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KATA PENGANTAR  

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan 

yang diberikan-Nya, setelah melalui sebuah usaha yang tidak sederhana dan 

peperangan mental, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan 

salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya 

bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

Tesis yang berjudul “Dominasi Hukum Negara dalam Penyelesaian 

Perkara Carok; Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan 

Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura” ini merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.  

Menulis sebuah tulisan ilmiah berupa tesis dengan latarbelakang keilmuan 

penulis yang selama ini bergelut dengan hukum pidana bukanlah pekerjaan yang 

mudah. Betapa tidak, selama ini penulis terbiasa dengan kajian-kajian hukum 

pidana yang bersifat normatif. Sehingga ketika menulis sebuah topik mengenai 

penyelesaian sengketa carok di Madura yang jelas-jelas ranah kajiannya tidak 

normatif tapi bersinggungan dengan antropologi hukum pidana, hambatan baik 

mengenai minimnya pengetahuan penulis tentang hal itu maupun terbatasnya 

literatur yang tersedia benar-benar penulis rasakan. Namun demikian, semua itu 
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tidak menyurutkan tekad penulis untuk tetap menulis topik tersebut walaupun 

dengan segala kelemahan yang ada. 

Kita harus mengakui bahwa dominasi paradigma positivisme dengan segala 

sistem ikutannya begitu kuat baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun 

penegakan hukum di Indonesia. Hampir bisa kita pastikan bahwa literatur-literatur 

hukum yang ada kebanyakan berada di bawah naungan paradigma tersebut. Oleh 

karenanya, kajian dan substansi dalam tesis ini dirasa penting untuk mengurangi 

cengkraman paradigma positivisme sehingga kajian hukum tidak hanya berkutat 

dan berkonsentrasi di satu jalur. Perlu dilakukan dan digalakkan kajian hukum 

alternatif dengan bersandar pada paradigma di luar positivisme semisal paradigma 

kritikal dan paradigma konstruktivisme agar problem sosial kemasyarakatan dapat 

diselesaikan dengan tidak hanya bertumpu pada satu optik semata.  

Dalam konteks ini, proses penyelesaian perkara carok di Madura yang 

mengandalkan eksistensi hukum negara dengan positivisme hukum sebagai 

landasan paradigmanya hanya melihat carok dari sisi luar. Padahal, carok di 

Madura memiliki keterkaitan yang erat dengan harga diri dan nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura. Dua  hal tersebut jelas tidak diakui eksistensinya di hadapan 

hukum negara. Aparat penegak hukum memandang carok tidak lebih sebagai 

pembunuhan biasa yang bisa diselesaikan dengan menerapkan rumusan ketentuan 

pasal di dalam KUHP. Pemaknaan orang Madura mengenai pentingnya 

pembelaan harga diri ketika dilecehkan atau tidak dihargai sama sekali tidak 

dianggap penting,  bahkan diabaikan begitu saja. Mengapa demikian? Salah satu 

jawabannya adalah karena kuatnya paradigma positivisme hukum dalam kerangka 
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berpikir aparat penegak hukum di dalam memandang perkara yang dihadapi. 

Akibatnya, aparat penegak hukum memandang carok sebagai persoalan hitam 

putih atau sesuai atau tidak dengan rumusan pasal. 

Tesis ini dapat diselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal serta 

dengan segala kelebihan dan kelemahannya tidak lain berkat bantuan, masukan, 

kritik konstruktif, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa mereka bisa jadi penulis 

belum bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan 

penghargaan yang tulus keapda Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH dan Dr. M. Arif 

Setiawan, SH.,MH yang telah berkenan membimbing penulis, yang dengan sabar 

membimbing, memberikan saran, dorongan, nasihat dan teguran layaknya seorang 

Bapak kepada anaknya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Salman Luthan, SH.,MH yang 

telah berkenan menjadi penguji tesis ini dengan segala masukan dan kritiknya 

yang tajam.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Ilmu 

Hukum UII Yogyakarta; 

2. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UII Bapak Dr. Ridwan 

Khairandy, SH.,MH beserta Sekretaris Program Ibu Sri Hastuti Puspitasari, 

SH.,MH yang selalu memberikan motivasi dan  arahan untuk segera 

menyelesaikan tesis ini; 
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3. Guru dan para Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada 

penulis, antara lain KH. Muhammad Syamsul Arifin, Prof. Dr. Barda 

Nawawi Arief, Prof. Erman Radjagukguk, SH.,LLM.,Ph.D, Prof. Dr. 

Bernard Arief. Sidharta, SH, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH.,SU, Dr. 

Artidjo Alkostar, SH.,LLM., Dr. Mudzakkir, SH.,MH, Dr. Ridwan 

Khairandy, SH.,MH, Dr. Salman Luthan, SH., MH, Dr. Rusli Muhammad, 

SH.,MH, Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D, Dr. Mustaqiem, 

SH.,M.Si, Dr. Siti Anisah, SH.,M.Hum, Dr. M. Arief Setiawan, SH.,MH, 

Dr. Ni’matul Huda, SH.,M.Hum, Dr. Saifudin, SH.,M.Hum, Dr. Drs. 

Muntoha, SH.,M.Ag, dan M. Abdul Kholiq, SH.,MH. 

4. Rekan-rekan penulis di Program Magister Ilmu Hukum UII, di antaranya 

Bapak Efendi Mukhtar, Rahadian Nur, dr. Dyah Widiastuti, Faisal, Munawir 

Jack, Hari Setiawan ”Bronky”, Susantio, Wahyu, Nia, Asma, Dodit, Bowo, 

Amril, Aris, Sidqon, Mahpud, Sari, dan Ari.  

5. Seluruh staf administrasi mas Yusri, Mbak Nani, mas Sutik, mas Zuri, Pak 

Ismanto, Mas Azhari, Mbak Elmi, Mbak Ika, dan Mbak Desy yang ikut 

membantu penulis memberikan pelayanan administrasi yang terbaik selama 

penulis mengikuti pendidikan di UII; 

6. Kepada kawan-kawan di Pondok Pesantren UII, Forum Komunikasi 

Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB), Pusat Studi Hukum FH UII dan 

Komunitas Peradilan Semu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 

bantuan, nasihat, dan persahabatan yang terjalin selama ini. 
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Last but not least, penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, 

kakak dan adik-adik penulis. Mereka adalah pangkalan tempat bertolak, sekaligus 

pelabuhan tempat berlabuh penulis. Akhirnya, dengan segala kelebihan dan 

kekurangan yang ada dalam tesis ini, penulis sangat berharap masukan dan kritik 

konstruktif dari pembaca. Semoga bermanfaat! 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian tentang dominasi hukum Negara dalam penyelesaian semua 

sengketa dan konstruksi penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura penting untuk dilakukan didasarkan pada beberapa 

alasan.  

Pertama, dalam praktik peradilan pidana dewasa ini hukum Negara masih 

dijadikan sebagai satu-satunya instrumen di dalam menyelesaikan sengketa yang 

terjadi di masyarakat. Kedudukan hukum Negara yang demikian tidak dapat 

diganggu gugat. Semua sengketa (pidana) harus diselesaikan melalui prosedur dan 

aturan main yang disediakan oleh Negara, sehingga siapa pun, selain Negara, 

tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikannya. Jika hal itu tetap dilakukan, 

orang  itu akan dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri.1 

Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh paradigma positivisme2 hukum yang 

memayunginya. Paradigma ini menghendaki penegasan mana yang harus 

didefinisikan dan dikategorikan sebagai hukum, dan mana yang harus 

didefinisikan dan dikategorikan sebagai norma-norma sosial biasa, baik yang 

moral maupun yang bukan moral, yang kepatuhan kepadanya dan pelanggaran 

                                                 
1 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Cetk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2006, 

hlm 79-80 
2. Soetandy Wigjnosoebroto, “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”, artikel pada 

Jurnal Wacana, Vol. 6 Tahun 2000, hlm 12;  Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan 

Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm 122-126; FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis Kritik 

terhadap Hukum Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 2 



 2 

terhadapnya tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun.3 Konsepsi ini 

kemudian menjadi dasar bagi kelahiran hukum modern (modern law).4 Hukum 

modern yang dianut oleh hampir semua Negara di dunia mendasarkan dirinya 

pada pemikiran positivisme hukum.5 Hukum modern selalu menekankan pada 

kesatuan atau unifikasi (unity), keseragaman atau kodifikasi (uniformity), dan 

universalitas (universality). 

Konsep hukum modern yang merupakan produk barat kemudian diimpor 

dan dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan hukum di Negara-negara 

berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Namun, fakta yang terjadi ternyata 

bertolak belakang dengan yang terjadi di Eropa ketika sistem hukum barat 

diintroduksikan di Indonesia oleh Belanda. Di samping karena sistem hukum 

                                                 
3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Konsep dan Metode, Kumpulan Bahan-

bahan Kuliah Teori-teori Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2008, hlm 11. Anthon F. Susanto, “Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum 

Indonesia”, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Penyunting) Butir-butir Pemikiran 

dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 

2008, hlm 14-16. Lihat juga Anthon F. Susanto, Teks dalam Realitas Hukum Sintesis Pendekatan 

Chaos dan Hermeneutik Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafah Pengembangan Ilmu Hukum, 

Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. 
4 Hukum modern yang dimaksud adalah hukum yang masuk dalam kategori sistem civil law 

dengan tiga karakteristik utamanya, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden 

sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat 

inkuisitorial. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum, Cetk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 

2008, hlm 286 dan 294 
5 Sulistyanta, “Tinjauan Kritis Sejarah terhadap Munculnya Negara dan Hukum Modern” 

artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2 Tahun 2005, hlm 213-218. Marc Galanter 

mengemukakan bahwa terdapat sebelas ciri hukum modern, yaitu dalam penerapannya  hukum 

modern itu seragam, bersifat transaksional, bersifat universal, bersifat hierarkis, bersifat birokratis, 

hanya dijalankan oleh kaum professional, pengacara (advokat) lebih dibutuhkan saat ini melebihi 

masa-masa sebelumnya ketika penerapan hukum modern menjadi lebih bersifat teknis dan rumit, 

dapat diamandemen, memiliki karakter politis, dan hanya Negara yang memiliki hak monopoli 

untuk menyelesaikan segala macam perselisihan. Marc Galanter, ”The Modernization of Law”, 

dalam Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam 

Sistem Hukum Indonesia, Cetk. Pertama, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, hlm 4-6; Marc Galanter, 

“Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern”, dalam A.A.G. Peters dan 

Koesriani Siswosoebroto (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum 

Buku II, Cetk. Kesatu, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 147-149; Khudzaifah Dimyati, Teorisasi 

Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Cetk. Keempat, 

Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm 84-86. 
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barat yang diintroduksikan itu disikapi sebagai hukum yang asing dengan istilah-

istilah kebahasaannya yang asing pula, juga karena paradigma kultural yang 

mendasarinya sangat berbeda.6 Begitu juga dengan positivisme yang dianut 

sebagai paradigma hukum Negara Barat berikut sistem penyelenggaraannya yang 

serba formal dan prosedural, jelas sangat berbeda dengan cara-cara masyarakat 

Indonesia menyelesaikan sengketa-sengketanya.7 

Hukum modern yang lebih menekankan pada sentralisme hukum ternyata 

tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Sentralisme hukum bermakna  

bahwa law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive 

of all other law, and administered by a single set of state institutions.8 Sentralisme 

hukum berkaitan dengan peranan Negara dalam tatanan normatif sangatlah besar, 

sehingga apa yang sebetulnya disebut dengan hukum dalam praktinya hanyalah 

hukum yang diproduksi oleh Negara, sementara banyak tatanan normatif non-

negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Posisi hukum Negara 

sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanyalah pinggiran.9 Konfigurasi 

pemikiran yang demikian ini tentu saja bertolak berlakang dengan keragaman 

budaya dan dianutnya lebih dari satu sistem hukum di Indonesia. Kemajemukan 

                                                 
6 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah 

Sebuh Pengantar ke Arah Kajian Sosisologi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm 104-105. Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Dari 

Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di 

Indonesia, Cetk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 37-60 
7 Ibid., hlm 105 
8 D.J. Galligan, Law in Modern Society, Oxford University Press, New York, 2007, hlm 173 
9 Ratno Lukito, Hukum Sakral…..op.cit., hlm 6; Rifai Lubis, “Pluralisme Hukum dalam 

Pengalaman: Menggugat Kepastian dan Keadilan Sentralisme Hukum”, makalah disampaikan 

pada Seminar Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah 

Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Pembaharuan Hukum, tanggal 21 

November 2006, Unversitas Al-Azhar, Jakarta, 2006, hlm 3-4; Rikardo Simarmata, “The Life of 

Law Has Not Been Logic”, artikel pada Forum Keadilan, No. 42, 2006, hlm 47 
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budaya dan kemajemukan hukum (legal pluralism)10 merupakan alasan mengapa 

hukum modern dengan sentralisme hukumnya tidak begitu berhasil diterapkan di 

Indonesia.11 

Griffiths memaknai pluralisme hukum sebagai adanya lebih dari satu tatanan  

hukum dalam suatu area sosial.12 Terdapat dua macam pluralisme hukum, yaitu 

weak legal pluralism dan strong legal pluralism. Yang pertama diartikan sebagai 

bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme 

hukum, tetapi hukum Negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-

hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum Negara. Sedangkan 

yang kedua diartikan sebagai produk dari para ilmuan sosial berkaitan dengan 

pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang 

terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum yang ada 

dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang 

menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari sistem  hukum yang lain.13 

Realitas kemajukan tatanan hukum tersebut ternyata tidak berpengaruh di 

Indonesia karena hukum Negara jauh lebih dominan dibandingkan dengan hukum 

rakyat. Dominasi hukum Negara ini  hampir di semua bidang hukum. Walaupun 

hukum rakyat, semisal hukum adat, diakui eksistensinya tapi hal itu tidak secara 

otomatis  berlaku, masih ada persyaratan-persyaratan agar ketentuan hukum itu 

                                                 
10 E. K.M. Masinambow, “Hukum dan Kemajemukan Budaya”, dalam E.K.M Masinambow 

(Editor), Hukum dan Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangan Menyambut Hari Ulang Tahun 

ke-70 Prof. Dr. T.O Ihromi, Edisi Kedua, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm 5 
11 Marc Galanter, “Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan 

Masyarakat serta Hukum Rakyat”, dalam T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga 

Rampai, Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 117 
12 John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” Artikel pada Journal of Legal Pluralism, Vol. 

