dengan tokoh agama (kiai) Karena seorang kiai 

memiliki  peran atau andil yang sangat besar bagi masyarakat Madura, 

Karena sosok kiai di masyarakat Madura sangatlah dihormati hal ini 

tentu sesuai dengan masyarakat Madura yang terkenal agamis dan 

mayoritas penduduknya beragama islam maka kiai memiliki peran 

penting untuk pembentukan kepribadian masyarakat dan biasanya 

penyuluhan tentang agama ini dilakukan pada hari jumat setelah sholat 

jumat melalui khotbah di masjid. 

c. Mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama  

memberikan pengetahuan serta membuat kesadaran dari tokoh 

masyarakat dan tokoh agama agar bersama-sama membantu pihak 

kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana 

pembunuhan dan penganiayaan dengan motif carok ataupun dalam 

tindak pidana lainnya.108 

                                                           
108 Ibid  
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d. Meningkatkan kewaspadaan baik masyarakat ataupun kepolisian  

Antisipasi dan kewaspadaan terhadap segala sesuatu tindak pidana 

wajib dilakukan oleh kepolisian dan bahkan oleh masyarakat sendiri. 

Hal ini untuk meminimlisir suatu tindak pidana baik tindak pidana lain 

ataupun tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 

pada carok. 

e. Menempatkan personelnya di Tempat Kejadian Perkara (TKP)  

Penempatan beberapa anggota kepolisian di Tempat Kejadian 

Perkara (TKP) dan tempat para kelompok yang bersitegang setelah 

terjadinya Carok itu bertujuan untuk mengantisipasi upaya balas 

dendam dari para pihak yang merasa tidak puas. Penjagaan ini 

dilakukan selama empat bulan pasca kejadian carok yang teradi pada 

saat pemilihan kepala desa tersebut 

f. Melakukan patroli   

Patrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan secara rutin 

dilokasi yang rawan akan tindak pidana carok yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa.109 

2. Upaya penindakan                                                        

a. Tindakan awal  

1) Pihak penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat  

2) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)  

3) Pelaksanaan penanganan / olah TKP  

                                                           
109 Ibid  
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b. Tindakan pelaksanaan  

1) Pemanggilan  

2) Penangkapan   

3) Penahanan  

4) Penggeledahan   

5) Penyitaan  

6) Rekonstruksi   

c. Tindakan akhir  

1) Melakukan pemberkasan  

2) Melimpahkan Berkas perkara kepada JPU  

3) Melimpahkan tersangka dan barang bukti   

Tindakan ini penulis rasa sudah tepat dilakukan oleh pihak Kepolisian, 

karena setelah kejadian carok yang terjadi pada saat proses pemilihan kepala 

desa ini para pihak pastinya masih belum bisa meredakan emosinya, Namun 

tindakan yang penulis rasa paling penting adalah melakukan penyuluhan 

hukum kepada masyarakat, karena pada umumnya masyarakat pedesaan 

masih kurang mengerti dan memahami hukum. Padahal dengan pemahaman 

hukum dapat membuat masyarakat lebih berpikir lagi apakah perbuatan itu 

melanggar hukum atau tidak dan memikirkan konsekuensi apa yang akan 

didapatkannya jika dia melanggarnya. 110 

                                                           
110 Ibid  
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E. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi 

terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa di wilayah 

Hukum Kabupaten Pamekasan yaitu;  

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu 

anggota Polri IPTU Iriyantono pada tanggal 28 November 2016 

menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi polres Pamekasan dalam 

menanggulangi terjadinya carok pada saat proses pemilihan kepala desa 

ini diantaranya adalah: 

