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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun

sistem yang digunakan negara tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 

(ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.1 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum 

khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak 

yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan 

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang 

berhubungan dengan kesejahteraannya.  

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara 

menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi 

dengan pasal 28G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan 

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.2 Ketentuan Undang-Undang 

Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-

1 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 

Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, 2000, hlm.192 
2 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B juncto Pasal 28G 
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undangan antara lain dalam bidang hukum dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang pengadilan anak. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Dalam bidang pendidikan dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan anak secara lebih 

komprehensif diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  

“usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam 

pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi soasial. 

Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta 

keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri 

belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada”.3 

 

“Children are the living messages we send to a time we will not see (anak 

adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat)”4. Anak adalah 

generasi penerus yang akan datang. Untuk menentukan baik atau buruknya masa 

depan bangsa atau kualitas seorang anak tergantung pula pada baik buruknya 

                                                           
3 Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. PT Refika Aditama. 

Hal. 50 
4 Lenny N. Rosalin, 2011, Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia 

Layak Anak (online), http://www.kotalayakanak.org Diakses tanggal 26 September 2017 

http://www.kotalayakanak.org/
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kondisi anak saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut agar ia bisa tumbuh 

berkembang dengan baik dan juga dapat menjadi pengemban risalah peradaban 

bangsa ini, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban 

kita bersama.5 

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga 

tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu 

dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk 

mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah 

yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak 

terhadap orang dewasa yang ada di sekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa 

tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya.6 Anak sebagai golongan rentan 

memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia 

adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang 

bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu 

tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang 

ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan 

sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa 

perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan 

kemanusiaan yang lebih baik. 

                                                           
5 M.Nasir Djamil. 2013. Anak bukan untuk dihukum. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal. 11. 
6 Suherman dkk. 2010. Aspek hukum perlindungan terhadap anak. Jakarta. Badan 

pembinaan hukum nasional kementrian hukum dan HAM RI 
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Talenta anak-anak di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri. Banyak anak-

anak berbakat dibidangnya masing-masing. Tidak salah apabila kita membiarkan 

anak-anak yang memiliki bakat dan minat itu bekerja dan dibayar oleh orang-orang 

yang memberikan apresiasi terhadapnya, tetapi bisa salah apabila motifnya 

eksploitasi, yakni mengambil keuntungan dari anak tersebut, sehingga anak 

kehilangan hak-haknya.7 Salah satu yang harus mendapatkan perlindungan hukum 

terhadap anak ialah Joki kerapan sapi. Joki merupakan gambaran sang komando 

dengan mengendarai sapi tunggangan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Dengan 

melintasi garis lurus (sapi berlari lurus), dipandu oleh Joki. Diumpamakan, garis 

lurus tersebut adalah pengejawantahan agar manusia senantiasa berada dalam 

lintasan yang lurus.8 Joki sapi yang paling disukai oleh pemilik sapi karapan atau 

"pangerap" adalah joki cilik yang lincah dan berani. Joki cilik atau anak laki-laki 

berusia 10 sampai 15 tahun selalu jadi incaran para pangerap. Sebab, selain ringan 

dibawa lari sapi, joki cilik juga mudah diatur oleh pangerap.9  

Sudah semestinya para pemilik sapi kerapan tidak hanya mudah untuk 

menggaet joki cilik, tetapi harus memenuhi hak-hak maupun standart keamanan 

saat sedang menunggangi sapi tersebut. Karena berakibat fatal apabila hal tersebut 

tidak diperhatikan seperti halnya pada kutiban berita berikut ini. 

Setiap anak laki-laki di sana sudah sejak kecil diajarkan bagaimana 

berperan menjadi joki (tokang tongko’) yang baik di dalam kerapan 

sapi. Karena, menjadi joki bukan hanya tentang tradisi menjaga sapi 

                                                           
7 Hadi Supenu. 2010. Menyelamatkan Anak. Jakarta Pusat. CV. Graha Putra 
8 Lilik Rosida Irmawati, Kerapan Sapi Madura, http://www.lontarmadura.com, Diakses 

tanggal 26 September 2017 
9Taufiqurrahman. Mudahnya Joki Cilik Sapi Karapan Meraup Uang. 

http://regional.kompas.com. Diakses tanggal 26 September 2017 

http://www.lontarmadura.com/
http://regional.kompas.com/
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melainkan juga suatu simbol keberanian melawan rasa takut 

sekaligus berkompetisi mendapatkan kehormatan keluarga. Bayaran 

para joki memang tidak seberapa. Sekitar 50-100 ribu rupiah setiap 

kompetisi kerapan sapi. Tetapi, orang tua di sana merasa bangga 

apabila ada anaknya menjadi joki kerapan sapi. Apalagi, mereka 

menjadi joki dalam kerapan sapi se Madura (gubâng) yang diadakan 

setiap setahun sekali. Jangankan di Sapodi, seorang anak yang 

menjadi joki dalam iklan sirup Marjan versi Madura saja menjadi 

sangat populer, bahkan nyaris mengalahkan popularitas artis papan 

atas dari luar Madura. Dalam perjalanan etnografis, Saya sempat 

berburu data untuk mewawancarai Roni (13 tahun), Joki di iklan 

produk minuman tersebut. Sayang, Roni gagal ditemui. Karena, 

beberapa bulan setelah dirinya menjadi ikon Joki di iklan itu, Roni 

mengalami kecelakaan yang fatal ketika kerapan sapi. Sapi yang 

dinaikinya terseok-seok dan tersungkur di arena pacuan sapi. Roni 

pun terpental dan sempat terinjak sapi aduan. Nyawanya tak 

tertolong. Begitu pula dengan sapi yang ditungganginya (wawancara 

dengan Haji Rais, 41 tahun, pada 22/01 jam 21.00 WIB).10  

 

