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BAB IV 

MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT KELURAHAN 
PAYARAMAN BARAT KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN 

OGAN ILIR TERHADAP PELAKU PENCURI BATRE TOWER 
MENURUT FIQH JINAYAH 

 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri 

Terhadap Pelaku Pencuri Batre Tower Menurut Masyarakat 

Kelurahan Payaraman Barat  

Penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri menurut Nurmala Dewi 

yang merupakan sekretaris Lurah bahwa adalah sebagai berikut : 

1. Spontan 

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim secara spontan, hal itu 

disebabkan karena masyrakat yang melihat lima orang mencuri batre tower dan 

mereka sepakat secara langsung memukuli pelaku karena ditakutkan pelaku akan 

melarikan diri. 

2. Ikut-ikutan 

Alasan yang kedua masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri 

adalah karena ikut-ikutan, masyarakat melihat kerumunan yang main hakim 

sendiri, sehingga masyarakat yang melihat ikut membantu agar pelaku tidak 

melarikan diri. 

3. Perbuatan pencurian tersebut telah meresahkan masyarakat 

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat 

telah resah dengan kasus pencurian. Karena sangat merugikan masyarakat.86 

                                                           
86 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmala Dewi, SH Sekretaris Lurah 

Payaraman, Jum‟at 20 Februari 2014, di Kantor, pukul 10:00 WIB. 
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Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan 

dan wawancara terhadap pihak yang terkait (masyarakat), maka dapat diterangkan 

faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan 

oleh massa terhadap pelaku tindak pidana khususnya di kelurahan Payaraman 

Barat sebagai berikut : 

Faktor internal dari pelaku main hakim sendiri. 

1. Faktor ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani 

pelaku tindak pidana. 

MenurutRuslan Abdul Fatah yang merupakan Lurah Payarman Barat, 

bahwa faktor utama kenapa masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan 

Payaraman Barat lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap 

pelaku tindak pidana dari pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke 

pihak kepolisian adalah dikarenakan hilangnya kepercyaan masyarakat terhadap 

penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Penegakan hukum saat 

ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. 

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat terakhir untuk mendapatkan 

pengadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang sebenarnya. 

Banyaknya pelaku kejahatan yang benas dari jeratan hukum. Akibatnya rasa 

hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga 

semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka 
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alami ke penegak hukum dan lebih menciptakan hukum sendiri seperti 

menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.87 

2. Faktor emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana 

Watak masyarakat kelurahan Payaraman Barat sebagian besar sangatlah 

emosional terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. 

Ketika masyarakat Payaraman Barat berhadapan dengan persoalan yang 

menyangkut dengan harkat dan martabat atau perbuatan yang bertentangan 

dengan norma maka akan dengan mudah emosi masyarakat tersulut. Maraknya 

aksi tindak pidana di Kelurahan Payaraman Barat sudah sangat meresahkan, 

menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang 

mengancam keselamatan dan keamanan mereka. Masyarakat Payaraman Barat 

sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika 

ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan emosinya dan 

tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak 

berdaya. Hal ini sesuai dengan pangakuan Umar (31 Tahun), didi (26 tahun) dan 

angga (29 tahun) dkk. Merupakan beberapa pelaku yang mengakimi pencuri batre 

tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Barat Kabupaten 

Ogan Ilir Kota Palembang.88  

3. Supaya pelaku tindak pidana jera dan membuat pelaku lain takut 

melakukan tindak pidana di Desa Mereka 

                                                           
87 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruslan Abdul Fatah Lurah Payaraman 

Barat, Jum‟at  20 Februari 2015, di kantor, pukul 10:00 WIB. 
88 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan warga Kel. Payaraman Barat Kec. Payaraman 

Kab. Ogan Ilir, Jum‟at 20 Februari 2015, di masjid, pukul 13:00 WIB. 
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Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat Desa salah satu 

alasan masyarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku 

tindak pidana jera dan calon pelaku lain akan menjadi takut ketika ingin 

melakukan tindak pidana di Kelurahan mereka. Hal tersebut cukup beralasan, 

mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian di Kelurahan 

Payaraman Barat cukup tinggi. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan 

cukup efektif, terbukti setelah ada yang melakukan tindak pidana pidana 

pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan 

tidak terjadi lagi. Alasan ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh beberapa 