24, Tahun 1986, hlm 2 
13 Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam E.K.M. 

Masinambow (editor), Hukum….op.cit., hlm 67 
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diakui dan dapat diterapkan. Secara jelas hal ini terlihat pada eksistensi tindak 

pidana adat yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hukum 

Negara. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 masih memberi tiga kriteri 

dalam memberlakukan hukum pidana adat, yaitu:14 

1. Dalam hal tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP 

dianggap diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 

paling  banyak Rp 500 (lima ratus rupiah); 

2. Dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun apabila sanksi adat 

sangat berat;  

3. Apabila ada bandingannya dalam KUHP, selalu diterapkan sanksi yang 

mirip dalam KUHP. 

 

Eksistensi hukum pidana adat hanya sebagai pelengkap dan tidak sedominan 

hukum Negara, karena sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang melanggar 

ketentuan-ketentuan tetap sanksi yang terdapat dalam KUHP jika memang di 

dalamnya terdapat padanannya. Rumusan konsep yang seperti ini mencerminkan 

pengaruh paradigma positivisme hukum di mana kedudukan hukum tertulis 

(KUHP) lebih superior dibandingkan dengan hukum tidak tertulis (hukum pidana 

adat). Pengaruh paradigma positivisme hukum sebenarnya tidak hanya berhenti di 

sini, tapi meluas sampai pada bangunan konsep KUHP sendiri.15 Dengan 

demikian, hukum negara akan selalu dominan jika berhadapan dengan hukum 

lokal.  

                                                 
14 Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 286-287 
15 Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika 

Aditama, Bandung, 2008, hlm 64 
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Padahal, kehadiran hukum Negara yang demikian bukan tidak disertai 

persoalan. Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terpusat (legal centralism), 

segala ketentuan, prosedur, dan mekanisme penegakannya yang disediakan oleh 

hukum negara tidak mungkin dengan sendirinya diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat Indonesia yang begitu plural dan heterogen.16 Hukum Negara sebagai  

hukum yang bersifat formal-modern yang dirancang secara sentral-nasional 

ternyata merupakan produk konstruksi sosial dari dunia yang berbeda serta 

memiliki logika dan keprihatianan dasar yang berbeda pula dengan hukum 

rakyat.17 Dengan demikian, meski dalam  beberapa hal peran Negara tidak dapat 

dihindari, hukum Negara bukanlah satu-satunya “fakta normatif” karena masih 

ada hukum-hukum lainnya selain hukum Negara.18 

Kedua, masyarakat sebenarnya memiliki sejumlah tatanan hukum sendiri di 

samping hukum Negara.19 Dengan tatanan  hukum itu mereka melakukan 

konstruksi terhadap konsep hukum, hubungan hukum dengan manusia, tujuan 

fundamental hukum, prosedur penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya yang 

tentu saja  berbeda dengan konstruksi hukum Negara. Perbedaan konstruksi ini 

menyebabkan kedudukan dan eksistensi hukum Negara, dalam banyak, dianggap 

kurang signifikan di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul 

di masyarakat. 

Konstruksi ini bersifat lokal dan spesifik yang berbeda antara masyarakat 

yang satu dengan masyarakat yang lain. Lokalitas ini merujuk pada ruang lingkup 

                                                 
16 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Srikandi, Surabaya, 2008, hlm 5 
17 Ibid., hlm 3-4 
18 Ratno Lukito, Hukum….op.cit., hlm 7.  
19 D.J. Galligan, Law….op.cit., hlm 162 
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dan jangkauan tatanan hukum yang telah dikonstruksi oleh masyarakat setempat 

di mana hasilnya hanya berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan 

spesifik berkaitan dengan keunikan dan kekhususan nilai-nilai budaya yang 

dimiliki dan dilestarikan. Karena sifatnya yang lokal dan spesifik ini menjadikan 

tatanan hukum yang dikonstruksi oleh masyarakat itu tidak dianggap sebagai 

“hukum”, dan oleh karena itu hukum Negara tetap dijadikan rujukan dan menjadi 

dominan. 

Ketiga, sengketa yang terjadi di masyarakat tidak selamanya dapat 

diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum Negara. Sistem peradilan 

pidana yang diyakini sebagai satu-satunya instrumen yang mampu untuk 

menanggulangi kejahatan20 tidak memberi peluang masuknya konstruksi 

masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa. Perbedaan cara pandang 

tentang kejahatan dan cara penanggulangannya menyebabkan hal itu tidak dapat 

dilakukan. Walaupun memiliki karakteristik yang bersifat terbuka (open system), 

memiliki tujuan, transformasi nilai, dan adanya mekanisme kontrol,21 serta selalu 

melibatkan dan mencakup sub-sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing 

proses peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan, dan advokat, semua itu masih berada di bawah naungan 

konstruksi hukum Negara yang serba formal-prosedural dan sentralistik. 

                                                 
20 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama, Buku 

Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, 

hlm 140 
21 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm vii; Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan 

Pidana, Cetk. Kedua, UMM Press, Malang, 2004,  hlm 255 
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Kenyataan lain menunjukkan bahwa hukum negara (sistem peradilan 

pidana) memiliki jangkauan yang terbatas di dalam menegakkan hukum pidana. 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga. Pertama, 

total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana 

yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara 

total tidak mungkin dilakukan, karena para penegak hukum dibatasi secara ketat 

oleh hukum acara pidana. Di samping itu mungkin terjadi bahwa  hukum pidana 

substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini 

disebut sebagai area of no enforcement. Setelah ruang lingkup penegakan hukum 

yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement, muncul bentuk 

peneegakan hukum pidana yang kedua, yaitu full enforcement, dalam ruang 

lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan  hukum secara 

maksimal. Tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap not a realistic expectation, 

karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan 

dilakukannya discretion. Dengan demikian, yang tersisa adalah actual 

enforcement.22 

Keempat, sengketa carok di Madura menjadi problematis ketika harus 

diselesaikan melalui konstruksi hukum Negara. Carok tidak semata-mata 

merupakan persoalan hukum tapi juga ada kaitannya dengan entitas budaya 

Madura secara keseluruhan. Keterkaitan antara entitas budaya Madura dengan 

                                                 
22 Muladi, Kapita…op.cit., hlm 16-17; Eddy Rifai, “Pluralisme Hukum dan Penegakan 

Hukum Pidana di dalam Masyarakat Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik pada Masyarakat di 

Daerah Lampung”, dalam E.K.M. Masinambow (Editor), Hukum….op.cit., hlm 151-152.  
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carok menjadi faktor penting di dalam melihat bagaimana masyarakat Madura 

bertindak melakukan carok dan menyelesaikan sengketa itu. 

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, 

dan stigmatik. Penggunaan istilah  khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas 

etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi 

komunitas etnik lain. Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, 

ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figure utama 

dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praktik keberagamaan. Keempat figur itu 

Buppa, Babbu, Guru, ban Rato (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin Pemerintahan). 

Kepada figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura 

menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.23 

Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan 

untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai “aturan normatif” yang 

mengikat. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara 

sengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi sosial maupun 

kultural. Pemaknaan etnografis demikian berwujud lebih lanjut pada ketiadaan 

kesempatan dan ruang yang cukup untuk mengenyampingkan aturan normatif itu. 

Dalam makna yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa aktualisasi kepatuhan itu 

dilakukan sepanjang hidupnya. Tidak ada kosa kata yang tepat untuk menyebut 

                                                 
23 Taufiqurrahman, “Islam dan Budaya Madura”, makalah disampaikan pada Annual 

Conference on Contemporary Islamic Studies, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen 

Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Grand Hotel Lembang, Bandung, 26-30 November 

2006, hlm 3 
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istilah lainnya kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kepada empat figur 

tersebut.24 

Berdasarkan penjelasan ini, apakah orang Madura bisa mengubah dirinya 

menjadi figur yang dipatuhi? Jawaban atas pertanyaan ini adalah, hanya dalam 

konteks sebagai figur buppa’ babu’ orang Madura ada saatnya menjadi figur yang 

harus dipatuhi setelah mereka menikah dan menjadi orangtua bagi anak-anaknya. 

Pada figur guru masih kecil kemungkinan untuk itu. Satu-satunya akses yang 

lebih luas adalah pada posisi sebagai figure rato dalam artian yang sangat luas, 

bukan hanya terbatas pada konsep sebagai birokrat dilingkungan pemerintahan 

melainkan pada bidang-bidang lain 

Satu-satunya persyaratan untuk itu adalah upaya peningkatan kapasistas diri 

melalui pendidikan sehingga pada saatnya pasti orang Madura akan dapat juga 

meraih status sosial berdasarkan prestasi (achievement) dan menjadi figur yang 

dipatuhi. Dengan kata lain, pada saat itulah yang bersangkutan telah memiliki 

kekuasaan. Namun harus diingat, bahwa dalam kebudayaan Madura terdapat 

ungkapan mon kerras, pa-akerrès. Artinya jika orang Madura telah memiliki 

kekuasaan dan menjadi figur rato (karena telah mencapai prestasi tertentu) 

hendaknya harus tetap berwibawa. Caranya janganlah bersikap dan berperilaku 

arogan (congkak), semena-mena, otoriter, tidak menghargai bawahan, dan mau 

menang sendiri hanya karena mentang-mentang dirinya telah menjadi figur yang 

harus dipatuhi sehingga menjadi lupa daratan dalam mengimplementasikan 

kekuasaannya. Padahal pada dasarnya kekuasaan itu adalah amanah.  

                                                 
24 Ibid. Lihat juga RB. Ahmad Ramadan, Keris dalam Budaya Masyarakat Madura, dalam 

http://kerisologi.multiply.com/journal/item/21, 13 Desember 2008, 12;40 

http://kerisologi.multiply.com/journal/item/21
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Setiap orang Madura yang kebetulan memiliki kekuasaan sehingga menjadi 

figur rato sudah seharusnya bersikap andap asor (sopan santun, arif dan 

bijaksana) sesuai dengan falsafah dan etika dalam kebudayaan Madura. Dengan 

pemaknaan yang demikian, jika dihubungkan dengan persoalan carok, aparat 

penegak hukum dengan kedudukan dan kapasitas intelektual yang dimiliki 

dituntut untuk menjalankan amanah yang diembannya sehingga mereka berhak 

menyandang rato dan secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat Madura. Jika 

tidak demikian, maka kekhasan budaya Madura dengan kepatuhan hierakhis 

kepada kedua orang tua, guru dan pemimpin pemerintahan tidak berlaku bagi 

mereka. Realitas nabang dalam perkara carok di mana aparat penegak hukum 

seringkali meminta sejumlah uang agar hukuman pelaku diperingan atau bahkan 

dibebaskan, mengisyaratkan bahwa ungkapan Buppa, Babbu, Guru, ban Rato 

tidak berlaku pada mereka.25 

Kelima, carok memiliki keterkaitan dengan harga diri atau kehormatan diri 

orang Madura. Harga diri atau kehormatan diri orang Madura akan terusik jika ia 

dipermalukan (malo) atau dilecehkan secara sosial. Bagi orang Madura, 

menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus disingkirkan. 

Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga 

diri, dengan jalan kekerasan fisik. Dalam konteks ini, ungkapan orang madura, 

ango’an poteya tolang etembeng poteya mata (lebih baik mati daripada hidup 

menanggung malu) menjadi referensi dan perbuatan carok. 

Salah satu penyebab carok yang potensial adalah mengganggu istri orang lain. 