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya 

dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, 

mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan 

perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada 

kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 

dalam kegiatan ekonomi.11 Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan 

pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di 

lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, 

lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, 

dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan 

                                                           
10Ardhie Raditya, Menatap tubuh sapi Madura, 

http://www.koranopini.com/antitesis/menatap-tubuh-sapi-madura, Diakses Tanggal 13 Desember 

2017 
11 Syamsuddin. 1997. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen 

Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta. hal 1 

http://www.koranopini.com/antitesis/menatap-tubuh-sapi-madura
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ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Padahal dalam Pasal 8 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan 

fisik, mental, spiritual, dan sosial.12 Dengan membiarkan hak-hak anak yang 

menjadi joki dalam kerapan sapi berarti pemerintah tidak menjalankan amanat 

undang-undang tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak melindungi anak-anak 

yang telah berpartisipasi ikut menyelenggarakan kebudayaan kerapan sapi madura.  

Banyaknya aturan hukum yang mengatur pelindungan hak-hak anak, 

banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan 

hak-hak anak, menujukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan 

seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. 13 

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah penulis paparkan 

diatas. Maka penulis mencoba mengangkatnya dalam suatu bentuk kajian penelitian 

dengan judul, “Perlindungan hukum terhadap anak menjadi joki kerapan sapi 

ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

perlindungan anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

yang kemudian dirumuskan sebagai berikut : 

                                                           
12 Roys Aritonang, Perlindungan hukum bagi pekerja anak, www.academia.edu, Diakses 

tanggal 26 September 2017 
13 Op.cit 

http://www.academia.edu/


 

7 
 

1. Apakah menjadikan anak sebagai joki kerapan sapi melanggar 

ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak? 

2. Bagaimanakah upaya hukum untuk mengatasi hal tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek hukum anak yang dijadikan joki 

dalam kerapan sapi. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan regulasi yang mengatur 

tentang perlindungan anak dengan kaitannya anak yang menjadi Joki 

dalam kerapan sapi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis didalam penulisan penelitian hukum 

disini yakni : 

1. Manfaat Kepada Pemerintah Daerah 

Dari penulisan penelitian hukum ini diharapan akan membantu dan 

memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah terkait 

perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi Joki dalam kerapan 

sapi. 

2. Manfaat Kepada lembaga penegak hukum yaitu Polisi dan Komisi 

Perlindungan Anak. 

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran atau pemikiran terhadap Perlindungan Anak yang menjadi 

Joki kerapan sapi. 

3. Manfaat Kepada Pelaku dan yang menggelar kegiatan kerapan sapi 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pelajaran maupun referensi 

bahwa menggunakan Anak dibawah umur sebagai Joki merupakan 

suatu eksploitasi yang dilarang dan juga melanggar Undang-undang 

Perlindungan Anak 

4. Manfaat Kepada Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan Masyarakat umum biar tahu dan 

memberikan wawasan bahwa kegiatan melibatkan Anak itu adalah 

pelanggaran hukum.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah 

pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat 

untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Bagi kalangan akademisi  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun 

referensi bagi kalangan akademisi dalam hal Perlindungan hukum 

terhadap anak menjadi joki kerapan sapi ditinjau dari Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. 

3. Bagi penegak hukum  
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Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi 

penegak hukum tentang hak-hak bagi anak menjadi joki kerapan sapi 

yang sejatinya memerlukan sebuah perlindungan. 

F. Metode Penelitian 

1. Penelitian Lapangan (Sosial Legal Research) 

Metode pendekatan : 

 Menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni 

melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk menyelesaikan penulisan 

hukum adalah Wilayah Hukum Polres Pamekasan. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut adalah penulis akan mendapatkan data yang akurat serta 

informasi – informasi guna untuk melengkapi bahan penulisan hukum. 

Dan juga untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kepolisian 

dalam penegakan hukum. Lalu kendala maupun hambatan yang 

dihadapi dan upaya yang dilakukan terkait dengan Perlindungan hukum 

terhadap anak menjadi joki kerapan sapi ditinjau dari Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.  

3. Sumber Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pengumpulan 

informasi maupun data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

infromasi, pendapat dan lain-lain dilokasi penelitian 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah data hukum yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam 

bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, jurnal serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait masalah 

tindak pidana maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 

masalah dan tujuan penelitian. 

c. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedia, kamus, glossary, berita dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, 

serta diskusi dengan anggota kepolisian di Polres Pamekasan. 

Dalam hal ini yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA). 

b. Questioner  

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada 

masyarakat mengenai pelayanan dan penegakan hukum anggota 

kepolisian di Polres Pamekasan 
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c. Studi Kepustakaan  

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut 

menjadi landasan teoritis 

d. Internet 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

melalui internet dan website untuk melengkapi bahan hukum 

dalam penulisan ini. 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian kedalam 4 

Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permaslahan yang 

dibahas oleh penulis tentang Perlindungan hukum terhadap anak menjadi joki 

kerapan sapi ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

Tentang perlindungan anak. 
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BAB III Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data 

dari penelitian dari permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum 

ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab 

sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti 

 