Perangkat Desa.89 

4. Ikut-ikutan 

Menurut Bapak Beni Saputra (dan kawan-kawan) yang merupakan tokoh 

agama di Kelurahan Payaraman Barat bahwa terkadang masyarakat hanya ikut-

ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat 

dan menonton, namun karena ada ajakan dan ingin juga merasakan member 

hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi 

pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya 

terparovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang 

sebenarnya.90  

5. Faktor rendahnya tingkat pendidikan  

                                                           
89Berdasarkan Hasil Wawancara dengan warga Kel.Payaraman Barat Kec. Payaraman 

Kab. Ogan Ilir, Jum‟at 20 Februari 2015, di masjid, pukul 13:00 WIB. 
90

 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan warga Kel.Payaraman Barat Kec. Payaraman 
Kab. Ogan Ilir, Jum‟at 20 Februari 2015, di masjid, pukul 13:00 WIB. 
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Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Bapak Amiruddin S.Ip 

bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak 

pribadi seseorang. Tidak hanya basic pendididkan agama dan moral membuat 

tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga sangat 

mudah untuk dihasut dan provokasi.91 

Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku main hakim, 

terjadinya main hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut dapat 

dijelaskan antara lain: 

1) Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main 

hakim sendiri yang dilakukan oleh massa 

Maraknya aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap 

pelaku tindak pidana yang terjadi tapi ditangkap atau diproses oleh kepolisian 

mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana 

adalah hal yang wajar atau dibolehkan dilakukan oleh masyarakat. 

2) Faktor kepolisian yang tidak professional dalam menangani kasus-kasus 

tindak pidana 

Faktor kepolisian yang tidak professional dalam menangani kasus-kasus 

tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa 

seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diproses dan 

diselesaikan, sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan 

keamanannya sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap. 

                                                           
91 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin S.Ip Perangkat Kel. 

Payarman Barat Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, Jum‟at 20 Februari 2015, di kantor, pukul 10:00 
WIB. 
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Faktor ini di kuatkan oleh Donald Black (The Behavior of Law, 1976) 

bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum 

tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan 

muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang 

dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada 

hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh masyarakat.92  

Penerapan hukum positif dalam rangka menangani berbagai masalah 

dalam masyarakat termasuk masalah tindakan main hakim sendiri, ada beberapa 

aspek yang harus dapat mendapatkan perhatian, yaitu: 

a. Kualitas perundang-undangan; 

b. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan 

aspirasi masyarakat; 

c. Kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber 

daya manusia; 

d. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan 

tidak professional dan tidak jarang menimbulkan malpraktek di bidang 

penegakan hukum; 

e. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga tidak 

jarang menimbulkan disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama 

atau kurang lebih sama; 

                                                           
92 http://www.library.ohiou.edu/indopubs/penegakan-hukum2000/06/25/0070.html, 

diakses pada tanggal 17 februari 2015, pukul 19:00 WIB. 

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/penegakan-hukum2000/06/25/0070.html
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f. Budaya hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terpadu, 

sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.93 

 
TABEL IV 

Pendapat Warga Mengenai Alasan Melakukan Tindakan Main Main Hakim 
Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kelurahan Payaraman Barat 

Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang 
  

 
NO. 

Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim 
Sendiri Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana 

Jumlah 
Warga 

Persentase 
( % ) 

 
1. 

Masyarakat tidak percaya terhadap penegak 
hukum dalam menangani pelaku tindak 
pidana 

 
9 

 
35 % 

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak 
pidana 

 
6 

 
20 % 

3. 
Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya 
calon pelaku lain takut melakukan hal yang 
sama. 
 

 
8 

 
30 % 

4. 
Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak 
pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat. 

 
4 

 
10 % 

5. Ikut – ikutan 3 5 % 
Jumlah 30 100 % 

 Sumber data : diolah dari hasil wawancara tahun 2015 
 

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 30 warga, yaitu meliputi 10 

orang perangkat desa, 7 orang pemuka agama atau tokoh masyarakat, dan 13 

orang pelaku main hakim sendiri. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan 

alasan masyarakat main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana adalah 

masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak 

pidana. 