                                                 
25 A. Latief Wiyata, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Cetk. Kedua, LKiS, 

Yogyakarta, 2006, hlm 215-218 



 12 

Gangguan terhadap perempuan yang telah bersuami tersebut dapat berupa 

aktivitas menggoda, mencintai, atau melakukan perselingkuhan. Dalam perspektif 

orang Madura, istri merupakan simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki 

Madura. Gangguan terhadap istri atau perempuan ditapsirkan sebagai pelecehan 

harga diri orang Madura.26 Carok menunjukkan sikap gentlemen orang Madura 

dalam membela harga dirinya dan memenuhi tanggung jawabnya.27 

Carok juga penuh dengan muatan kompleksitas nilai sosial kultural, religi 

dan human relation yang terakumulasi dan mengedepan sebagai penyebab dan 

motivator. Wanita eksis sebagai penyebab dan motivator karena dalam dirinya 

terletak kehormatan harga diri dan nilai-nilai sebagai laki-laki sehingga 

menyangkut urusan wanita di mata laki-laki Madura penyelesaiannya hanya 

dengan carok, khususnya wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang 

sah (isteri). Dalam komunitas laki-laki Madura wanita adalah lambang supremasi 

kehormatan dan harga diri serta menjadi simbol kejantanan, patriotik, keperkasaan 

dan kesatrian. Demi wanita lelaki sangat rela mengorbankan segalanya.28 

 Di dalam carok terkandung aspek individualitas yang termanifestasi dalam 

bentuk kehormatan dan kebanggaan pribadi dan aspek sosialitas berupa 

keselamatan dan kehormatan keluarga. Dalam carok ditemukan aspek 

                                                 
26 Ibid., hlm 170-184. Lihat juga Kristianus Atok, Modal Sosial Masyarakat Madura, dalam 

http://kristianusatok.blogspot.com/2008/05/modal-sosial-budaya-damai-di-sebangki.html, 12 

Desember 2008, 10;15 

27 Ibnu Hajar, Carok dan Sarkasme Orang Madura, dalam 

http://posmo.wordpress.com/2006/07/21/carok-sarkasme-orang-madura, 13 Desember 2008, 12;35 
28 Syafiudin M Hisyam, Eksistensi dan Pengaruh dalam Peristiwa Carok: Studi tentang 

Kedudukan dan Arti Wanita, dalam http:// 

digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=oai:www.digilib.brawijaya.ac.id:JIUBRA029

900052&q=Sosial, 12 Desember 2008, 10;17. Lihat juga http://www.mail-

archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg04131.html, 13 Desember 2008, 10;30 

http://kristianusatok.blogspot.com/2008/05/modal-sosial-budaya-damai-di-sebangki.html
http://posmo.wordpress.com/2006/07/21/carok-sarkasme-orang-madura
http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg04131.html
http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg04131.html
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transendensi dan imanensi. Keluarga sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa 

untuk dipelihara, dimanifestasikan oleh masyarakat Madura dalam bentuk 

pemberian perlindungan dan kehormatan berupa carok. Keluarga dalam hal ini 

dipandang sebagai kenyataan yang bersifat spiritual, sedangkan diri-pribadi 

dipandang dalam arti dunia infrahuman, yaitu hubungan antar sesame (diri-pribadi 

dengan keluarga).29 

Dalam konteks yang  lain, aspek transendensi ditemukan pada adanya suatu 

kepercayaan masyarakat Madura bahwa arwah orang yang mati karena carok pasti 

akan menjadi jrangkong atau din-dadin (jadi-jadian), yang selalu  berkeliaran di 

malam  hari dan mengganggu para tetangganya selama 40 hari sejak 

penguburannya. Munculnya jrangkong atau din-dadin ini diindikasikan sebagai 

pertanda bahwa almarhum tidak diterima oleh Tuhan atau orang Madura 

menyebutnya sebagai ta’ esapora.30  

Dihadapkan pada persoalan kontruksi masyarakat Madura mengenai carok 

dan realitas sosial-budaya yang berbeda dengan realitas sosial-budaya masyarakat 

lain sebagaimana dijelaskan diatas, jelas hukum Negara dengan kontruksinya 

yang formal-prosedural dan sentralistik tidak memberi ruang sedikitpun akan hal 

itu. Faktor-faktor yang di luar hukum kurang diberi ruang untuk dijadikan sebagai 

salah satu pertimbangan penting di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di 

masyarakat. Hukum negara memandang carok sebagai pembunuhan biasa. 

Padahal, bagi orang Madura carok ada hubungannya dengan pembelaan harga diri 

dan kehormata diri.  

                                                 
29 Ainur Rahman Hidayat, “Refleksi Metafisis Atas Makna Substantif Carok dalam Budaya 

Madura”, artikel pada Jurnal Filsafat, No. 3 Tahun 2003, hlm 223 
30 Ibid., hlm 224 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, beberapa rumusan masalah 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Apakah dominasi hukum Negara mampu menyelesaikan perkara carok 

di Madura? 

2. Bagaimana konstruksi penyelesaian perkara carok yang berdasarkan 

nilai-nilai budaya masyarakat Madura? 

3. Bagaimana seyogyanya nilai-nilai budaya Masyarakat Madura mengenai 

penyelesaian perkara carok diakomodasi dalam hukum pidana? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis; 

pertama, kemampuan hukum Negara dalam penyelesaian perkara carok di 

Madura; kedua, konstruksi penyelesaian perkara carok yang yang berdasarkan 

kepada nilai-nilai budaya masyarakat Madura; dan ketiga, nilai-nilai budaya 

Masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok diakomodasi dalam 

hukum pidana. 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis. Secara 

teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum 

pidana yang tidak hanya menekankan pada pendekatan yang bersifat normatif 

tetapi juga menggunakan ilmu-ilmu di luar hukum pidana seperti sosiologi hukum 

dan antropologi hukum. Kajian seperti ini akan memperkaya khazanah hukum 

pidana sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. 
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Sedangkan secara praktis penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengambilan 

kebijakan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara carok di Madura. 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang carok di Madura dan dominasi hukum Negara dalam 

penyelesaian sengketa telah banyak dilakukan. Paling tidak penelitian A. Latief 

Wiyata, Bernard L. Tanya, Jawahir Thontowi, dan Ahmadi Hasan merupakan 

penelitian yang memfokuskan pada masalah carok atau hukum Negara. Dengan 

mengemukakan hasil penelitian yang mereka lakukan akan diketahui di mana 

letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan, sehingga orisinalitas penelitian 

ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Latief Wiyata dalam bukunya Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri 

Orang Madura mengatakan, bahwa carok adalah institusionalisasi kekerasan 

dalam masyarakat yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur 

budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama dan pendidikan. Carok 

selalu dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan 

pelecahan harga diri -terutama gangguan terhadap anak perempuan (istri)- yang 

menyebabkan orang Madura malo. Dalam konteks ini, carok sebagai 

institusionalisasi kekerasan mencerminkan monopoli kekuasaan suami (laki-laki) 

terhadap istri (perempuan). Monopoli kekuasaan ini, antara lain, ditandai oleh 

perlindungan secara berlebihan (over protection) terhadap istri (perempuan), 

seperti tampak pada pola pemukiman taneyan lanjhang, tata cara penerimaan 



 16 

tamu (khususnya laki-laki), dan kebiasaan melakukan perkawinan antar keluarga, 

khususnya perkawinan di bawah umur.31 

Penelitian yang dilakukan Latief Wiyata merupakan penelitian etnografis 

yang mempelajari secara mendalam dan holistik peristiwa carok. Tujuannya 

adalah memahami secara mendalam arti atau makna carok dalam suatu 

lingkungan sosial budaya.32 Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti 

mengingat paradigma yang digunakan peneliti adalah paradigma konstruktivisme 

sehingga teori, pendekatan, dan metode yang digunakan berbeda dengan yang 

digunakan A. Latief Wiyata. Perbedaan lainnya terletak pada kajian penelitian ini 

yang beranjak dari hukum pidana dengan pendekatan di luar hukum pidana. 

Penelitian lain dilakukan oleh Bernard L. Tanya tentang kehadiran hukum 

Negara yang menurutnya bersifat formal prosedural di tengah-tengah masyarakat 

Sabu yang masih sangat sederhana. Dikatakan olehnya bahwa keunikan sosial 

budaya setempat dengan kesederhanaannya, menentukan konstruksi tertib lokal 

yang tepat guna, sehingga paksaan untuk tunduk pada regulasi Negara bukan saja 

menimbulakan goncangan tapi juga dirasakan sebagai beban. Adanya perbedaan 

keprihatinan dasar antara budaya dan hukum Negara yang memunculkan 

pertengkaran kebenaran antara keduanya menjadi penyebab mengapa kehadiran 

hukum Negara dengan segala artibutnya tidak dengan mudah diterapkan bahkan 

menimbulkan resistensi.33  

Walaupun penelitian tersebut agak mirip dengan penelitian ini, tapi 

                                                 
31 A. Latief Wiyata, Carok…..op.cit., hlm 229-230 
32 Ibid., hlm 22 
33 Bernard L. Tanya, Hukum…op.cit., hlm 291-292 
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perbedaan nilai-nilai budaya dan kondisi sosio-kultural masyarakat Madura dan 

masyarakat Sabu merupakan alasan penelitian ini berbeda. Carok yang penuh 

dengan muatan nilai-nilai budaya masyarakat Madura memiliki dimensi dan ruang 

tersendiri jika dibandingkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Sabu. 

Perbedaan lainnya terletak pada kekhususan objek yang dikaji, yaitu carok yang 

menurut kacamata hukum Negara jelas merupakan kejahatan. Artinya, penelitian 

ini masih melibatkan kajian hukum pidana di dalam menganalisis carok di 

Madura walaupun titik tekannya pada hal-hal di luar itu. 

Penelitian Bernard L. Tanya berbeda dengan penelitian Jawahir Thontowi 

yang secara khusus memfokuskan diri pada penyelesaian sengketa yang terkait 

dengan masalah siri’ di Sulawesi Selatan. Dia menjelaskan bahwa siri’, sebagai 

nilai yang dianut, memberi masyarakat Sulawesi Selatan ketentuan dasar yang 

mengatur interaksi sosial mereka. Sebagai sebuah nilai yang ideal, siri’ mencakup 

makna rasa malu dan kehormatan karena penilaian diri dan penilaian umum sama-

sama memotivasi dan mengarahkan perilaku dan tindakan masyarakat. Nilai-nilai 

itu juga yang mendorong mereka untuk menjadi “manusia sempurna”.34 

Penelitian Jawahir tidak hanya pada aspek hukum pidana, tetapi juga hukum 

perdata sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dibandingkan dengan 

penelitian ini. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada 

pendekatan dalam antropologi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekaktan sosiologi hukum (pidana) dengan paradigma konstruktivisme 

sebagai panduan atau arahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berbeda 

                                                 
34 Jawahir Thontowi, Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di 

Sulawesi Selatan, Pustaka FAHIMA, Yogyakarta, 2007, hlm 371 
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dengan kajian yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi. 

Terakhir adalah kajian Ahmadi Hasan mengenai penyelesaian sengketa 

hukum berdasarkan adat badamai pada masyarakat Banjar dalam Kerangka 

Sistem Hukum Nasional. Menurutnya, keberadaan adat badamai sebagai sebuah 

nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Banjar masih 

melembaga, setidaknya dapat dilacak dari kemauan masyarakat dan pemerintah di 

beberapa daerah kabupaten kota yang berkeinginan untuk mewujudkan 

kedamaian. Masyarakat Banjar lebih mengedepankan solusi perdamaian atau adat 

badamai dalam istilah Banjar baparbaik, bashuluh, baakuran maupun bapatut 

yang pentingnya dengan penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga 

peradilan.35 

Sengketa hukum yang dikaji tidak hanya yang berkaitan dengan kasus 

pidana tetapi juga kasus perdata,36 yang semua itu dianalisis dengan menggunakan 

aliran hukum sociological jurisprudence tentang berfungsinya hukum dalam 

masyarakat. Cakupan kerjanya aliran tersebut jelas berbeda dengan paradigma 

konstruktivisme yang menekankan pada konstruksi mental pelaku di dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. 

 

 

 

 

                                                 
35 Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada 

Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem  Hukum Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana 

Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, 310-311 
36 Ibid., hlm 252-299 
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E. Paradigma, Teori, dan Landasan Konseptual 

1. Paradigma Konstruktivisme 

Kajian tentang konstruksi penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura dalam studi ini menggunakan paradigma 

konstruktivisme, karena titik tekannya pada konstruksi mental dan spesifik 

masyarakat Madura tentang carok, harga diri atau kehormatan diri dan realitas 

dominasi hukum Negara dalam penyelesaian perkara carok di Madura. 

Terdapat banyak pengertian paradigma yang dikemukakan oleh para ahli, 

salah satunya oleh Thomas Khun. Khun menggunakan istilah paradigma dengan 

21 makna yang berbeda. Namun makna-makna paradigma yang digunakannya 

dapat ditafsirkan sebagai pandangan Khun tentang apa yang tercakup dalam 

paradigma. Pertama, generalisasi simbolik miliki bersama (shared symbolic 

generalizations), yakni anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi teoritis pokok 

yang diyakini bersama, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Kedua, 

model-model (models), yakni analogi atau perumpamaan mengenai gejala yang 

dipelajari, dan disepakati sebagai “alat perantara” (heuristic device) untuk 

melakukan penelitian. Ketiga, nilai-nilai (values). Khun berpendapat bahwa 

komunitas ilmuwan pada dasarnya menganut nilai-nilai tertentu dalam kegiatan 

ilmiahnya. Keempat, prinsip-prinsip metafisis (metaphysical principles), yakni 

asumsi-asumsi yang tidak perlu diuji tetapi menentukan arah penelitian. Kelima, 



 20 

masalah-masalah konkrit (exemplar), yakni masalah-masalah yang dipelajari 

beserta cara-cara penyelesaiannya.37 

Secara sederhana paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau 

keyakinan dasar (a set of basic believe) yang menuntun seseorang dalam bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari.38 Sedangkan konstruktivisme adalah salah satu 

paradigma ilmu pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu adalah 

konstruksi (bentukan) diri seseorang. Pengetahuan bukanlah tiruan dari kenyataan 

(realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan. Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan 

seseorang.39 Berdasarkan pemahaman ini, secara ontologis paradigma 

konstruktivisme memandang bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-

macam mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan 

tergantung pada orang yang melakukannya. Guba dan Lincoln mengatakan:40 

Realities are apprehendable in the form of multiple, intangible mental 

constructions, socially and experientially based, local and specific in 

nature, and dependent for their form and content on the individual persons 

or groups holding the constructions. 

