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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. 

Sebagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 

1945), tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi 

dan keadilan sosial. Berpangkal tolak dari cita hukum dan cita bangsa tersebut, 

dirumuskan sebuah konsep negara hukum Indonesia yang diharapkan nantinya 

pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada 

umumnya. 

Rumusan negara hukum tersebut dipertegas dalam UUD RI 1945 yang 

menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat) bukan 

negara kekuasaan (machsstaat). Dalam pasal 1 aturan peralihan UUD RI 1945 

dinyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. 

KUHP merupakan salah satu peraturan yang masih tetap berlaku di Indonesia, 

didalam KUHP tersebut terutama pasal 302 : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 

paling banyak tiga ratus rupiah  karena melakukan penganiayaan 

ringan terhadap hewan; 
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1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui 

batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan 

kesehatannya; 

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, 

yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada 

di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib 

dipeliharanya.  

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau 

cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka yang 

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena 

penganiayaan hewan.  

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.  

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.
1
 

 

Madura adalah pulau yang terdiri dari empat Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Bangkalan berada di ujung barat pulau Madura, di sebelah timur 

Kabupaten Bangkalan berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Sedangkan 

Kabupaten Sampang di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Pamekasan. Dan di ujung timur pulau Madura ada Kabupaten Sumenep. 

Keempat Kabupaten tersebut nyaris tidak berbeda, mulai dari mata pencaharian 

dan kebiasaan-kebiasaan penduduknya. Dilihat dari matapencaharian orang 

Madura, sebagian besar dari mereka masih mengandalkan agraris sebagai 

penopang utama kelangsungan hidup. 

Aktivitas-aktivitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung 

sepanjang  tahun. Aktivitas menanam padi misalnya hanya dapat dilakukan 

pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian 
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biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, kedelai dan umbi-umbian, 

dan adakalnya tembakau.
2
  

Yang disebutkan terakhir ini bisa  kita katakan sebagai mata 

pencaharian andalan orang Madura pada musim kemarau. Tidak sedikit orang 

Madura yang mampu menunaikan ibadah haji dari hasil menanam tembakau, 

tetapi tidak sedikit pula orang Madura yang tidak mendapatkan keuntungan 

apapun, kecuali hitamnya kulit  dan kurusnya badan, disebabkan pedagang 

tembakau tidak membayar hasil tembakau mereka.
3
  Untuk menanam tanaman 

tersebut di butuhkan bajak, dan untuk meringankan beban dalam bertani orang 

Madura sejak dulu menggunakan sapi sebagai penarik bajak. Hal inilah yang 

menjadikan awal mula kebudayaan Karapan Sapi. 

Tentang sejarah asal mula karapan sapi, diketahui bahwa Karapan Sapi 

pertama kali dipopulerkan oleh Pangeran Katandur yang berasal dari Pulau 

Sapudi, Sumenep pada abad 13. Awalnya ingin memanfaatkan tenaga sapi 

sebagai pengolah sawah. Berangkat dari ketekunan bagaimana cara membajak 

sapinya bekerja ,mengolah tanah persawahan, ternyata berhasil dan tanah 

tandus pun berubah menjadi tanah subur.
4
 

Melihat gagasan bagus dan membawa hasil positif, tentu saja warga 

masyarakat desa mengikuti jejak Pangerannya. Akhirnya tanah di seluruh 

Pulau Sapudi yang semula gersang, menjadi tanah subur yang bisa ditanami 

padi. Hasil panenpun berlimpah ruah dan jadilah daerah yang subur makmur. 

Setelah masa panen tiba sebagai ungkapan kegembiraan atas hasil panen yang 

melimpah Pangeran Ketandur mempunyai inisiatif mengajak warga di desanya 

untuk mengadakan balapan sapi. Areal  tanah sawah yang sudah dipanen 

dimanfaatkan untuk areal balapan sapi. Akhirnya tradisi balapan sapi gagasan 

Pangeran Ketandur itulah yang hingga kini terus berkembang dan dijaga 

                                                           
2
 A. Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga diri Orang Madura,LKIS, Yogyakarta, 

2006, hlm 37 
3
 Mahrus Ali, Mengguagat Dominasi Hukum Negara,Rangkang, Yogyakarta, 2009, hlm 41 

4
 Madura blog  ASAL MULA KERAPAN Asal Mula KArapan Sapi, (http://madura 

elasukron.blogspot.com/ ) diakses12 April 2012 15.30 
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kelestariannya. Hanya namanya diganti lebih  populer  dengan “Karapan 