                                                           
93 Muladi, 1997,  Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17. 
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Pengendalian sosial di dalam masyarakat merupakan solusi untuk 

mencegah tindakan main hakim sendiri. Menurut Soerjono Soekanto 

pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan 

sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berprilaku dan bersikap 

sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang 

baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berprilaku 

menyimpang atau membangkang.94 

Secara rinci beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat 

berprilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:95 

a. Karena kaidah-kaidah yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau 

kaidah tidak memenuhi kebutuhan dasarnya; 

b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga 

menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan; 

c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan 

yang dipegang warga masyarakat; 

d. Dan karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua 

kepentingan warga masyarakat. 

Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang 

mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berprilaku 

sesuai dengan norma-norma sosial system mendidik yang dimaksud agar dalam 

diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk berindak sesuai 

                                                           
94 Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum., RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 89. 
95 Ibid, hlm. 91. 
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dengan norma-norma , tujuannya untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang 

didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu.96 

Solusi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri adalah dengan 

melakukan tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum 

terjadinya peristiwa pidana dalam hal penanggulangan kejahatan. Tindakan 

preventif yang dilakukan yaitu : 

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum 

untuk dipatuhi; 

2. Menjelaskan pada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang 

terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan 

tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim 

sendiri dapat dipidana; 

3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak 

hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya; 

4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian 

dapat diajak bekerjasama.97 

Main hakim sendiri apapun alasannya perbuat tersebut tindak kekerasan 

yang tidak di benarkan Undang-Undang untuk main hakim sendiri terhadap 

pelaku tindak kejahatan (pencuri batre tower). Karena pelaku kejahatan tetap 

mempunyai hak-hak sebagai warga yang tinggal di Negara yang menjunjung 

tinggi hukum. Sebagai solusi untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri, 

antara lain: 
                                                           

96 Ibid, hlm. 92. 
97  http://eprints.walisongo.ac.id/1411//main-hakim-masyarakat0887754//.html, diakses 

pada tanggal 17 februari 2015, pukul 20:30 WIB. 

http://eprints.walisongo.ac.id/1411/main-hakim-masyarakat0887754/.html
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a. Melakukan pendidikan hukum ke berbagai lapisan masyarakat tentang 

konsekwensi yuridisnya, jika masyarakat melakukan main hakim 

terhadap pelaku kejahatan. 

b. Negara selaku aktor yang melakukan monitoring terhadap penegakan 

hukum seyognyanya menindak secara tegas aparat penegak hukum 

yang jelas jelas melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya 

ketidak percayaan warga terhadap penegak hukum. 

c. Dan menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak 

pidana.98 

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Main Hakim sendiri Bagi Pelaku 

Pencuri Batre Tower di Kelurahan Payaraman Barat 

Islam menjelaskan berbagai norma atau aturan yang harus ditaati oleh 

setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, 

termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam. 

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari 

adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu 

ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya 

adalah umat islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam al-Qur‟an 

maupun al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti 

oleh umat islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah 

serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada 

                                                           
98 http://buktifirmansyah.wordpress.com/2010/10/04/te//.html, diakses pada tanggal 17 

februari 2015, pukul 20:30 WIB. 

http://buktifirmansyah.wordpress.com/2010/10/04/te/.html
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kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan 

sebagaimana yang diatur dalam al-Qur‟an.99  

Unsur jinayah terdapat tiga bagian diantaranya adalah: unsur formal, unsur 

moriel, dan unsur materil.  

1. Unsur formal 

Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman 

hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan (al ruknu al-

syar’i). 

2. Unsur moril 

Adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan 

(al-ruknu al-madi). 

3. Unsur materil 

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat 

memahami taklif. Unsur ini dikenal dengan (al-ruknu al-adabi).  

Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana 

dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana islam juga mempunyai 

ketentuan yang menegaskan perlu adanya penghormatan terhadap hak keadilan 

bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses 

pengadilan yang diselenggarakan di suatu pengadilan atau qadli yang dilakukan 

dengan keputusan seorang hakim. Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan 

bahwa proses penghakiman terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan 