 

Secara epistimologis paradigma konstruktivisme bersifat transaksional-

subjektif. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian 

                                                 
37 Heddy Shri Ahimsa-Putra, Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya, 

Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 10 

November 2008, Yogyakarta, hlm 4-5 
38 Ibid., hlm 33.  
39 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Pustaka Filsafat Kanisius, 

Yogyakarta, 1997, hlm 18; Andre Kukla, Konstruktivisme dan Filsafat Ilmu, diterjemahkan oleh 

Hari Kusharyanto, Jendela, Yogyakarta, 2003, hlm 4-7. 
40 Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitative Research”, 

dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Editors), Handbook of Qualitative Research, 

SAGE Publications, California, 1994, hlm 110-111 
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merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.41 Hubungan 

epistimologis antara pengamat (peneliti) dan objek yang ditelitinya bersifat satu 

kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya. 

Konsepsi seperti ini berbeda sama sekali dengan paradigma positivis yang 

mengharuskan peneliti menjaga jarak dan bersifat objektif dengan objek yang 

ditelitinya. 

Dalam hubungannya dengan nilai (aksiologis), paradigma konstruktivisme 

memandang “nilai” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian. 

Peneliti adalah “transformative-intellectual”.42 Penelitian yang menggunakan 

paradigma konstruktivisme tidak bebas nilai, tetapi penuh dengan muatan nilai 

(full of values). Sedangkan secara metodologis paradigma ini menerapkan metode 

pendekatan hermeneutics dan dialectics dalam proses mencapai kebenaran.43 

Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi 

pendapat dari orang-perorang, sedangkan metode kedua mencoba untuk 

membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-perorang yang diperoleh 

melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang 

disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran 

merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik 

mengenai hal-hal tertentu.44 

 

 

                                                 
41 Agus Salim, Teori…op.cit., hlm 48; Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 

Handbook…op.cit., hlm 109 
42 Agus Salim, op.cit., hlm 45 
43 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, op.cit. 
44 Agus Salim, op.cit., hlm 43 



 22 

2. Teori Hermeneutika dan Interaksionisme Simbolik 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika 

Gadamer dan teori interaksionisme simbolik. Penggunaan kedua teori tersebut 

dikarenakan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivisme. Dalam suatu penelitian ada keterkaitan yang sangat erat antara 

paradigma dan teori. Penggunaan paradigma tertentu akan secara otomatis 

menghasilkan penggunaan teori yang relevan atau satu arah dengan paradigma 

tersebut. Ketika yang digunakan dalam suatu penelitian adalah paradigma 

konstruktivisme, maka umumnya teori-teori yang digunakan di antaranya adalah 

teori hermeneutika dan interaksionisme simbolik.45 

Teori hermeneutika46  digunakan berdasarkan dua alasan. Pertama, untuk 

mengungkap makna di balik tindakan masyarakat Madura untuk melakukan carok 

ketika harga dirinya dilecehkan atau tidak dihargai. Kedua, bagaimana hakim 

menafsirkan carok yang dilakukan orang Madura ketika harga dirinya dilecehkan 

atau tidak dihormati. Karena menafsirkan pada dasarnya memberi makna atas 

                                                 
45 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Cetk. Pertama, Tiara Wacana, 

Yogyakarta, 2001, hlm 42 
46 Secara etimologis, kata “hermeneutika” berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang 

berarti ‘menafsirkan. Kata benda hermeneia secara harfiah dapat diartikan sebagai “penafsiran” 

atau interpretasi. Dalam kosa kata kerja ditemukan istilah “hermeneuo” dan/atau “hermeneuein”. 

Hermeneuo artinya mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata dan hermeneuein 

yang bermakna mengartikan, menafsirkan, atau menerjemahkan, dan juga bertindak sebagai 

penafsir. Dengan arti yang demikian hermeneutika berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang 

belum jelas. Hermeneutikan diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidatahuan 

menjadi mengerti. Objek kajian hermeneutika sangat luas tergantung dari sudut mana melihatnya, 

tetapi secara umum dapat berupa teks, lontar, ayat/wahyu, naskah-naskah kuno, konstitusi, 

deklarasi, dokumen resmi Negara lainnya, dan peristiwa atau sebuah hasil pemikiran. E. 

Sumaryono, Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat, Edisi Revisi, Cetk. Kesepuluha, Kanisius, 

Yogyakarta, 1999, hlm 23 B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Cetk. Kedua, 

Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 95 Jazim Hamidi, Hermeneutikan Hukum Teori Penemuan 

Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, Cetk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 20 

Donald H.J. Hermann, “Phenomenology, Structuralism, Hermeneutics, and Legal Study: 

Applications of Contemporary Continental Thought to Legal Phenomena”, artikel pada University 

of Miami Law Review, Vol. 36, Tahun 1982, hlm 400 
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objek yang ditafsirkan, maka teori hermeneutika relevan dijadikan sebagai salah 

satu teori karena hermeneutika erat kaitannya dengan penafsiran. 

Hermeneutika Gadamer digunakan karena carok sendiri sebenarnya 

berhubungan erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Ketika hakim 

menafsirkan Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara 

carok, ia tidak cukup hanya dengan berpangku pada otonomi teks tapi 

mengkaitkannya dengan konteks sosial budaya masyarakat Madura. Artinya, 

hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut ke dalam konteks di mana 

carok terjadi dan berhubungan erat dengan pembelaan harga diri. 

Pentingnya hakim memperhatikan konteks dan tidak hanya berpangku pada 

otonomi teks karena pada dasarnya kehidupan manusia dari produk-produk 

kulturalnya memperlihatkan suatu perkaitan yang bermakna penuh. Berbeda 

dengan alam yang tidak bernyawa, manusia tidak ditentukan oleh sebab akibat, 

melainkan dibimbing oleh alasan-alasan atau aturan-aturan. Manusia memberikan 

sendiri makna pada kehidupan mereka, dan ini tidak dapat diamati dan direkam 

dengan observasi eksternal berdasarkan model keilmu-alaman. Mereka harus 

dipahami dari “dalam”.47 Dengan kata lain, hermeneutika adalah ciri khas 

manusia, karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan 

dasarnya untuk memberi makna. Dunia alam material ini menjadi dunia 

manusiawi karena diberi makna manusiawi oleh manusia dan itu terjadi melalui 

penafsiran.  

                                                 
47 Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika 

Aditama, Bandung, 2008, hlm 32 
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Secara teoritis hermeneutika Gadamer sesungguhnya merupakan kritik 

terhadap pemikiran yang dikemukakan oleh Betti, Schleiermacher, dan William 

Dilthey. Ketiga tokoh terkemuka hermeneutika itu berpandangan bahwa di dalam 

menafsirkan sesuatu seseorang hanya dapat menangkap kesatuan spirit antiquitas 

yang dikombinasikan dengan benar jika ia dapat menangkap maksud individu 

dalam karya asli individualnya, dan pengarang individu tidak dapat dipahami 

terpisah dari penempatan dalam hubungannya dengan yang lebih luas.48 Tujuan 

hermeneutika tidak lain adalah menangkap pikiran yang ditulis atau bahkan yang 

dikatakan pengarang seperti yang dia inginkan. Pemikiran-pemikiran seorang 

penulis harus dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh penulisnya sendiri.49 

Dengan kata lain, hermeneutika berkaitan dengan mengalami kembali proses 

mental dari pengarang teks sehingga yang diperlukan adalah merekonstruksi 

pikiran orang lain.50 

Pendapat tersebut dikritik oleh Gadamer, karena menurutnya, interpretasi 

terhadap suatu objek dengan adanya keharusan menyelami mental pengarang 

merupakan hal yang tidak mungkin karena setiap interpreter mengambi 

kesimpulan dari interpretasinya itu tergantung pada apa yang ingin diketahui.51 

Disini yang terjadi adalah dialektika antara horizon teks, horizon pengarang dan 

                                                 
48 Richard E. Palmer, Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, diterjemahkan oleh 

Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad, Cetk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 

87 
49 Josep Bleicher, Hermeneutika Kontemporer, diterjemahkan oleh Imam Khoiri, Cetk. 

Ketiga, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm 9 
50 Richard E. Palmer, op.cit., hlm 91, 97, dan 101 
51 Donald H. J. Hermann, Phenomenology…op.cit., hlm 402 
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horizon pembaca.52 Mengapa terjadi demikian, karena tujuan hermenutika adalah 

memperjelas ambiguitas teks sehingga penafsir akan mengetahui bagaimana 

mengkontekstualisasikannya teks itu pada situasi tertentu.53 Terjadinya interkasi 

interpretasi bukan antara pembaca dan pengarang melainkan antara pembaca 

dengan teks. Konsekuensinya, proses pemahaman tidak bersifat reproduktif, tetapi 

selalu produktif.54  

Dalam konteks hukum pemikiran Gadamer sesungguhnya merupakan kritik 

terhadap penganut hermeneutika realis yang berpandangan, bahwa teks (hukum) 

independen sifatnya sehingga eksistensinya objektif dari sejumlah kritik dan 

kerangka kerja hermeneutis pembaca. Oleh karena itu, interpretasi yang benar 

adalah yang sesuai dengan kenyataan otonomi teks. Pandangan ini dikritik oleh 

penganut hermeneutika idealis yang mengatakan bahwa penafsir memiliki 

kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan teks sejak makna teks dibentuk, 

tidak ditemukan, sehingga interpretasi selalu menciptakan teks yang signifikan 

(konstekstual). Fokus interpretasi tidak pada teks, melainkan pada pembaca yang 

pemikirannya mendominasi teks.55  

Teori interaksionisme simbolik56 digunakan sebagai pisau analisis dalam 

penelitian ini didasarkan pada tiga alasan. Pertama, tindakan orang Madura untuk 

                                                 
52 Hasn-Georg Gadamer, Kebenaran dan Metode Pengantar Filsafat Hermeneutika, 

diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah, Cetk. Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 410-

416 
53 Michael J. Clark, “Faucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal 

Thougt”, artikel pada University of Toledo Law Review, Vol. 26, Tahun 1994, hlm 117-118 
54 Francis J. Mootz, “The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of 

Inquiry Based on the Work of Gadamer, Habermas, and Ricoeur”, artikel pada Boston University 

Law Review, Vol. 68, Tahun 1988, hlm 533 
55 Michael J. Clark, op.cit., hlm 115-116 
56 Teori interaksinisme simbolik dimaksud adalah teori yang dikembangkan oleh mazhab 

Chicago, bukan mazhab Lowa. Kedua mazhab didasarkan pada paradigma yang berbeda sehingga 
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melakukan carok dalam rangka mempertahankan harga dirinya penuh dengan 

makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Kedua, 

teori ini berguna untuk menganalisis kenyataan subjektif masyarakat Madura 

mengenai carok. Ketiga, teori interaksionisme simbolik memberikan kerangka 

teoritis penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura.  

Teori ini awalnya dikembangkan oleh Weber.57 Dia mengemukakan bahwa 

tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai 

makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. 

Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik 

semata, tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, bukan merupakan 

tindakan sosial.58 Dengan demikian, inti tesis Weber adalah tindakan yang penuh 

arti atau makna dari individu. 

                                                                                                                                      
berimplikasi pada aspek ontologis, epistimologis, aksiologis dan metodologis. Teori 

interaksionisme simbolik yang dikembangkan mazhab Chicago bertumpu pada paradigma 

konstruktivisme, sedangkan teori yang dikembangkan mazhab Lowa bertumpu pada paradigma 

positivisme dan postpositvisme. Agus Salim (Penyunting), op.cit., hlm 42 
57 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 72-

73 
58 Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe. Pertama, zwerk rational, yaitu 

tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik 

untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalamm 

zwerk rational tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cari dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor 

berkelakuan dengan cara yang paling rasional muka mudah memahami tindakannya itu. Kedua, 

werktrational action. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang 

dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih  tepat untuk mencapai tujuan lain. Ini 

menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara 

mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena 

pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Ketiga, affection 

action, yaitu tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si 

aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional. Keempat, traditional action, yaitu 

tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan mengerjakan sesuatu di masa lalu saja. Lihat 

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandan, Cetk. 

Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm 47-48; Adam Podgorecki dan Christopher J. 

Whelan (Editor), Sociological Approachs to Law, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan G. 

Kartasapoetra, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 73-86. 
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Interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar 

manusia. Kekhasan adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling 

mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan 

seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung 

terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan 

terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu diperantarai oleh 

penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling 

memahami maksud dari tindakan masing-masing.59 Melalui simbol-simbol 

manusia berkemampuan menstimulir orang lain dengan cara-cara yang mungkin 

berbeda dari stimulus yang diterima dari orang lain. Simbol-simbol inilah yang 

membedakan antara manusia dengan binatang. Pemahaman terhadap simbol-

simbol itu melalui bahasa karena dengannya simbol-simbol itu mengandung 

makna (significant symbol).60 

Mead secara lebih jelas membedakan antara tindakan manusia dan 

binatang,61 yaitu pada adanya dorongan hati (impuls),62 persepsi (perseption),63 

                                                 
59 George Ritzer, Sosiologi….op.cit.,64 
60 Ian Braib, Modern Social Theory: from Parsons to Habermas, diterjemahkan oleh Paul S. 

