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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  

Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya dalam hal budaya serta 

memiliki potensi berbagai macam etnis, suku dan budaya. Masyarakat dalam 

melestarikan budaya sendiri harus saling terjalin dengan baik, sehingga 

membangun fungsi kesadaran kolektif dan jiwa optimis akan tertanam di setiap 

diri manusia.  

Dengan keaneragaman kebudayaan yang muncul dalam keberadaan di 

nusantara ini, ada beberapa macam kebudayaan yang sangat unik dan tetap 

dinilai sebagai kebudayaan yang dihormati, salah satunya adalah budaya 

Madura yaitu tradisi Kerapan Sapi.  

Pulau Madura terdiri dari empat Kabupaten yaitu : Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, Sumenep. Penulis mengkhususkan wilayah Kabupaten Pamekasan 

sebagai objek penelitian terhadap pelaksanaan perlombaan Kerapan Sapi.  

Kerapan Sapi adalah sebagai salah satu wujud hasil budaya yang 

berupa  kesenian Madura. Kerapan Sapi merupakan salah satu jenis atraksi 

yang diangkat dari budaya Madura dan bentuk dari budaya tersebut adalah 

memperagakan lomba pacuan sapi yang memang khusus untuk dilombakan. 

Dalam even Kerapan Sapi para penonton tidak hanya disuguhi adu cepat 

sapi dan ketangkasan para jokinya, tetapi sebelum memulai para pemilik 

biasanya melakukan ritual arak-arakan yang dimaksud dengan arak-arakan 
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sebagai hiburan masyarkat pamekasan pada saat perlombaan, yang 

sebagaimana kerapan sapi disekelilingi pacuan disertai alat musik seronen 

perpaduan alat musik khas Madura sehingga membuat acara ini menjadi 

semakin meriah.
1
 

Penulis dalam Penelitian memilih objek karapan sapi karena pada 

historisnya Kerapan Sapi pada awalnya hanya permainan di sawah oleh antar 

petani, kemudian berkembang menjadi tradisi sebagai ungkapan rasa bersyukur 

petani akan keberhasilan panen jagung maupun tembakau. Seiring berjalannya 

waktu Kerapan Sapi menjadi sebuah permainan lomba atau pertandingan yang 

menjadi kegemaran masyarakat Madura. Dalam Kerapan Sapi tersebut setiap 

sepasang sapi dan lehernya dipertautkan dengan sebuah pengonong yang 

menjadikan sepasang Sapi itu dalam satu formasi ketika berlari. 

Asal mula kemunculan Kerapan Sapi tidak ada bukti-bukti tertulis yang 

dapat diakui kebenarannya. Data tentang awal mula Kerapan Sapi yang sampai 

saat ini diyakini kebenaranya oleh masyarakat Madura berupa cerita-cerita 

legenda tentang Kerapan Sapi. Karapan Sapi pada awalnya hanya permainan di 

sawah oleh antar petani, kemudian berkembang menjadi tradisi sebagai 

ungkapan rasa bersyukur petani akan keberhasilan panen jagung maupun 

tembakau. Seiring berjalannya waktu Kerapan Sapi menjadi permainan lomba 

atau pertandingan yang menjadi kegemaran masyarakat Madura.  
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Disebutkan bahwa Kerapan Sapi sudah ada sejak abad 14. Istilah-istilah 