                                                           
99 Ahmad Wardi Muslich, op. cit., hlm. 17-20. 
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sewena-wena. Ada proses yang harus dilaksanakan untuk dapat menentukan 

hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dengan 

adanya proses yang sesuai dengan ketentuan syara‟ diharapkan akan diperoleh 

hukum yang benar-benar adil dan berkesesuaian dengan ketentuan islam, baik 

bagi pelaku tindak pidana (akibat perbuatannya) maupun bagi korban tindak 

pidana.100 

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan syariat, 

maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut 

sebagai tindak pidana (jarimah). Dalam hukum islam, sebuah tindakan atau 

perbuatan dapat disebut tindak pidana (jarimah) apabila memenuhi unsur 

perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang 

umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur 

khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah 

satu dengan jarimah yang lain.101 

Unsur-unsur umum jarimah meliputi tiga bagian yaitu: (1) unsur formil 

(adanya undang-undang atau nash), (2) unsur materiil (sifat melawan hukum), (3) 

unsure moril (pelakunya mukallaf). Adapun unsur khusus ialah yang hanya 

terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus 

pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainya.102  

                                                           
100 Makrus Munajat, 2004, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, 

Yogyakarta, hlm. 11. 
101 Ibid, hlm. 12. 
102 Ibid  
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Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya 

hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-qur‟an dan al-hadits, atas dasar ini 

terbagi atas tiga macam, yaitu : 

1. Jarimah hudud 

Hudud, jamak dari had. Artinya menurut bahasa ialah menahan 

(menghukum). Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar 

hukum syara‟ dengan cara didera atau dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu 

hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa di potong tangan lalu 

sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya. Tergantung kepada 

kesalahan yang dilakukan. Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal 

bagi suatu pelanggar tertentu bagi setiap hukum. 

Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus dijelaskan dalam al-Qur‟an surah 

An-Nur ayat 2 dan 4, Al-Maidah ayat 33 dan 38, yaitu perzinaan, qadzaf 

(menuduh berbuat zina), meminum minuman keras, pencurian, perampokan, 

pemberontakan, murtad.103 

2. Jarimah qishash atau diyat 

Jarimah qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran 

yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman 

Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 178, bahwa diyat adalah denda yang wajib harus 

dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seorang yang terkena hukum 

diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena pengampunan, keringanan 

hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan 

                                                           
103 Ahmad Jazuli, 1999, Fiqh Jinayah, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 

Hlm. 121 
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dengan tidak sengaja atau karena kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-

Nisa‟ ayat 92, bahwa pembunuhan terbagi atas lima bagian yakni: pembunuhan 

sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan sengaja, 

pelukaan semi sengaja.104 

3. Jarimah ta‟zir 

Hukuman ta‟zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan 

hukumanya dalam al-Qur‟an dan Hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan. 

Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukuman ta‟zir diserahkan sepenuhnya 

kepada hakim Islam, hukum ta‟zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan 

jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum 

had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk 

menebus dosanya akibat dari perbuatannya.105 

Pencurian adalah mengambil barang atau harta milik orang lain oleh 

seorang mukallaf yang baligh dan berakal, dari tempat penyimpanannya secara 

diam-diam serta telah memenuhi nishab dari barang tersebut dan tidak ada unsur 

syubhat di dalamnya.106 

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Pencurian yang hukumannya had antara lain terbagi kepada dua bagian 

yaitu: 

                                                           
104  Ibid  
105 Abdullah, Mustafa. Dkk, 1983, Intisari Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 84 
106 Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67. 



70 

 

a. Pencurian ringan, menurut Abdul Qadir Audah pencurian ringan 

adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau 

dengan cara sembunyi-sembunyi. 

b. Pencurian berat, mengambil harta milik orang lain dengan cara 

kekerasan. 

2) Pencurian yang hukumannya ta‟zir, meliputi semua jenis pencurian yang 

dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada 

syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, dan 

pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa 

kerelaannya dan tanpa kekerasan.107 

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri 

dapat dikenakan dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:108 

1. Pengganti kerugian, menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya 

pengganti kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak 

dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong 

tangan dilakukan maka pencuri tidak dikenai pengganti kerugian. 

2. Hukuman potong tangan, merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana 

pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S Al-

Maidah: 38 

ي حكي اه ع كاا  اه  با  ا ك اء ب ا ج ي ا اي طع ة فا الشار الشار   

(Wassaariqu wassaariqatu faaqtha‟uu aidiyahumaa jazaa-an bimaa kasabaa 
nakaaalan minallahi wallahu „aziizun hakiimun). Artinya: laki-laki yang mencuri 

                                                           
107 Abdul Al-Qadir Audah,  At Tasyrik Al-Jinaiy Al Islamiy, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Arabi, Tanpa Tahun) Juz II. Hlm. 514. 
108 Ibid 
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dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan 
bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha 
perkasa lagi maha bijaksana.  