Baut T. Effendi, Edisi Kesatu, Cetk. Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 113 
61 Geroge Ritzer, Modern Sosiological Theory, diterjemahkan oleh Alimandan, Edisi 

Keenam, Cetk. Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 274-276 
62 Impuls, yaitu dorongan hati/impuls (impulse) yang meliputi “stimulasi/rangsangan 

spontan yang berhubungan dengan alat indera” dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan 

untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu. Baik binatang maupun manusia secara spontan 

dan tanpa piker memberikan reaksi atas impuls, tetapi manusia lebih besar kemungkinannya akna 

memikirkan reaksi yang tepat. 
63 Persepsi (perception) adalah aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang 

berhubungan dengan impuls. Manusia memiliki kapasitas untuk merasakan dan memahami 

stimulasi melalui pendengaran, senyumana, rasa, dan sebagainya. Persepsi melibatkan rangsangan 

yang baru masuk maupun citra mental yang ditimbulkannya. Aktor tidak secara spontan 

menanggapi stimulasi dari luar, tetapi memikirkannya sebentar dan menilainya melalui bayangan 

mental. Manusia tidak hanya tunduk pada rangsangan dari luar, mereka juga aktif memilih ciri-ciri 

rangsangan dan memilih di antara sekumpulan rangsangan. 
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manipulasi (manipulation),64 dan konsumasi.65 Antara stimulasi dan respon 

tersebut diperantarai oleh proses interpretasi, yaitu proses berpikir yang 

merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia. Proses interpretasi 

yang menjadi penengah antara stimulasi dan respon menempati posisi kunci 

dalam teori interaksionisme simbolik.66 

Herbert Blumer mengatakan bahwa ada tiga premis utama teori 

interaksionisme simbolik, yaitu:67 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka; 

2. Makna tersebut merupakan hasil dari interaksi sosial seseorang dengan 

orang lain dalam masyarakat; 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi. 

  

3. Landasan Konseptual 

Untuk menghindari kerancuan istilah atau konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini, perlu diperjelas masing-masing istilah atau konsep itu. Istilah 

dominasi diartikan sebagai penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang 

lebih lemah. Dari kata dominasi ini muncul kata “dominan” yang berarti bersifat 

sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya, berpengaruh 

                                                 
64  Manipulasi (manipulation) adalah yaitu memanipulasi objek atau mengambil tindakan 

berkenaan dengan objek itu. Disamping keuntungan mental, manusia memiliki keuntungan lain 

ketimbang binatang. Manusia memiliki tangan yang memungkinkan mereka memanipulasi objek 

jauh lebih cerdik ketimbang yang dapat dilakukan binatang. 
65 Konsumasi adalah mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. 

Binatang tergantung pada metode trial and error dan ini adalah metode yang kurang efisien 

ketimbang kemampuan manusia untuk berpikir melalui tindakannya. 
66 George Ritzer, Sosiologi…..op.cit., hlm 61 
67 Ibid, hlm 21 
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kuat, tampak menonjol.68 Dominasi dalam konteks ini berkaitan dengan eksistensi 

hukum Negara yang lebih kuat dibandingkan eksistensi hukum rakyat atau hukum 

lokal. 

Hukum Negara adalah hukum yang dijalankan oleh kekuasaan Negara yang 

sah yang di dalamnya termasuk juga aparat penegak hukum yang bertugas 

menjalankan hukum yang dibentuk itu. Hukum Negara di sini selalu dalam 

bentuknya yang tertulis. Pengertian ini berbeda dengan hukum rakyat atau hukum  

lokal dimana keberadaannya tidak dijalankan oleh kekuasaan Negara yang sah. 

Penjatuhan sanksi atas pelanggaran terhadapnya didasarkan pada praktik 

kesepakatan warganya.69 Berdasarkan pengertian tersebut hukum Negara dalam 

penelitian ini diartikan secara sempit, yaitu hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil (hukum acara pidana). Aparat penegak hukum yang melaksanakan 

ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil juga merupakan 

bagian dari hukum Negara.70 

Konstruksi bermakna buatan, bentukan atau membuat, membentuk. 

Sedangkan carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan 

senjata tajam -pada umumnya clurit- yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-

laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, 

terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat malo. 

Berdasarkan pengertian ini, paling tidak terdapat lima unsur yang tercakup dalam 

pengertain carok, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki; 

                                                 
68 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetk. 

Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 273 
69 Masaji Chiba, “Legal Pluralism in Sri Lankan Society Toward A General Theory of Non-

Western Law”, artikel pada Journal of Legal Pluralism, Vol. 33, Tahun 1993, hlm 203 
70 Ibid., hlm 2004 
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pelecehan harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan perempuan; perasaan 

malu (malo); adanya dorongan, dukungan, serta persetujuan sosial; perasaan puas 

dan bangga bagi pemenangnya.71 

Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan 

akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam 

hidupnya.72 Dari pengertian nilai ini muncul pengertian nilai sosial, yaitu sebuah 

konsep abstrak dalam diri mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk, indah atau tidak indah, benar atau salah. Nilai ini dianut oleh 

suatu masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai 

baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Nilai dijadikan sebagai petunjuk umum 

yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau 

buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu 

sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, tidak mengherankan apabila 

antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata 

nilai.73 

Ciri-ciri nilai (sosial) antara lain; merupakan konstruksi masyarakat sebagai 

hasil interaksi antar warga disebabkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan 

lahir); terbentuk melalui proses belajar; merupakan bagian dari usaha pemenuhan 

kebutuhan dan kepuasan sosial; bervariasi antara yang satu dengan kebudayaan 

                                                 
71 A. Latief Wiyata, Carok…..op.cit., hlm 184 
72 http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/nilai.html, 17 Desember 2008, 11:15 
73 Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 17 Desember 2008, 11:10 

http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/nilai.html
http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial


 31 

yang lain; dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial; memiliki pengaruh 

yang berbeda antarwarga masyarakat; dan cenderung berkaitan satu sama lain.74 

Budaya atau kebudayaan berasal dari yaitu buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan yang disebut culture, berasal dari kata 

Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan yang dapat diartikan juga sebagai 

mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai 

"kultur" dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenia, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan (budaya) dapat juga diartikan 

sebagai sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.75 

Dengan demikian, nilai-nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang 

hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal 

yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Karena itu nilai-nilai 

budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. 

Nilai-nilai budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang 

menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah 

diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga 

konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. 

 

F. Metode Penelitian 

                                                 
74 Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 17 Desember 2008, 11:10 
75 www.google.co.id/search?hl=id&q=pengertian++budaya&meta=aq&f, 17 Desember 

2008, 11:23 

http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=pengertian++budaya&meta=aq&f
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya76 penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

hukum non-doktrinal (socio-legal research), 77 karena hukum dikonsepsikan 

sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana 

tampak dalam interaksi antar mereka.78 Jenis penelitian ini berasumsi bahwa 

hukum tidak terletak di dalam ruang hampa. Hukum tidak dapat eksis, dan oleh 

itu tidak dapat dipelajari dalam ruang yang kosong. Hukum terletak dalam ruang 

sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.79 Penelitian ini 

berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses 

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.80 

                                                 
76 Dalam penelitian hukum jamak dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum 

doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Yang pertama mengkonsepsikan hukum sebagai 

asas keadilan dalam system moral menurut doktrin aliran hukum alam, sebagai kaidah-kaidah 

perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan sebagai 

keputusan hakim in concreto menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. 

Sedang yang kedua mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional di 

dalam sistem kehidupan bermasyarakat, dan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana 

termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat. 

Soetandyo Wigjnosoebroto, Hukum, Paradigma,…op.cit., hlm 147-176 
77 Tidak semua ahli  hukum setuju jika socio-legal research dikategorikan sebagai 

penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki secara tegas menolak jika penelitian socio-legal 

research disebut sebagai penelitian hukum. Penelitian yang bersifat socio-legal hanya 

menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi 

luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian socio-legal hukum selalu dikaitkan dengan 

masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan 

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak 

dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian socio-legal  adalah 

masalah efektivitas hukum aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau 

insitusi hukum dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Dalam penelitian semacam ini 

hukum ditempatkan sebagai variable-variabel terikat dan factor-faktor non-hukum yang 

mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel  bebas. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 

Hukum, Cetk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 87 
78 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 

HuMa, Jakarta, 2002, hlm 148-176 
79 Rikardo Simarmata, “Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum”, artikel 

pada Law, Society & Development, Vol. 1, Tahun 2006-2007. 
80 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetk. Keempat, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm 43 
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Dalam socio-legal research hukum bukan terkonsepsikan sebagai rules, 

melainkan sebagai regularities yang terjadi di alam pengalaman dan sebagaimana 

yang tersimak di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah perilaku-

perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau 

yang secara potensial akan terpola.81 

 

2.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yang terdiri 

dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri dari penelitian 

lapangan berupa wawancara dan obersevasi penelitian terkait dengan perkara 

carok di Madura. Data sekunder berupa putusan pengadilan, buku, disertasi, tesis, 

jurnal, makalah dan karya ilmiah lainnya adalah yang berkaitaan dengan dominasi 

hukum Negara, konstruksi penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura, dan akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura 

mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana. Sedangkan data 

tersier berupa kamus dan eksiklopedia yang menunjang data di atas. 

 

3.  Pendekatan Penelitian 

Dalam socio-legal research terdapat dua pendekatan, yaitu yang bersifat 

makro dan yang bersifat mikro. Pendekatan makro umumnya menggunakan teori 

structural fungsional, teori konflik dan teori sistem. Sedangkan pendekatan mikro 

menggunakan teori tindakan sosial, teori kontruksi sosial, teori interaksionisme 

                                                 
81 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm 30 
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simbolik, teori fenomenologi, dan teori hermeneutika. Dalam penelitian ini 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mikro. 

Dalam pendekatan mikro titik tekannya pada karakter fundamental peranan 

perilaku yang mengkonstruksi perilaku yang bermakna di dalam suatu sistem 

hubungan sosial.82 Di samping itu, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya 

eksis dalam alam makna yang tampak dalam bentuk symbol-simbol yang hanya 

dapat dimengerti setelah melalui proses penafsiran. Realitas yang demikian itu 

tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” melalui pengamatan dan pengukuran 

dari luar, melalui melalui pengamatan dan penghayatan internal.83 

 

4.  Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara. Pertama adalah  

wawancara. Peneliti melakukan penelitian lapangan selama 1 bulan, yakni Juni 

2009. Wawancara dilakukan terhadap pelaku carok, keluarga korban, bejing yang 

memiliki pengalaman carok, tokoh masyarakat dan orang-orang Madura yang 

dianggap memiliki pengetahuan tentang carok. Wawancara dilakukan di rumah 

pelaku dan keluarga korban, di tegalan saat informan sedang menyiram tembakau, 

di musholla, dan di rumah peneliti sendiri ketika ada seorang tamu yang kebetulan 

memiliki pemahaman yang baik tentang carok. Sedangkan waktu wawancara 

kebanyak dilakukan pada siang dan malam hari. Kadang-kadang wawancara 

dilakukan ketika beberapa orang berkumpul dan peneliti menanyakan kepada 

                                                 
82 H.J. Helle dan S.N. Eisenstadt (Editor), Micro-Sociological Theory Perspectives on 

Sociological Theory, Vol 2, SAGE Publications, California, 1985, hlm 1 
83 Seotandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma..op.cit., hlm 198 
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mereka tentang hal-hal yang berhubugan dengan carok, kedudukan kiai di mata 

mereka, bejing tengka, dan aparat penegak hukum. 

Semua wawancara dilakukan secara informal dengan menggunakan bahasa 

Madura. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi antara peneliti dengan informan 

berjalan dengan baik. Dalam penelitian seperti ini, penguasaan bahasa Madura 

mutlak dimiliki peneliti, dan itu tidak menimbulkan persoalan mengingat peneliti 

adalah orang yang dilahirkan dan tinggal di Madura sejak kecil. Pertanyaan yang 

diajukan peneliti terhadap satu informan ditanyakan lagi kepada informan yang 

lain mengetahui validitas data dan menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif.  

Kedua adalah observasi, yaitu mengamati tindakan orang Madura dan 

lingkungan yang mengitarinya yang spontan dan sikap yang wajar. Melalui 

observasi dapat disimpulkan hal-hal yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif 

yang timbul dari tindakan aktor yang diamati. Tentu saja tipe observasi yang 

digunakan adalah participant as observer, yaitu peneliti memberitahukan maksud 

dan tujuan penelitian kepada kelompok yang diteliti.84 Dalam penelitian tentang 

sengketa yang terjadi di masyarakat observasi sangat diperlukan untuk 

mengetahui lebih jauh dan mendalam objek sengketa yang diteliti.85 

Ketiga adalah studi literatur dan dokumen, yaitu dengan menelusuri dan 

menelaah literatur-literatur yang terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura, carok, dan hukum Negara, dan mediasi penal berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat. Kemudian, data-data tersebut dikumpulkan, disistematisasi 

                                                 
84 George Ritzer, Sosiologi…op.cit., hlm 73-74 
85 T.O. Ihromi, Antropologi…op.cit., hlm 195 
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dan dianalisis kaitannya dengan permasalahan penelitian. Selain itu, ditelusuri, 

ditelaah dan dikaji putusan-putusan pengadilan terkait dengan perkara carok di 

Madura. Yang dikaji adalah pertimbangan hakim di dalam memutus perkara 

tersebut.  