Sapi”.
5
 

Kabupaten yang sering menyelenggarakan karapan sapi yaitu 

Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selain terkenal dengan slogan gerbang 

salamnya (gerakan pembangunan menuju masyarakat yang islami), Karapan 

Sapi adalah budaya yang berasal dari pulau Madura, dimana sepasang sapi 

dengan dilengkapai oleh peralatan kayu yang dipasang diatas leher sapi 

(kaleles madura red.) dan dikendalikan oleh seorang joki yang dimana 

dilengkapai oleh sepasang kayu yang ditancapi paku dan dipukulkan dipantat 

sapi agar sapi bisa lari lebih  kencang, dan  pada saat sapi akan dilepas di garis 

start sapi itu terlebih dahulu diolesi balsam dibagian mata dan pantatnya, serta 

jahe yang sudah di haluskan dicampur dengan cabe dan dipasangkan di bagian 

badan sapi, serta sebelum dilepas sapi terlebih dahulu dicambuk di bagian 

belakang  (pantat)  yang mengakibatkan  sapi  tersebut luka  setelah  melewati 

garis finish, dan bahkan luka pada sapi tersebut akan   sembuh  antara  dua, tiga  

minggu setelah perlombaan. 

Umumnya sebuah pesta rakyat, penyelenggaraan Kerapan Sapi juga 

sangat diminati oleh masyarakat Madura. Setiap kali penyelenggaraan Kerapan 

Sapi diperkirakan masyarakat yang hadir bisa mencapai 1000-1500 orang. 

Dalam pesta rakyat  itu berabagai kalangan maupun masyarakat Madura 

berbaur menjadi satu dalam atmosfer sportifitas dan kegembiraan. 
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Pengertian kata “karapan” adalah adu sapi memakai “kaleles”. Kaleles 

adalah sarana pelengkap untuk dinaiki sais/joki yang menurut istilah Madura 

disebut “tokang tongko”. Sapi-sapi yang akan dipacu dipertautkan dengan 

“pangonong” pada leher-lehernya sehingga menjadi pasangan yang satu. 

Kaleles sebagai sarana untuk kerapan yang dinaiki joki dari waktu ke waktu 

mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Kaleles yang dipakai 

dipilih yang ringan (agar sapi bisa berlari semaksimal mungkin), tetapi kuat 

untuk dinaiki tokang joki.
6
 

Pemilik sapi karapan memperoleh gengsi yang tinggi manakala mampu 

memenangkan lomba tradisional tersebut. Selain itu, harga pasangan sapi 

pemenang karapan langsung melambung. Misalnya, harga sapi yang 

memenangkan lomba Karapan Sapi pada tahun  2003 melambung menjadi Rp. 

200.000.000 dari dua tahun sebelumnya hanya Rp. 40.000.000. juta. Untuk 

membentuk tubuh pasangan sapi yang sehat membutuhkan biaya hingga Rp. 

4.000.000 per pasang sapi untuk makanan maupun pemeliharaan lainnya. 

Maklum, sapi karapan diberikan aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, 

terlebih-lebih menjelang diadu di arena karapan. Berdasarkan tradisi 

masyarakat pemilik sapi karapan, maka hewan tersebut menjelang diterjunkan 

ke arena dilukai di bagian pantatnya yakni diparut dengan paku hingga kulitnya 

berdarah agar dapat berlari cepat. Bahkan luka itu diberikan sambal ataupun 

balsem yang dioles-oleskan di bagian tubuh tertentu antara lain di sekitar mata. 

Sehari sebelum lomba dilaksanakan, pasangan sapi dan pemilik serta 

sejumlah kerabatnya menginap di tenda yang dipasang di lapangan. Tidak lupa 

rombongan itu dimeriahkan oleh kelompok musik tradisional Sronen yang 

                                                           
6
  Ahmad Jibril, “Sejarah Karapan sapi, Tradisi, Pesta, dan Prestise Rakyat Madura”, 

(http://djibriel-fisip10.web.unair.ac.id) 12 April 2012 15.30 WIB 
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mengarak pasangan sapi menjelang dipertandingkan. Bahkan jasa dukun pun 