 
Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bias digugurkan, 

kecuali apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang). 

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, 

dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. 

Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki 

kirinya. Apabila ia mencuri ketiga kalinya maka dikenai hukuman potong tangan 

kirinya. Apabila ia masih mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki 

kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai 

hukuman ta‟zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia 

bertobat.109 

Terkait dengan aksi pencurian batre tower yang terjadi Kelurahan 

Payaraman Barat, maka kasus pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai 

pencurian dengan hukuman hudud dan ada pula yang masuk dalam kategori 

pencurian dengan hukuman ta‟zir. Maka dengan demikian tidak lantas 

membolehkan adanya penghakiman terhadap pelaku pencurian sebelum adanya 

proses peradilan.  

Tujuan pendasaran proses hukum pada syari‟at Allah tidak lain adalah 

agar tercipta suatu keputusan yang adil, baik bagi pelaku tindak pidana maupun 

bagi korban atu keluarga tindak pidana. Oleh sebab itulah, Allah juga menegaskan 

                                                           
109 Ibid, halm.678 
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keharusan seseorang pengadil memberikan keputusan yang adil sebagaimana 

diperintahkan kepada Daud a.s dalam Q.S Shad (38) ayat 26: 

 

حك بي ااـ ض ف يفة في اا ك خ ـ د ا جع كيدا ا تتبع ااـ فيض ع  س ب اـحق 

ا شد ي يض ع سبيل ه ل ع ا ي ااـحس        سبيل ه ا ال س يد ب   

   

 (Yaa daawudu innaa ja‟alnaaka khaliifatan fiil ardhi faahkum bainannaasi bil 

haqqi walaa tattabi‟il hawa fayudhillaka „an sabiilillahi innal-ladziina yadhilluuna 

„an sabiilillahi lahum „adzaabun syadiidun bimaa nasuu yaumal hisab(i)). Artinya: 

(Allah berfirman), wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengna 

adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan 

engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. 

 
penjelasan dari ayat diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya,dalam 

lingkup hukum islam, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana harus 

dilaksanakan dan disandarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh 

Allah.     

Terkait dengan main hakim sendiri menurut hukum pidana islam dapat 

dilihat dari perbuatan yang terkandung didalamnya. Perbuatan yang dimaksud 

adalah perbuatan penganiyaan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang 

menyebabkan timbulnya luka dan meninggalnya pelaku tindak pidana pencurian. 
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Dalam lingkup hukum islam, telah ada ketentuan larangan untuk saling 

membunuh dan saling melukai. Larangan untuk saling membunuh sera hukuman 

bagi pelaku pembunuhan disebutkan secara jelas oleh Allah dalam beberapa 

firman sebagai berikut:  

al-Qur‟an, surah al-Maidah :5:32: 

اد فى    ا بغير  ا ف تل  ه   راءيل ا يي ا ى ب ا ع لك كتب  اجل 

يعا   ا ج تل ال ا  ا احيا اار فكا  ل  احياها فكا يعا  ا ج ال

رف لك في اار ل ت ث ا كثيرا  بع  ا بالبي               جاءت ر

               

(Min ajli dzalika katabnaa „ala banii israa-illa annahu man qatala nafsan 
bighairi nafsin au fasaadin fiil ardhi fakaannamaa qatalannaasa jamii‟an waman 
ahyaahaa fakaannamaa ahyaannaasa jamii‟an walaq jaa-athum rusulunaa bil bai-
yinaati tsumma inna katsiiran minhum ba‟da dzalika fiil ardhi lamusrifuun). 
Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain 
, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. 
Sesengguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) 
keterangan-keterangan jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu 
melampaui batas di bumi. 