Putusan pengadilan yang dijadikan data dalam penelitian ini berupa putusan-

putusan pengadilan tentang carok. Awalnya peneliti mengumpulkan 54 putusan, 

tapi setelah dikaji ternyata hanya terdapat 13 putusan yang memenuhi kriteri 

sebagai perkara carok berdasarkan pengertian carok sebagaimana dalam landasan 

konseptual penelitian ini. Putusan-putusan tersebut tersebar di tiga pengadilan, 

yaitu pengadilan negeri Sampang, pengadilan negeri Pamekasan, dan pengadilan 

negeri Sumenep. Sedangkan putusan pengadilan Bangkalan terhadap perkara 

carok tidak berhasil peneliti kumpulkan karena terbentur dengan pemahaman 

hakim yang positivistik. Maksudnya, pada waktu peneliti mengajukan surat 

permohonan berupa permintaan foto copy putusan pengadilan dalam perkara 

carok Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan waktu itu menolaknya dengan alasan 

bahwa yang berhak untuk mendapat salinan putusan hanyalah para pihak yang 

berkepentingan, sehingga peneliti dalam konteks ini tidak termasuk dalam 

pengertian para pihak yang berkepentingan tadi. Alasan lain juga dikemukakan 

olehnya bahwa putusan pengadilan adalah dokumen resmi negara sehingga tidak 

semua pihak dapat memperoleh salinannya. Waktu pengumpulan salinan putusan 

ini  selama 2 minggu, yakni pada September 2008 dan April 2009. 
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5.  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan bersifat 

kualitatif. Ciri khas socio-legal research adalah titik tekannya pada kenyataan 

empiris sehingga proses berpikirnya bersifat induktif, yaitu proses berpikir yang 

memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan 

empiris, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum berupa rangkaian 

konsep atau teori, dan diakhiri dengan pengampilan kesimpulan. Sedangkan 

analisis kualitatif lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data itu 

sendiri, sehingga yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. 

Dalam analisis kualitatif umumnya data diuraikan dalam bentuk narasi yang 

tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi 

peneliti terhadap data yang dihasilkan. 

Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara 

terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi 

data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari 

analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, yang 
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dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-

cerita apa yang berkembang, semua itu merupakan pilihan-pilihan analisis.86 

Dalam penelitian ini reduksi data berkaitan dengan identifikasi dan 

penemuan “pola” atau “tema” yang ada dalam data-data lapangan baik berupa 

hasil wawancara dengan pelaku carok, keluarga korban, tokoh masyarakat, orang 

Madura pada umumnya maupun observasi langsung peneliti. Pola atau tema 

tersebut tampil seolah-olah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang 

ada dalam data. Setelah pola atau tema ditemukan, langkah selanjutnya adalah 

mengklasifikasi atau meng-encode tema tersebut dengan memberi label, definisi, 

atau deskripsi.87 

Setelah diidentifikasi dan ditemukan pola atau tema serta dilakukan peng-

ecoden-an, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah di-code-kan 

itu. Penyajian data ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberik 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajian data yang sering dilakukan adalah teks nararif. Penyajian data ini sama 

halnya dengan reduksi data, yaitu merupakan kegiatan analisis. 

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data 

dan penyajian data yang dilakukan. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan 

yang terjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 

Pengumpulan data merupakan prakondisi untuk terjadinya reduksi data, penyajian 

                                                 
86 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, tanpa Penerbit, tt, 

hlm 16 
87 M. Syamsudin, operasionalisasi..op.cot., hlm 136 
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data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini gambaran proses analisis data 

kualitatif dilakukan: 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang dan dilakukan secara terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling bersambung. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan enam bab. Bab pertama merupakan 

pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, landasan teori dan landasan konseptual, dan metode 

penelitian. Bab pertama ini merupakan pintu masuk untuk memahami keseluruhan 

isi penelitian 

Bab kedua mengurai potret nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Konsep 

dasar nilai-nilai budaya dijelaskan dan diletakkan di bagian pembuka bab ini. 

Setelah itu dikemukakan kekhasan dan keunikan budaya Madura. Bagi orang 

Madura harga diri merupakan eksistensi diri. Demikian  halnya dengan nilai 

                                                 
88 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, op.cit., 20 
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kesopanan yang sangat dijunjung tinggi. Di bab dua ini, juga dijelaskan kentalnya 

ajaran agama Islam dalam perilaku orang Madura.  

Bab ketiga menjelaskan tentang ketidakmampuan hukum Negara di dalam 

menyelesaikan perkara carok di Madura. Di bab ini, dijelaskan alasan-alasan 

ketidakmampuan hukum negara di dalam menyelesaikan perkara carok, seperti 

transaksionalitas peradilan negara oleh aparat penegak hukum, negara 

memandang carok dalam bingkai yang positivistik, carok dan pemahaman orang 

Madura tentang kehormatan diri, keturunan dan agama, dan konstuksi keadilan 

dalam perkara carok bagi orang Madura. 

Bab keempat berisi konstruksi penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-

nilai budaya masyarakat Madura. Di dalamnya dikemukakan tentang musyawarah 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari orang Madura di dalam menyelesaikan 

sengketa. Carok seharusnya melibatkan kiai karena dia lebih berpengaruh 

daripada aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian perkara carok eksitensi 

bejing tengka tidak bisa diabaikan dan dijadikan sebagai patner kiai sehingga 

carok bisa diselesaikan. Orang Madura memiliki pandangan bahwa pelaku 

seyogyanya memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban. Uang tersebut 

bisa meringankan beban keluarg dalam pelaksanaan acara tahlilan dan 

kelangsungan hidup mereka. Bab lima ini ditutup dengan eksistensi hukum negara 

yang berfungsi untuk menjustifikasi proses penyelesaian carok berdasarkan 

konstruksi nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Bab kelima berisi rekonseptualisasi bangunan hukum pidana sehingga nilai-

nilai budaya masyarakat Madura diakomodasi di dalamnya. Konstruksi 
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penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyaraka Madura 

hanya bisa dilakukan jika konsep hukum pidana yang selama ini dikenal sebagai 

hukum publik dirubah menjadi hukum publik yang ”berdimensi privat”. Setelah 

itu, dijelaskan konsep, prinsip kerja dan model-model mediasi penal yang 

berkembang selama ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan.  Dalam bab ini dijelaskan pula pengaturan mediasi penal dalam 

hukum pidana Indonesia serta mediasi penal dalam perkara carok atas dasar nilai-

nilai budaya. 

Bab keenam adalah penutup yang berisi temua-temuan penelitian dan saran-

saran terkait dengan dominasi hukum Negara dan konstruksi penyelesaian perkara 

carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

 



BAB II 

NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT MADURA 

 

A. Konsep Dasar Nilai-nilai Budaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara sederhana nilai diartikan 

sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.1 Nilai 

juga dimaknai sebagai suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan 

akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam 

hidupnya.2  

Dari pengertian nilai ini muncul pengertian nilai sosial, yaitu sebuah konsep 

abstrak dalam diri mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap 

buruk, indah atau tidak indah, benar atau salah. Nilai ini dianut oleh suatu 

masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, 

sedangkan mencuri bernilai buruk. Nilai dijadikan sebagai petunjuk umum yang 

telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, 

pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat 

dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, tidak mengherankan apabila antara 

masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.3 

Ciri-ciri nilai (sosial) antara lain; merupakan konstruksi masyarakat sebagai 

hasil interaksi antar warga disebabkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan 

                                                 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 690 
2 http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/nilai.html, 17 Desember 2008, 11:15 
3 Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 17 Desember 2008, 11:10 

http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/nilai.html
http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial
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lahir); terbentuk melalui proses belajar; merupakan bagian dari usaha pemenuhan 

kebutuhan dan kepuasan sosial; bervariasi antara yang satu dengan kebudayaan 

yang lain; dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial; memiliki pengaruh 

yang berbeda antar warga masyarakat; dan cenderung berkaitan satu sama lain.4 

Budaya berasal dari yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia. Kebudayaan yang disebut culture, berasal dari kata Colere, yaitu 

mengolah atau mengerjakan, dan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah 

atau bertani. Dalam bahasa Indonesia kata culture juga kadang diterjemahkan 

sebagai "kultur".5 Pendapat lain mengatakan bahwa “budaya” berasal dari kata 

majemuk “budi-daya”, yang berarti daya dari budi, karena itu mereka 

membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi 

yang  berupa cipta, karsa, dan rasa.6 

Cipta merupakan kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal 

yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil 

cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan karsa kerinduan manusia 

untuk menginsyafi hal yang “sangkan paran”. Dari mana manusia sebelum lahir 

(sangkan), dan kemana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya berupa norma-

norma keagamaan. Rasa merupakan keingintahuan manusia akan keindahan, 

sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan itu. Pada dasarnya 

manusia merindukan keindahan dan menolak keburukan. Hasil dari 

                                                 
4 Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 17 Desember 2008, 11:10 
5 www.google.co.id/search?hl=id&q=pengertian++budaya&meta=aq&f, 17 Desember 

2008, 11:23 
6 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 18 

http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=pengertian++budaya&meta=aq&f
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perkembangan rasa ini terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang 

kemudian menghasilkan macam kesenian.7 

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenia, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan (budaya) dapat juga diartikan sebagai sarana hasil karya, 

rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan juga diartikan sebagai cara hidup yang 

dianut bersama dalam suatu masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang 

mereka hadapi. Cara orang mencari rezeki, makan, membuat rumah, berbahasa, 

tidak selalu sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Cara hidup 

yang dianut bersama dalam masyarakat inilah yang disebut kebudayaan. Jadi 

subjek kebudayaan bukan manusia individual, melainkan masyarakat. Ini tidak 

berarti, bahwa manusia perseorangan tidak berperan dalam menciptakan dan 

melakukan kebudayaan, karena masyarakat tidak lain dari kumpulan manusia 

perorangan yang menjadi warga masyarakat itu. Di sini kebudayaan berfungsi 

sebagai dasar bersama yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan bersama 

dalam masyarakat.8 

Berdasarkan penjelasan kata “nilai” dan “budaya” di atas dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai budaya merupakan nilai- nilai yang disepakati dan tertanam 

dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang 

mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan prilaku 

                                                 
7 Ibid., hlm 21 
8 Wisnu Tri Hanggoro (Editor), Masalah Pengembangan Kebudayaan Nasional 

Indonesia, Satya Wacana, Semarang, 1990, hlm 15 
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dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya 

akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang 

nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. Dengan 

perkataan lain, nilai-nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam 

alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus 

mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Karena itu nilai-nilai budaya 

biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Nilai-nilai 

budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi 

warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diresapi 

dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsepsi-

konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka.9 

Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya. Pertama, simbol-simbol, 

slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas). Kedua, sikap, tindak 

laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut. Ketiga, kepercayaan 

yang tertanam (believe system) yang mengakar dan menjadi kerangka acuan 

dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat). 

Selain ketiga hal di atas, nilai-nilai budaya itu ternyata didapat melalui 

proses relajar, artinya tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan 

melalui unsur genetis,10 dimiliki bersama, dan merupakan suatu integrasi. Tidak 

dinamakan nilai-nilai budaya jika nilai-nilai, pola-pola berpikir dan berkelakuan 

suatu individu tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lain 

dalam suatu masyarakat tertentu. Suatu nilai-nilai budaya dikatakan sebagai suatu 

                                                 
9 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan,Cetk. Keduapuluh, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 25-26 
10 Harsojo, Pengantar Antropologi, Cetk. Kelima, Binacipta, Bandung, 1984, hlm 96 
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integrasi jika unsur-unsur dan sifat-sifat yang terpadu dalam masyarakat bukan 

sekumpulan kebiasaan-kebiasaan yang terkumpul secara acak-acakan saja, tetapi 

unsur-unsur dan sifat-sifat itu akan ditemui dalam kaitan yang berhubungan bila 

ditempatkan dalam keadaan yang bersamaan.11 

 

B. Madura dengan Kekhasan dan Keunikan Budaya 

Pulau Madura yang terdiri dari empat kebupaten, yaitu Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, terletak di timur laut pulau jawa dengan 

koordinat sekitar 7 lintang selatan dan antar 112 dan 114 bujur timur. Panjang 

pulau Madura kurang lebih 190 km, jarak terlebar 40 km, dan luas secara 

keseluruhan 5.304 km. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 meter - 

350 meter. Ketinggian paling rendah adalah daerah-daerah pantai baik di bagian 

barat, utara, timur dan selatan. Sedangkan ketinggian tertinggi menyebar di bagian 

tengah pulau berupa pegunungan-pegunungan kecil. Pulau ini dikelilingi pulau-

pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 100 buah, baik yang berpenghuni maupun 

tidak. Kebanyakan pulau kecil ini berada di bagian timur.12 

Dilihat dari mata pencaharian orang Madura, sebagian besar dari mereka 

masih mengandalkan kegiatan-kegiatan 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, sedangka pada musim kemarau lahan-lahan 

                                                 
11 T.O Ihromi (Editor), Pokok-pokok Antropologi Budaya, Edisi Kesepuluh, Yayasan 

Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 20-21 dan hlm 30-31 
12 De Jonge, Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan 

Islam Studi Antropologi Ekonomi, PT. Gramedia, Jakarta, 1989b, hlm 5 
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pertanian biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, kedelai, umbi-

umbian, dan ada kalanya tembakau.13 Yang disebutkan terakhir ini bisa dikatakan 

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 tembakau mereka. 

Untuk meringankan beban dalam bertani terutama ketika musim kemarau, 

orang Madura biasanya menjadikan sapi sebagai alat untuk menarik bajak. 

Kehidupan orang Madura tidak dapat dipisahkan dengan sapi, walaupun di pulau 

Madura jarang terdapat padang rumput. Selan itu, sapi merupakan salah satu 

simbol dan indikator status orang Madura dalam kehidupan masyarakat. 

Hubungan antara manusia dan sapi sangat erat, karena itu pula fungsi sapi besar 

bagi kehidupan sehari-hari penduduk yang mayoritas petani. Sapi memiliki fungsi 

ganda, selain penarik bajak (ananggala), kotorannya juga dapat dipakai untuk 

menyuburkan tanah. Memelihara sapi bermanfaat bagi petani, selain dapat 

membantu bercocok tanam dapat dipakai sebagai penarik pedati (jikar), serta 

sekaligus merupakan investasi yang mudah dijual bila memerlukan uang 

mendadak. Sapi jantan bagi orang Madura adalah seperti kerbau bagi orang Jawa 

sebagai simbol kekuasaan dan kesejahteraan.  