dalam kerapan menunjuk pada ajaran-ajaran Islam yang dibawa Kiai Pratanu 

pada tahun 1531. Sekitar abad ke 14 Sapudi diperintah oleh Panembahan 

Wlingi ia menanamkan cara beternak Sapi yang kemudian dilanjutkan oleh 

puteranya yang bernama Adi Poday. Ia memanfaatkan pengalamannya bertani 

di Pulau Sapudi dengan alat pertanian nanggala dan salaga. Konon setelah 

pertanian maju, pasangan-pasangan sapi yang menggarap sawah disalaga 

bersama (dibajak) atau berlomba kecepatan. Lama kelamaan menjadi 

kebiasaan. Akhirnya setiap penggarapan sawah diikuti pacuan Sapi.
2
 

Namun timbul akibat pergerseran perubahan zaman era globalisasi yang 

semakin berkembang, Karapan Sapi sekarang tidak lagi dikenal sebagai sebuah 

ritual kebudayaan pada pertanian, tetapi menjadi ajang perlombaan atau 

kejuaraan sehingga ada pergeseran fungsi. Yang tadinya berfungsi untuk 

membangun komunikasi dan informasi serta solidaritas antar masyarkaat 

bergeser fungsi menjadi untuk mencari pemenang pacuan Sapi. Bahkan sudah 

menjadi even pariwisata di Indonesia yang tidak hanya disaksikan oleh turis 

local tapi juga turis dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan Karapan 

Sapi ini. Pergeseran fungsi ini tentunya akan membawa dampak baik yang 

diharapkan (positif) maupun dampak yang tidak diharapkan (negatif).
3
 

Karena adanya persaingan antara satu pemilik dengan yang lain, maka 

berbagai cara dilakukan. Salah satunya ialah menggunakan “Rekeng”. 

“Rekeng” merupakan alat pemukul pantat sapi yang biasanya terdapat 

                                                           
  

2
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Ekonomi, Budaya, Jurnal Patrawidya, Vol. 16, No. 1, hal 119. 
3
 Ibid., (Sumber Kutipan sama dengan No1 halaman berbeda) ,hal,76  
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semacam paku kecil di tiap sisinya sehingga Sapi yang dijadikan ajang 

perlombaan mengalami luka berat bagian pantat Sapi  dan ada selain dari pada 

melukai pantat Sapi seperti mengoles balsam ke bagian mata Sapi sehingga 

mengalami perih bagian dari kelopak mata Sapi. Penggunaan “Rekeng” 

tersebut adalah hal yang biasa bagi kalangan pengkerap hingga sampai saat ini 

Namun tidak dengan aparatur penegak hukum ,pemerintah, para ulama dan 

parawisatawan di Pulau Madura khususnya daerah Pamekasan yang dikenal 

sebagai selogan gerbang salam. 

Hal tersebut menyebabkan adanya dampak sosial ekonomi karena sesuai 

dengan konflik yang ditimbulkan penggunaan “Rekeng” . Terjadinya dampak 

sosial sehingga penggunaan “Rekeng” terhadap Tradisi Kerapan Sapi tersebut 

bertentangan dengan Pasal 302 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana 

(KUHP) serta Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 Tentang 

Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan dalam pelaksanaannya. 

sebagaimana undang-undang hukum positif yang masi berlaku sampai saat ini 

kerapan sapi menimbulkan unsur-unsur kekerasan atau penganiyaan terhadap 

hewan sehingga hewan yang seharusnya sejahtera hidupnya serta mendapatkan 

hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang sebagaimana kesejahteraan 

hewan yang harus perlu diperhatikan manusia selaku pemilik atau pengelola 

hewan. 
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Jika ditijau dari dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 

302 yang berbunyi :  

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

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan 

ringan terhadap hewan: 

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.
4
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

penelitian hukum yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah skripsi 

                                                           
4
 Lihat , Pasal 302 ayat 1 hal 87, Surabaya 2015  



6 
 

dengan judul IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 

AYAT 1 KUHP TERHADAP PENGGUNAAN “REKENG” DALAM 

KERAPAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah dalam kegiatan Kerapan Sapi yang menggunakan “Rekeng” 

merupakan Tindak Pidana di tinjau dari pasal 302 ayat 1 KUHP ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Kerapan Sapi? 

3. Kendala apa yang dihadapi Polres Pamekasan dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Kerapan Sapi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengatahui Implementasi penegakan hukum pasal 302 ayat 1 

`KUHP terhadap penggunaan “Rekeng” terhadap joki pada perlombaan 

tradisi Kerapan Sapi di daerah Kabupaten Pamekasan  

2. Untuk mengetahui upaya serta kendala yang dilakukan aparat kepolisian 

dalam menanggulangi kekerasan hewan pada kegiatan Kerapan Sapi yang 

menggunakan “Rekeng” terhadap perlombaan tradisi Kerapan Sapi di 

daerah Kabupaten Pamekasan. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat  Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta refrensi 

dalam hal menambah ilmu pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca 

guna mengetahui reliata Tradisi Kerapan Sapi yang  berunsur  
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kekerasan terhadap joki yang menggunakan “Rekeng” pada saat 

perlombaan Kerapan Sapi.   