1. Kendala intern  

Kendalan intern yaitu kendala yang terdapat dalam tubuh pihak 

kepolisian sendiri, yang meliputi:  

a. Terbatasnya kemampuan penyidik  

Keterbatasan kemampuan penyidik dari pihak kepolisian dalam hal 

pengumpulan data dan bukti-bukti di lapangan, terkait dengan suatu 

kasus tindak pidana Carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala 

desa,  

b. Koordinasi internal yang kurang maksimal   

Artinya seperti informasi intel kepada penyidik kepolisian yang 

kurang terkoordinasi dengan baik  

c. Lambatnya penyidik menuju tempat TKP  

Banyak faktor yang menyebabkan penyidik lambat menuju tampat 

kejadian perkara, keterlambatan tersebut bukan semata-mata karena 
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factor geografis atau faktor lainnya melainkan faktor dari pihak 

kepolisian, dimana pihak kepolisian yang tidak selalu siaga di tempat  

yang terjadi tindak pidana Carok yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa melainkan siaga di posko-posko polisi dan kantor polisi 

dimana terkadang menuju ke lokasi kejadian yang jauh dari posko 

polisi.   

2. Kendala ekstern  

Kendalan ekstern yaitu kendala yang terdapat di luar pihak kepolisian, 

antara lain:  

a. Lambatnya laporan dari masyarakat serta kurangnya kerjasama 

antara masyarakat dan pihak kepolisian. 

 kurangnya kerjasama anatara masyarakat dan pihak kepolisian juga 

dapat berakibat pada keamanan yang terjadi di masyarakat, karena 

masyarakat yang enggan berkomunikasi dengan polisi membuat 

masyarakat yang rugi sendiri pada akhirnya.  

b. Kesulitan dalam memproses tersangkanya   

Kesulitan dalam memproses tersangka dari suatu tindak pidana carok 

yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa missal yaitu karena tak 

jarang pelakunya adalah salah satu orang yang berpengaruh di 

daerah yang bersagkutan, sehingga pelaku dari carok  berlindung di 

balik nama besar tokoh atau nama besar orang yang berpengaruh 

didesanya.  
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c. Masyarakat tidak mau menjadi saksi  

Masyarakat tidak mau menjadi saksi di sini merupakan hal yang 

dapat memperlambat jalannya proses pemeriksaan dari tersangka 

pelaku carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa. Serta 

orang yang menjadi saksi takut karena mendapatkan ancaman atau 

teror yang jika menjadi saksi dari pihak yang dengan keterangan 

saksi akan memperberat hukuman pelaku dan hal ini tentu berakibat 

fatal bagi dirinya sendiri. 

d. Pelaku dilindungi oleh tokoh masyarakat  

Jadi biasanya masyarakat Madura memiliki suatu masalah kiai 

dijadikan sebagai mediator atau penengah dari masalah yang di 

hadapi dan terlepas dari siapa yang benar dan salah kiai tetap mejadi 

penengah sebelum di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk 

tetap diadili menurut hukum yang ada.   

e. Tempatnya sulit dijangkau dimana daerah bagian Pamekasan yaitu 

daerah pengunungan dan daerah pesisir,  

dimana daerah pegunungan di Pamekasan medannya susah di 

tempuh dengan menggunakan kendaraan dan hal ini di pengaruhi 

oleh faktor geografis yang kurang mendukung dan faktor jalan yang 

rusak dan susah di tempuh oleh kendaraan roda empat. 

f. Pelaku melarikan diri  

Tidak adanya sikap kooperatif dari pelaku pembunuhan atau 

penganiayaan  dalam carok yang terjadi pada saat pemilihan kepala 
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desa yang sehingga dapat mempersulit proses penyidikan dari pihak 

kepolisian itu sendiri. 

Dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik, kendala yang 

paling besar adalah dalam hal mendapatkan informasi dari masyarakat 

setempat, baik mengenai kejadian carok yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa tersebut maupun mengenai keberadaan para pelaku carok. Hal ini 

menurut penulis disebabkan selain karena ketakutan masyarakat untuk 

mengungkap kebenaran yang sesungguhnya juga karena kurangnya kesadaran 

hukum dan kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat. 

 

 

 