Walaupun Madura terdiri dari empat kabupaten, dilihat dari aspek budaya 

yang dianut dan dijadikan standar dalam perperilaku tidak ada perbedaan antar 

                                                 
13 A. Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Cetk. 

Kedua, LKiS, Yogyakarta, 2006, hlm 37 
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warga masyarakat Madura yang mendiami empat kebupaten tersebut. Madura 

terkenal dengan kekhasan dan keunikan budaya. Penggunaan istilah khas di sini 

menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-

kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain.14  Latief Wiyata 

mengatakan bahwa kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, 

ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierakis kepada empat figur utama 

dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagaman. Keempat figur itu 

adalah Buppa’, Babbu, Guru, ban Rato (ayah, ibu, guru, dan pemimpin 

pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang 

Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.15 

Orang Madura pertama-tama harus patuh dan taat pada kedua orangtua(nya), 

kemudian pada guru (ulama), dan terakhir pada rato (pemimpin formal atau biasa 

disebut birokrasi). Artinya, dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat 

standar referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkis yang 

sudah seharusnya dilaksanakan.  

Bagi entitas Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan 

untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai “aturan normatif” yang 

mengikat. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara 

sengaja atas aturan itu menyebabkan pelanggarnya dikenakan sanksi sosial 

maupun kultural. Pemaknaan etnografis demikian terwujud lebih lanjut pada 

ketiadaan kesempatan dan ruang yang cukup untuk mengenyampingkan aturan 

                                                 
14 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan 

Republik Indonesia dan Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 563 
15 A.  Latief Wiyata, Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya 

Madura, CERIC-FISIP UI, Jakarta, 2003, hlm 1 
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normatif itu. Dalam makna yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa aktualisasi 

kepatuhan itu dilakukan sepanjang hidupnya. Tidak ada kosa kata yang tepat 

untuk menyebut istilah lainnya kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan 

kepada empat figur tersebut.16 

Dengan pemaknaan yang demikian terdapat keempat figur utama itu, maka 

implikasinya adalah menuntut orang Madura harus patuh dan patuh selamanya. 

Apakah memang demikian pemaknaan tentang kekhasan budaya Madura itu? 

Kepatuhan kepada kedua orang tua memang sudah jelas dan tegas serta tidak 

dapat diganggu gugat, tetapi tidak demikian pada figur yang kedua apalagi yang 

ketiga. Dengan kata lain, harus ada pemaknaan ulang terhadap ketundukan, 

ketaatan, dan kepasrahan orang Madura kepada figur kedua dan ketiga.  

Kepatuhan pada kedua orang tua sudah sangat jelas dan tegas bahkan tidak 

dapat ditawar-tawar, apalagi diganggu gugat. Adalah suatu tindakan yang sangat 

tidak terpuji dilihat dari aspek manapun jika seorang anak sama sekali tidak patuh 

pada kedua orang tua kandungnya. Di masyarakat dan kebudayaan manapun, 

kepatuhan seorang anak pada kedua orang tua kandungnya adalah mutlak. 

Mungkin yang berbeda hanya dalam hal cara bagaimana dan dalam bentuk apa 

seorang anak memanifestasikan kepatuhannya selama menjalani jalur 

kehidupannya di dunia yang fana ini. Kemutlakan ini sama sekali tidak terkendala 

atau dalam arti ditopang sepenuhnya oleh aspek genealogis. Maksudnya, jika pada 

saat ini seorang anak patuh pada kedua orang tua kandungnya, maka ada saatnya 

                                                 
16 Taufiqurrahman, “Islam dan Budaya Madura”, makalah disampaikan pada forum 

Annual Conference on Contemporary Islamic Studies, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang, Bandung, 26-30 

November, 2006, hlm 3 
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pula anak itu harus menjadi figur yang harus dipatuhi anak kandungnya ketika 

yang bersangkutan telah menikah dan mempunyai anak pula kelak. Jadi ada 

semacam siklus yang berkesinambungan. Siklus tersebut merupakan salah satu 

bentuk pewarisan nilai-nilai kultural yang terdiseminasi. Siklus secara 

berkesinambungan itu kiranya akan berulang dan berkelanjutan dalam kondisi 

normal, wajar, dan alamiah, kecuali kalau pewarisan nilai-nilai kepatuhan itu 

mengalami keterputusan yang disebabkan oleh berbagai kondisi, faktor, atau 

peristiwa luar biasa.17 

Kepatuhan orang Madura kepada figur guru berposisi pada level hierarkis 

selanjutnya. Penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan 

pada pengertian kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangya ustadz 

pada sekolah-sekolah keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih pada tataran 

moralitas dan masalah-malalah ukhrowi (morality and sacred world), maka 

kepatuhan orang Madura sebagai penganut agama Islam yang taat tentu saja tidak 

bisa dibantah lagi. Namun, apakah ada siklus yang berlaku sama seperti kepatuhan 

pada figur kedua orangtua? Tentu saja tidak. Sebab, tidak semua orang Madura 

memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi figur guru. Meskipun 

banyak anggapan bahwa figur guru dapat diraih oleh seseorang karena faktor 

genealogis (keturunan). Namun demikian, pada kenyatannya tidak semua 

keturanan (anak kandung) dari figur guru akhirnya mengikuti jejak orangtua 

kandungnya. Ini artinya, pada tataran ini makna kultural dari ungkapan buppa’ 

babu’ guru rato masih belum memberi ruang dan kesempatan lebih luas pada 

                                                 
17 Ibid. 
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orang Madura untuk mengubah statusnya sebagai orang yang harus selalu patuh, 

tunduk dan pasrah. 

Bagaimana halnya dengan figur rato? Siapa pun dapat menjadi figur ini baik 

berasal dari etnik Madura sendiri maupun dari etnik lain. Sebab figur rato adalah 

suatu achievement status yang persyaratannya bukan faktor genealogis melainkan 

semata-mata karena faktor prestasi (achievement). Bila demikian, siapa pun yang 

dapat dan mampu meraih prestasi itu berhak pula menduduki posisi sebagai figur 

rato. Namun demikian, dalam realitasnya tidak semua orang Madura dapat 

mencapai presatasi ini. Oleh karena itu, figur rato pun kemudian menjadi barang 

langka. Dalam konteks ini dan dalam bahasa yang lebih lugas, mayoritas orang 

Madura sepanjang hidupnya masih tetap harus berkutat pada posisi “subordinasi”. 

Dari paparan di atas, menjadi jelas bahwa penting bagi semua orang Madura 

untuk tidak secara harfiah mengartikan makna ungkapan buppa’ babu’ guru rato 

sebagai hierarki kepatuhan pada figur-figur tertentu sebagai lazimnya selama ini 

dipahami oleh hampir semua orang. Sebab jika demikian, makna ungkapan 

buppa’ babu’ guru rato justru hanya akan menjerumuskan orang Madura untuk 

selalu berada pada posisi terhegemoni yang harus selalu patuh sepanjang 

hidupnya.18  

Pertanyaannya kemudian, kapankah orang Madura dapat mengubah 

posisinya menjadi figur yang harus dipatuhi? Hanya dalam konteks sebagai figur 

buppa’ babu’ orang Madura ada saatnya menjadi figur yang harus dipatuhi setelah 

mereka menikah dan menjadi orangtua bagi anak-anaknya. Pada figur guru masih 

                                                 
18 Http//:www.kacong-jebbing.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=6 
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kecil kemungkinan untuk itu. Satu-satunya akses yang lebih luas adalah pada 

posisi sebagai figure rato dalam artian yang sangat luas, bukan hanya terbatas 

pada konsep sebagai birokrat dilingkungan pemerintahan melainkan pada bidang-

bidang lain 

Satu-satunya persyaratan untuk itu adalah upaya peningkatan kapasistas diri 

melalui pendidikan sehingga pada saatnya pasti orang Madura akan dapat juga 

meraih status sosial berdasarkan prestasi (achievement) dan menjadi figur yang 

dipatuhi. Dengan kata lain, pada saat itulah yang bersangkutan telah memiliki 

kekuasaan. Namun harus diingat, bahwa dalam kebudayaan Madura terdapat 

ungkapan mon kerras, pa-akerrès. Artinya jika orang Madura telah memiliki 

kekuasaan dan menjadi figur rato (karena telah mencapai prestasi tertentu) 

hendaknya harus tetap berwibawa. Caranya janganlah bersikap dan berperilaku 

arogan (congkak), semena-mena, otoriter, tidak menghargai bawahan, dan mau 

menang sendiri hanya karena mentang-mentang dirinya telah menjadi figur yang 

harus dipatuhi sehingga menjadi lupa daratan dalam mengimplementasikan 

kekuasaannya. Padahal pada dasarnya kekuasaan itu adalah amanah.  

Setiap orang Madura yang kebetulan memiliki kekuasaan sehingga menjadi 

figur rato sudah seharusnya bersikap andap asor (sopan santun, arif dan 

bijaksana) sesuai dengan falsafah dan etika dalam kebudayaan Madura. Dengan 

pemaknaan yang demikian, jika dihubungkan dengan persoalan carok, aparat 

penegak hukum dengan kedudukan dan kapasitas intelektual yang dimiliki 

dituntut untuk menjalankan amanah yang diembannya sehingga mereka berhak 

menyandang rato dan secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat Madura. Jika 
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tidak demikian, maka kekhasan budaya Madura dengan kepatuhan hierakhis 

kepada kedua orang tua, guru dan pemimpin pemerintahan tidak berlaku bagi 

mereka. 

Selain terkenal dengan budayanya yang khas, Madura juga terkenal dengan 

keunikan budaya yang dalam hal ini tampak pada perilaku dalam memelihara 

jalinan persaudaraan sejati. Hal ini tergambar dari ungkapan budaya oreng 

dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng (orang lain bisa menjadi atau dianggap 

sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri bisa menjadi atau dianggap 

sebagai orang lain). Keunikan yang muncul dari ungkapan budaya itu diwujudkan 

dalam bentuk perilaku aktual. Keunikan “budaya persaudaraan” tersebut dapat 

terjadi karena adanya persamaan atau kesesuaian dengan keserupaan unsur-unsur 

penting primordial, misalnya genealogi (keturunan dan ikatan kekerabatan), 

sistem kepercayaan dan kesamaan agama. Dalam realitasnya elemen primordial 

itu dapat membentuk identitas etnik baru sebagai identitas tersendiri yang 

teraktualisasikan dalam perilaku etnografinya. Dengan demikian, elemen 

primordial di antara kelompok-kelompok etnik dalam menjadi unsur pembeda.19 

Bagi masyarakat Madura, persaudaraan tidak selalu identik dengan 

hubungan darah kekerabatan, tetapi juga pada pertemanan. Persaudaraan yang 

mungkin masih satu rumpun keluarga, dapat saja berubah menjadi permusuhan 

disebabkan adanya persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

Relasi seperti itu, lalu secara kolektif biasa disebut dengan teman (kanca) dan 

musuh (moso). Kedua macam bentuk relasi sosial ini berada dalam suatu rentang 

                                                 
19 N. Glaser dan Moynihan (Eds), Etnicity: Theory and Experience, Harvard University 

Press,  Cambridge, 1981, hlm 50 
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tingkat keakraban, yang pada dasarnya masing-masing berada pada titik ekstrim. 

Teman merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling tinggi. 

Sebaliknya, musuh merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling 

rendah. Dengan demikian, adalah benar kondisi kehidupan sosial-budaya orang 

Madura tidak selalu dalam suasana yang harmonis, tetapi diwarnai pula oleh 

konflik, di mana kondisi kehidupan harmonis ditandai oleh dominannya semangat 

pertemanan, sedangkan kondisi kehidupan yang bernuansa konflik ditandai oleh 

dominasi perasaan permusuhan (enmity). 

Dalam konteks inilah, menurut Latief Wiyata, peristiwa carok ada dasarnya 

merupakan manifestasi dari relasi sosial yang tingkat keakrabannya sangat rendah, 

karena didominasi secara signifikan oleh rasa permusuhan. Dengan kata lain, 

peristiwa carok hanya akan terjadi jika pelakunya berada dalam kondisi 

bermusuhan (amoso).20 

Menurut pengertian orang Madura, bala, selain menunjuk pada pengertian 

teman, juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, 

sehingga bala seringkali diartikan identik atau sama dengan taretan. Ada tiga 

klasifikasi konsep taretan: taretan dalem (kerabat inti atau core kin) seringkali 

disebut juga sebagai bala dalem; taretan semma’ (kerabat dekat atau close kin) 

sebagai bala semma’; dan taretan jau (kerabat jauh atau peripheral kin) sebagai 

bala jau. Selanjutnya, ada bala dalam arti taretan atau diistilahkan dengan bala 

                                                 
20 A. Latief Wiyata, Carok….hlm 62 
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taretan, dan ada pula bala dalam arti bukan termasuk taretan, atau dalam 

terminologi lain lazim disebut kanca (teman).21 

Kancah bisa berasal dari berbagai macam lingkungan sosial. Di antaranya, 

teman dari lingkungan ketetanggaan (kancah tatangaha), teman dari lingkungan 

kerja (kanca lako), dan teman dari lingkungan remo (kanca remo). Kebalikan dari 

teman adalah musuh (moso). Pengertian moso adalah seseorang atau kelompok 

orang yang harus dibunuh karena dianggap telah melakukan pelecehan harga diri. 

Moso dapat dibedakan menjadi dua kategori; yaitu moso dalem dan moso lowar. 