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran secara ilmu ilmiah dan ilmu amaliah terhadap perkembangan 

hukum khususnya hukum pidana.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan edukasi serta Mentranformasikan secara yuridis 

kepada masyarakat luas mengenai sanksi pidana terhadap joki pada saat 

perlombaan tradisi Kerapan Sapi yang berunsur kekerasan para 

pengguna “Rekeng”.  

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan 

perlombaan tradisi kerapan sapi yang berunsur kekerasan pada 

penggunaan “Rekeng” . 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendoman baru dibidang ilmu 

hukum khususnya hukum pidana dalam rangka menambah pengetahuan 

serta wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-

teori ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana yang terkait 

permasalahan yang di teliti oleh penulis, serta sekaligus sebagai syarat 

akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan s1 di bidang Ilmu Hukum. 
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2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta 

propaganda yang konkrit atas permasalahan yang diangkat bagi penulis 

,sehingga masyarakat mampu memahami Tradisi Kerapan Sapi yang ber-

unsur kekerasan sehingga mengakibatkan luka berat bagian pantat sapi 

tersebut perbuatan yang dilakukan oleh ulah joki dalam penggunaan 

“Rekeng” pada saat perlombaan Kerapan Sapi hal tersebut merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif  (KUHP) dan Intruksi 

Gubenur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan 

Sapi Tanpa Kekerasan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan . 

3. Bagi Aparat Penegakan Hukum  

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang di cita 

citakan sesusai Ius Konstitutum dan Ius Konstitudem bagi aparat penegak 

hukum khususnya aparat kepolisiaan yang berwenang agar dapat 

menjalankan tugas fungsi sesuai dengan amanah negara agar mendapat 

tanggung jawab serta  tidak menimbulkan kekerasan terhadap kerapan sapi 

dan membuat efek jera kepada pemilik sapi maupun pada joki.    

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan Mentranformasikan  ilmu pengetahuan 

secara amaliah  dan Ilmu ilmiah mengenai objek study yang diangkat, 

sehingga indikator jaka pendek maupun jaka panjang mahasiswa 
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khususnya, dapat inisiatif dalam regenerasi calon penegak hukum ditengah 

masyarakat yang di cita citakan. 

F. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis,yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai 

norma atau kaidah,dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat 

relita yang ada di masyarakat
5
. 

Penelitian ini berdasarkan Pengalaman serta melihat langsung pada 

saat pelaksanaan perlombaan Kerapan Sapi di setiap bulan Juli sampai 

dengan bulan Agustus yang berunsur Kekerasan terhadap Sapi pada saat 

perlombaan di Kabupaten Pamekasan . dalam hal ini penulis akan 

menganalisa terkait dengan persoalan kerpan sapi serta menganalisa 

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk 

Implementasi secara yuridis terhadap terjadinya kekerasan dalam 

penggunaan Rekeng dalam kegiatan Kerapan Sapi yang berunsur 

kekerasan pada saat perlombaan di Kabupaten Pamekasan, serta kendala 

apa yang dihadapi aparat Kepolisian dalam Implementasi pasal tersebut 

sehingga dalam perakteknya masi terjadinya Kekeraasan terhadap Kerapan 

Sapi  pada saat perlombaan di Kabupaten Pamekasan di tinjau dari pasal 

302 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  

 

                                                           
5
 Suratman dan Philips Dillah,2013Metode Penelitian Hukum,.Bandung.penerbit 

Alfabeta, hal 229 
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2. Lokasi Peneltian  

 Penulis memilh lokasi di wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan 

tempat Perlombaan Kerapan Sapi di tingkat kabupaten pada di bulan Juni 

sampai bulan Agustus yang digelar di Stadion Waru Pamekasan pada 

tingkat Kabupaten. lokasi penelitian ini diketahui oleh peneliti pada saat 

perlombaan Kerapan Sapi yang berunsur kekerasan hingga sampai saat ini 

sehingga dapat memperoleh data secara objektif. 