diperlukan dalam kegiatan karapan sapi. Para “penggila” Kerapan Sapi 

melakukan itu semua demi sebuah gengsi yang memang merupakan watak 

khas orang Madura 

Kejuaraan Karapan Sapi dimulai dari tingkat Kecamatan dilanjutkan ke 

tingkat Kabupaten dan diteruskan sampai ke tingkat Karesidenan. Tradisi 

Karapan sapi ini diselenggarakan pada bulan Agustus dan September setiap 

tahunnya di beberapa wilayah  di  Madura. Dengan pertandingan final yang 

dilakukan pada akhir bulan September atau Oktober di kota Pamekasan untuk 

memperebutkan Piala Bergilir Presiden. Karapan sapi didahului dengan 

mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi 

gamelan Madura yang dinamakan saronen. Tradisi ini benar-benar meriah, 

apalagi alunan musik seronen menonjolkan perpaduan bunyi gendang, 

terompet, dan gong yang disertai tarian para pemainnya. Para pemusik seronen 

ini memang sengaja disewa oleh para pemilik sapi. Terutama untuk 

menyemangati anggota kontingen beserta sapi-sapinya sebelum Karapan Sapi 

(Pacuan Sapi) dimulai. 

Dalam setiap Perlombaan tentunya ada orang – orang terkait 

perlombaan tersebut , ternyata dalam Budaya karapan Sapi pun demikian , 

terdapat beberapa julukan-julukan untuk orang yang berkecimpung dalam 

karapan sapi itu : 

1. Tokang tongko’ yaitu orang yang bertugas mengendalikan sapi pacuan   

di atas kaleles; 

http://plat-m.com/
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2. Tukang gettak yaitu orang yang bertugas menggertak sapi agar pada 

saat diberi aba-aba dapat melesat dengan cepat; 

3. Tukang tonja yaitu orang yang bertugas menarik dan menuntun sapi; 

4. Tukang gubra yaitu orang yang bertugas bersorak-sorak untuk 

memberi semangat pada sapi pacuan; 

5. Tukang tambeng yaitu orang yang bertugas menahan tali kekang sapi 

sebelum dilepas.
7
 

 

Memotret budaya karapan sapi selayaknya kita berpendapat bahwa 

sebenarnya budaya tersebut bertentangan dengan hukum positif kita, akan 

tetapi kerisauan dan kegalauan di atas menjadi pijakan berpikir dalam 

perenungan panjang untuk menentukan penegakan hukum menuju arah baru 

demokratis dan demi terciptanya tujuan dan cita-cita hukum. Penegakan hukum 

terutama tentang yang menyangkut hal kebudayaan. merupakan wujud 

imajinasi sebuah kesadaran baru yang menggeluti sebuah wilayah konseptual 

yang sangat luas. Di sana berbagai motivasi dan konsep pembaruan akan 

menuju kepada pembaruan hukum Indonesia saat ini. Dan menimbulkan 

kesadaran masyarkat terhadap pentingnya hukum. guna menuju kepada hukum 

yang mengayomi dan menenteramkan masyarakat secara tidak diskriminatif. 

Sehingga hukum akan tegak dengan kewibawaanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengajukan proposal penelitian hukum yang akan diangkat dalam penulisan 

karya ilmiah skripsi dengan judul “TINJAUAN PENGANIAYAAN 
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TERHADAP HEWAN DALAM KARAPAN SAPI MENURUT PASAL 

302 KUHP” (STUDI DI KABUPATEN PAMEKASAN). 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis mennyimpulkan ada beberapa 

permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas yaitu :  

1. Bagaimana bentuk perlombaan karapan sapi? 

2. Apakah penganiayaan terhadap hewan dalam Karapan Sapi  merupakan 

tindak pidana di tinjau dari pasal 302  KUHP? 

3. Bagaimana tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan 

hewan dalam karapan sapi? 

4. Bagaimana upaya preventif terhadap penganiaayaan hewan dalam karapan 

sapi? 

C. Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah  yang diangkat oleh penulis, maka penulisan ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bentuk karapan sapi. 

2. Untuk mengetahui apakah penganiayaan terhadap hewan dalam karapan 

sapi merupakan tindak pidana yang diatur didalam pasal 302 KUHP 

3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan 

hewan dalam karapan sapi. 