Ayat diatas dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh 

sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam yaitu 

qishas. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas dikualifisir sebagai 

tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan 

qishas itu wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana 

pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan 

telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qur‟an disini 
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terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh 

seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena itu dalam 

hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga 

korban memaafkannya.110 

 

al-Qur‟an, Surah al-Isra :17:33: 

ا ال التي حر ه اا با لح ت ا  ا ت ط ليه  ا ل ا  ف جع ظ تل   

را ه كا  تل ا رف فى ال  فا ي

(Walaa taqtuluun-nafsallatii harramallahu ilaa bil haqqi waman qutila 
mazhluuman faqad ja‟alnaa liwalii-yihi sulthaanan faala yusrif fiil qatli innahu 
kaana manshuuran). Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 
barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan 
kepada walinya, tetapi janganlah walihnya itu melampaui batas dalam 
pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.  

 
Garis hukum dari ayat diatas bahwa manusia dilarang menghilangkan 

nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Disini 

tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup 

diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam 

negara hukum menurut al-Qur‟an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk 

hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun “hak untuk mati” sama 

sekali tidak dimilki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah 

wewenang Tuhan.111 

                                                           
110 Muhammad Azhary Tahir,  op. cit.,  hlm. 133-134. 
111

 Haliman,  op. cit., hlm. 293. 
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Sesuai dengan ketentuan ayat-ayat diatas dapat diketahui bahwa 

membunuh dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh 

Allah. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja 

dan tanpa ada pembenar secara syara‟ adalah hukuman mati. Sedangkam 

hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah pemberian denda 

yang harus dibayarkan kepda keluarga (ahli waris) korban.112  

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga Kelurahan 

Payaraman Barat terkandung dalam tindakan main hakim sendiri, yang 

merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam di 

Indonesia, yakni hukum Allah (syariat islam) dan hukum perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Disebut demikian, karena dalam lingkup hukum islam 

maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang 

mengatur perkara tersebut. Oleh sebab itulah, main hakim sendiri dalam aspek 

perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana karena terpenuhinya unsur 

melawan hukum yang ada, berlaku dan dapat diberlakukan pada pelaku main 

hakim sendiri.  

Main hakim sendiri merupakan perbuatan kerjasama dalam melakukan 

jarimah. Kerjasama melakukan jarimah maksudnya pelaku bersama-sama 

melakukan jarimah. Dalam bentuk ini tiap-tiap pelaku masing-masing 

memberikan peran dalam melakukan jarimah. 

                                                           
112 Ibid, hlm. 294. 
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Para ulama Islam mengklasifikasikan kerjasama melakukan jarimah yaitu 

sekutu berbuat jarimah secara maksudnya pelaku bersama-sama dengan orang lain 

aktif melakukan jarimah. Melakukan jarimah ini ada dua bagian, yaitu : 

1. Secara kebetulan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Seperti yang terjadi 

dalam kerusuhan, perkelahian, atau demonstrasi missal. 

2. Secara berencana, maksudnya telah melakukan perencanaan terlebih 

dahulu sebelum melakukan jarimah.113 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri 

terhadap pelaku tindak pidana pencurian batre tower telah memenuhi syarat 

sebagai tindak pidana. Terpenuhinya unsur-unsur sebagai tindak pidana pada main 

hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Payaraman Barat 

Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang, secara otomatis 

akan menjadikan adanya pertanggungjawaban. Menurut Abdul Qadir Audah, 

pertanggung jawaban dari suatu tindakan perorangan maupun kelompok orang 

akan hilang manakala dilakukan dengan dasar sebagai berikut:114 

a. Pembelaan yang sah; 

b. Pendidikan dan pengajaran; 

c. Pengobatan 

d. Permainan olaraga; 

e. Hapusnya jaminan keselamatan; 

f. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib. 

                                                           
113 Ahmad, Jazuli. Op .cit, hlm. 129 
114 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamy. Juz I, Beirut: Daar al-Kitab al-

Arabiy, t.th., hlm. 472. 
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Implikasi dari terpenuhinya syarat perbuatan pada main hakim sendiri 

sebagai tindak pidana serta terpenuhinya syarat hapusnya pertanggungjawaban 

adanya proses pidana terhadap pelaku main hakim sendiri. Apabila 

memperhatikan penjelasan diatas terkait tindak pidana main hakim sendiri 

terhadap pelaku tindak pidana pencurian, maka sanksi utama yang dapat diberikan 

kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman qishash atau diyat. Pemberian 

hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga 

dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena 

niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan 

dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kriteria jarimah qishash atau 

diyat.  

 