3.  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder .  

a) Bahan Hukum Primer: Data yang diperoleh dari pengalaman pada saat 

pelaksannan Kerapan Sapi pada bulan Juli 2017 di wilayah Kabupaten 

Pamekasan dengan cara menggunakan “Rekeng”. Penelitian tersebut 

dengan cara melalui wawancara. Penelitian tersebut mulai bulan Juli 

2017, terkait dengan pelaksanaan Kerapan Sapi yang berunsur 

kekerasan. 

b) Bahan Hukum Sekunder : Data yang diperoleh dari perundang-

undangan buku – buku literatur maupun data – data tertulis lainnya 

yang berhubungan dan mendukung dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier adalah: Petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 

kamus,ensiklopedia,majalah, surat kabar dan sebagainya
6
. 

                                                           
6
 Zainuddin,  2016 METODE PENELITIAN HUKUM Jakarta: Sinar Grafika, Hal 106 
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4.   Teknis pengumpulan data  

a. Observasi  

Observasi tersebut akan dilaksanakan pada saat penelitian di 

wilayah Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan data terkait dengan 

permasalahan peneliti yang di sekitar di bulan Juli 2017. 

b.  Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan 

mengadakan tanya jawab dengan Bambanag Hermanto, Kasat Reskrim 

1 Selaku Tipidum (Tindak Pidana Umum) serta dengan Fadilatur 

Rohmah, PS,Kaurmintu Sat Reskrim  , hal ini untuk mendapatkan data 

terkait dengan permasalahan peneliti di wilayah Kabupaten Pamekasan. 

d.  Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

melihat dokumen yang ada. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data berkaitan langsung dengan permasalahan peneliti 

dengan cara  dokumentasi yaitu, mengambil gambar (foto) terkait 

dengan permasalahan peneliti. 

5. Analisa Data 

Seluruh data baik berasal dari kepustakaan maupun dari studi 

lapangan yang terkumpul dianggap cukup maka data akan diolah dengan 

menggunakan metode diskripstif analisis yang mengambarkan fakta yang 
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diperoleh dari peneliti sesuai dengan studi lapangan yang terjadi 

permasalahan penulis dalam penelitian hukum. 

G.  Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika Penulisan Hukum ini, Penulis akan menyajikan 

empat bab dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penulisannya. Sistematika penulis ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan dari awal yang memuat hal –hal yang 

menjelaskan latar belakang permasalahan pokok yang terjadi di tengah 

masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif dan berisi 

tentang rumusan masalah ,tujuan  penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini merupakan hasi dari uraian kajian teori atau landasan teori 

dari berbagai sumber data tentang permasalahan yang dipaparkan oleh 

penulis yaitu : Implementasi Penegakan Hukum Pasal 302 Ayat 1 

Kuhp Terhadap Penggunaan “Rekeng” dalam Karapan Sapi Madura 

Di Kabupaten Pamekasan. 

BAB III:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini merupakan hasil dari penelitan hukum dan pembahasan 

pokok atas permasalahan yang ada dalam penulis terkait tentang 

kekeran Kerapan Sapi dalam penelitian hukum serta menganalisa hasil 
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dari wawancara dan menguraikan hasi  penelitian pembahasan tentang 

Implementasi Penegakkan Hukum pasal 302 pasal 1 KUHP Terhadap 

penggunaan “Rekeng” dalam Karapan Sapi Madura Di Kabupaten 

Pamekasan. 

BAB IV:  PENUTUP  

 `Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian hukum  yang 

sebagaimana yang berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

hasil dari penelitian yang di paparkan oleh penulis yang menanggapi 

permasalahan yang telah dangkat penulis yaitu tentang Implementasi 

Penegakan Hukum Pasal 302 Ayat 1 KUHP Terhadap Penggunaan 

“Rekeng” dalam Karapan Sapi Madura Di Kabupaten Pamekasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