4. Untuk mengetahui upaya preventif terhadap penganiaayaan hewan dalam 

karapan sapi. 
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D. Manfaat Penulisan  

Sementara manfaat dari penulisan ini, secara sederhana Penulis 

klasifikasikan sebagaimana di bawah ini: 

a. Secara akademis, 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan serta menjadi sumber referensi maupun bahan kajian yang 

berkaitan dengan penganiayaan terhadap hewan dalam Karapan Sapi   di 

tinjau dari pasal 302  KUHP.  

b. Secara praktis 

1) Penulis  

   Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu 

(S-1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wacana bagi aparat 

hukum dan kalangan praktisi penganiayaan terhadap hewan dalam 

Karapan Sapi   di tinjau dari pasal 302  KUHP. 

3) Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ikut andil 

dalam Karapan Sapi, bahwasanya terdapat fungsi-fungsi sosial baik 

positif ataupun negatif akan adanya karapan sapi ini, sehingga warga 

mampu memilah dan mengambil sisi manfaat positif dari adanya karapan 

sapi ini.  
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E. Metode Penelitian 

  Istilah metodologi berasal dari kata “metode”. Metodelogi pada 

hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, 

menganalisa, dan memahami sesuatu yang dihadapinya. Dalam rangka 

menganalisa seperti permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dan juga berkaitan dengan teori-teori hukum, serta dengan 

melihat kenyataan yang terjadi masyarakat.
8
 Penelitian dilakukan dengan 

mengolah dan menganalisa Undang-Undang. Kemudian dikaitkan dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini penulis akan menganalisa 

karapan sapi di Kabupaten Pamekasan pada. Penulis akan mengaitkan 

karapan sapi dengan pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,.  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis adalah 

Kabupaten Pamekasan yang terletak di pulau Madura Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi tersebut tepatnya di  Kecamatan Kota. Karapan sapi tersebut 

merupakan perlombaan tingkat Kabupaten. 

3. Sumber Data 

                                                           
8.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,1991,hal.17  
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Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

a. Sumber Data Primer yaitu data yang di ambil langsung di lapangan 

karapan sapi dari responden melalui wawancara. Penelitian mulai bulan 

April sampai dengan Bulan November 2012, untuk meneliti data yang 

terjadi selama bulan September sampai dengan bulan November 2012 

tentang kekerasan dalam karapan sapi  menurut pasal 302 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. 

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang-

undangan buku – buku literatur maupun data – data tertulis lainnya yang 

berhubungan dan mendukung dalam penelitian ini.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan 

mengadakan tanya jawab dengan responden. Penulis akan melakukan 

wawancara dengan Halifaturahman selaku Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan sebagai pihak penyelenggara karapan sapi tingkat 

Kabupaten, Kaur Bankum  Kapolres Pamekasan Jauhari Catur, Ahmad 

Baidawi dan Mohamad Nasir, keduanya adalah pemilik sapi karapan, 

para joki karapan sapi, penonton karapan sapi, dan juga tokoh 

masyarakat. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke 
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hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.  

b. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

melihat dokumen yang ada. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data berkaitan langsung dengan perlombaan Karapan 

Sapi. Beberapa cara yang dalam dokumentasi yaitu, mengambil gambar 

(foto), merekam suara, merekam video. 

c. Observasi  

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, 

pendengaran, peciuman dan sebagainya. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui secara langsung perlombaan Karapan Sapi. 

d. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak/random, yakni 

mengambil subyek dari populasi yang ada akan diambil sebagian secara 

acak.  Dari 24 pasang sapi yang ada, akan diambil dua pemilik sapid an 

joki secara acak untuk dijadikan sampel. Dan diantara ribuan penonton 

yang hadir akan diambil lima penonton secara acak. Selain itu penulis 

akan juga akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat.  

5. Teknik Analisa Data 
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Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu analisa yang 

mengemukakan fakta- fakta dan data- data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan. Segala informasi yang diperoleh dari responden dan studi 

kepustakaan, kemudian akan dibahas dan dipaparkan sesuai dengan 

kenyataannya. Kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data 

tersebut dengan pemikiran yang logis.   

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian tindak pidana, karapan api,  

sejarah karapan sapi,  dasar yuridis pasal 302 KUHP dan tugas dan wewenang 

polisi 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan dari inti dari penulisan laporan penelitian ini, yang 

menyajikan hasil pengamatan serta data- data yang telah diperoleh dari studi di 

lapangan, dimana terhadap data- data tersebut akan dijelaskan dengan analisis- 

analisis yang logis. 
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BAB VI: PENUTUP 

Yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dan penulisan 

skripsi. Kesimpulan berisi hasil akhir dari penelitian dan juga saran- saran dari 

penulis yang sifatnya konsturktif yang diharapkan berguna bagi pihak- pihak 

yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 