Moso dalem adalah musuh dari lingkungan keluarga sendiri, sedangkan moso 

lowar adalah musuh yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau bukan dari 

lingkungan keluarga sendiri. Baik moso dalem maupun moso lowar masih 

dibedakan lagi, antara moso mata dan moso ate. Moso mata adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh 

sehingga konflik yang berujung pada kekerasan dapat berlangsung di mana saja 

dan kapan saja. Sedangkan moso ate adalah seseorang atau sekelompok orang 

yang dalam pergaulan sehari-hari tidak secara terang-terangan diperlakukan 

sebagai musuh, tapi diperlakukan seolah-olah sebagai teman. Bahkan, ada kalanya 

hubungan pertemanan terkesan sangat erat bagaikan sahabat karib (kanca rapet).22 

Madura juga merupakan “komunitas tersendiri” yang mempunyai 

karakteristik berbeda dengan etnik lain dalam bentuk maupun jenis etnografinya. 

Hingga saat ini komunitas etnik Madura di daerah-daerah perantauan masih tetap 

harus berjuang untuk mempertahankan survivalitasnya dalam menghadapi arus 

                                                 
21 Ibid 
22 Ibid., hlm 62-63 
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industrialisasi dan modernisasi yang semakin cepat. Keberadaan mereka seolah-

olah kian menyusut karena mereka ternyata mulai kurang mengakui komunitas 

asalnya saat status sosial ekonominya meningkat. Keengganan untuk mengakui 

identitas asal mereka dapat dimengerti karena selama ini citra orang Madura 

selalu jelek, sedangkan komunitasnya cenderung termarginalkan sehingga 

menimbulkan trauma. 

Sudah menjadi rahasia umum kalau orang Madura memiliki kebiasaan 

merantau ke daerah lain di Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada 

daerah di Indonesia yang tidak dijadikan sebagai “rumah kedua” orang Madura 

untuk bertahan hidup. Kebiasaan merantau inilah yang menjadi salah satu 

keunikan budaya Madura.23 Keunikan ini pada dasarnya banyak dibentuk dan 

dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografis hidraulis serta lahan pertanian 

tadah hujan yang cenderung tandus sehingga survivalitas kehidupan mereka lebih 

banyak melaut dan bertani sebagai mata pencaharian utama. Mereka pun dibentuk 

oleh kehidupan bahari yang penuh tantangan dan risiko sehingga memunculkan  

keberanian jiwa dan fisik yang tinggi, berjiwa keras dan ulet, penuh percaya diri, 

defensif dalam berbagai situasi bahaya dan genting, bersikap terbuka, lugas dalam 

bertutur, serta menjunjung martabat dan harga diri.24 

Kebiasaan merantau ini sesungguhnya berlangsung selama berabad-abad 

baik sebagai pelaut maupun sebagai pedagang keliling. Pada sekitar abad ke 

sembilan belas, ketika sedang jaya-jayanya pengusahaan perkebunan besar, 

                                                 
23 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, Mata 

Bangsa bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 

2002, hlm 75 
24 Taufiqurrahman, op,cit., hlm 6 
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sejumlah besar orang Madura pindah ke jawa dan pulau-pulau lainnya untuk 

mencari sesuap nasi dengan jalan menetap selamanya atau hanya tinggal 

sementara. Di daratan Jawa Timur sendiri pada saat ini terdapat sedikitnya dua 

kali jumlah orang Madura dibandingkan dengan yang hidup di Madura. Kesulitan 

ekonomi jelas menjadi faktor penentu mengapa kebiasaan merantau ini menjadi 

keunikan tersendiri bagi masyarakat Madura. Orang Madura tidak merasa 

sungkan pada tugas berat atau pekerjaan remeh serta tidak takut mengotori 

tangannya,25 asalkan hal itu merupakan pekerjaan yang halal. 

Masyarakat Madura juga dikenal dengan karakteristik yang menonjol, yaitu 

karakter apa adanya. Sifat masyarakat Madura memang ekspresif, spontan, dan 

terbuka. Ekspresivitas, spontanitas, dan keterbukaan orang Madura, senantiasa 

termanifestasikan ketika harus merespon segala sesuatu yang dihadapi, khususnya 

terhadap perlakuan orang lain atas dirinya. Misalnya, jika perlakuan itu membuat 

hati orang Madura senang, maka secara terus terang mereka akan mengungkapkan 

rasa terima kasihnya seketika itu juga. Demikian juga sebaliknya, mereka akan 

spontan bereaksi keras jika perlakuan terhadap diri mereka dianggap tidak adil 

dan menyakitkan hati. 

Dengan karakteristik yang demikian, sebenarnya nilai-nilai budaya Madura 

membuka peluang bagi ekspresi individual secara lebih transparan. Bahkan, 

secara sosial pun setiap individu tidak ditabukan untuk mengungkapkan perasaan, 

keinginan atau kehendaknya. Artinya, jika ingin memahami lebih mendalam 

persepsi, visi, dan apresiasi terhadap masyarakat Madura dan nilai-nilai 

                                                 
25 Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, 

dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm 

150 
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budayanya, hasilnya akan lebih proporsional dan lebih objektif. Pengungkapan 

perasaan, keinginan, kehendak, dan semacamnya akan semakin memperlihatkan 

masyarakat Madura asli menyangkut masalah harga diri. Karena bagi masyarakat 

Madura, harga diri memiliki makna dan dimensi sosio-kultural yang berkaitan erat 

dengan status dan posisi dirinya struktur sosial. 

 

C. Harga Diri Menjadi Ukuran Eksistensi Diri 

Masyarakat Madura sangat mengutamakan penghormatan dan penghargaan, 

apalagi kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan sosial yang lebih 

tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai kesopanan menjadi sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Orang Madura tidak mau diremehkan, namun demikian 

penonjolan diri juga tidak dihargai. Sifat yang demikian termanifestasikan dalam 

ungkapan madu ben dara (madu dan darah), yang bermakna jika orang Madura 

diperlakukan secara baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan 

pengormatan, maka balasannya adalah kebaikan juga. Sebaliknya, jika ia 

diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak adil, maka balasannya jauh lebih 

berat bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah. 

Hubungan sosial masyarakat Madura selalu saling menghormati dan 

menghargai sebagai sesama manusia dan menjaga untuk tidak saling menyakiti. 

Hal ini sangat nampak dari ajaran ja’ nobi’ oreng non aba’na e tobi’ sake’ 

(janganlah menyakiti orang lain, kalau diri sendiri merasa sakit ketika disakiti 

orang). Dengan hubungan sosial yang demikian, tidak mengherankan jika harga 

diri atau martabat adalah nilai yang mendasar bagi orang Madura dan menjadi 
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ukuran eksistensi diri. Oleh karenanya, harga diri merupakan hal penting yang  

harus dipertahankan agar tidak direndahkan.26  

Harga diri ini misalnya menunjuk pada kemampuan seorang laki-laki 

menjunjung tinggi dan membela martabat keluarga. Kalau seseorang diremehkan 

atau direndahkan ia akan tersinggung harga dirinya. Ketersinggungan harga diri 

yang paling esensial biasanya berkaitan dengan ego, wanita, dan agama. Dasar 

utama dari harga diri adalah perasaan malu (malo). Menurut orang Madura 

mengatakan bahwa tambana todus mate (obatnya malu adalah mati). Ungkapan 

ini hampir sama dengan konsep siri bagi orang Bugis Makasar.27 

Orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa malo kemudian 

melakukan carok terhadap orang yang melecehkan itu. Pelecehan harga diri sama 

artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri. Padahal, kapasitas diri seseorang 

secara sosial tidak dapat dipisahkan dari peran dan statusnya dalam struktur sosial. 

Peran dan status sosial ini dalam praktiknya tidak cukup hanya disadari oleh 

individu yang bersangkutan, tetapi harus mendapatkan pengakuan dari orang lain 

atau lingkungan sosialnya. Bahkan, pada setiap bentuk relasi sosial, antara satu 

orang dengan orang lainnya harus menghargai peran dan status sosial masing-

masing. Akan tetapi adakalanya hal demikian ini tidak dipatuhi. Bagi orang 

Madura, tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran 

dan status sosial sama artinya dengan mempermalukan dirinya sebagai orang yang 

                                                 
26 Bambang Sambu Badriyanto, Karakteristik Etnik dan Hubungan Antar Etnik, 

Ringkasan Hasil Penelitian, Universitas Jember, tt, hlm 8 
27 H.B Abdullah, Manusia Bugis Makasar, Inti Idaya Press, Jakarta, 1985, hlm 40. uraian 

lengkap tentang konsep siri dapat dibaca Jawahir Thontowi, Hukum, Kekerasan dan Kearifan 

Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan, Pustakan Fahima, Yogyakarta, 2007 



 60 

tada’ajhina (tidak berharga sama sekali) dan pada gilirannya timbul perasaan 

malo.28 

Dalam bahasa Madura, selain kata malo, juga terdapat kata todus  yang 

dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan sebagai malu. Dalam konteks 

kehidupan sosial, antara malo dan todus memiliki pengertian yang sangat berbeda. 

Malo bukanlah suatu bentuk lain dari ungkapan perasaan todus. Pada dasarnya, 

todus lebih merupakan suatu ungkapan keengganan (tidak ada kemauan) 

melakukan sesuatu, karena adanya berbagai kendala yang bersifat sosial budaya. 

Misalnya, menurut adat kebiasaan yang berlaku di Madura, seorang menantu 

ketika berbicara dengan mertuanya tidak boleh menatap wajahnya secara 

langsung. Setiap menantu akan merasa todus untuk berbicara kepada mertuanya 

dengan cara seperti itu. Jika kemudian menantu itu, dengan tidak sengaja, 

melanggar adat kebiasaan ini makan dia akan merasa todus kepada lingkungan 

sosialnya, dan akan disebut sebagai orang ta’ tao todus (tidak tahu malu) atau 

janggal (tidak mengerti etika sopan santun).29 Dengan demikian, todus muncul 

dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakan dirinya sendiri yang 

menyimpang dari aturan-aturan normatif.  

Sebaliknya, malo muncul sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang 

mengingkari atau tidak mengakui kapasitas diri atau eksistensi diri (tambahan dari 

penulis) sehingga yang bersangkutan merasa menjadi tade’ ajhina. Orang Madura 

yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya. 

Mereka kemudian akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya 

                                                 
28 A. Latief Wiyata, op.cit., hlm 170-171 
29 Ibid, hlm 172 
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untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Tindakan perlawanan tersebut 

cenderung sangat kasar, yang dalam bentuk ekstrim adalah pembunuhan. Suatu 

ungkapan yang berbunyi ango’an poteya tolang etembang poteya mata (lebih baik 

mati daripada menanggung perasaan malo). Hal yang terakhir ini biasanya tidak 

akan terjadi pada orang Madura yang tidak berada dalam situasi atau merasa 

todus, karena yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan harga dirinya. Dalam 

demikian, ada tidaknya tindakan pelecehan harga diri merupakan indikator 

penting untuk membedakan antara todus dan malo.30 

Tindakan perlawanan yang cenderung kasar hanya terjadi jika harga diri 

orang Madura dilecehkan atau tidak dihargai, karena ia merupakan petanda bahwa 

ia eksis sebagai manusia. Ketika harga diri itu tidak ada, maka bagi Orang Madura 

sama halnya tidak ada. Manusia layaknya seperti binatang yang tidak dilekati 

harga diri. Orang Madura tidak segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi 

mempertahankan harga diri yang melekat pada eksistensi dirinya. Sifat pemberani 

merupakan implikasi lanjutan dari pelecahan terhadap harga diri. Sifat pemberani 

ini berubah secara drastis ketika harga diri yang merupakan ukuran eksistensi diri 

diakui dan dihormati keberadaannya. Orang Madura akan bersifat andhep asor 

(sopan) manakala orang lain bersikap sama kepadanya, dan demikian sebaliknya. 

Hal yang demikian ini yang kurang dipahami oleh orang luar Madura ketika 

mengatakan bahwa orang Madura yang memiliki perilaku bringas, kasar, suka 

membunuh, tidak memiliki sopan santun. Pemahaman terhadap nilai-nilai budaya 

Madura secara utuh terutama dalam kaitannya dengan harga diri akan membantu 

                                                 
30 Ibid 
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orang luar Madura. Selain itu, tidak sedikit orang luar Madura yang memiliki 

paham demikian disebabkan mereka hanya mendengar selentingan kabar yang 

sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura tanpa 

pernah berkunjung atau tinggal di Madura. 

Fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya adalah pengalaman menarik 

Aang, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Surabaya, yang ditugasi oleh 

universitasnya untuk melakukan studi banding di Madura. Awalnya, hatinya tidak 

tenang dan merasa takut karena berdasarkan pemahamannya orang Madura 

memiliki perilaku yang tidak terpuji. Akan tetapi, setelah beberapa bulan di 

Madura, Aang menemukan sesuatu yang lain dari nilai-nilai budaya Madura. 

Orang Madura sangat memperhatikan nilai-nilai perhormatan terutama yang 

berkaitan dengan harga diri. Penghormatan orang Madura terhadap seorang tamu 

tidak ia temukan pada orang-orang luar Madura.31 

 

D. Nilai Kesopanan Dijunjung Tinggi 

Kesopanan dalam tulisan ini mengacu pada dua hal. Pertama, kesopanan 

dalam perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang tersirat dalam kata-kata. Kedua, 

kesantunan dalam bertutur kata yang termanifestasikan dalam berbahasa.32 Jadi, 

pembahasan tentang nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat Madura diarahkan 

pada perbuatan, tingkah laku dan perangai orang Madura ketika bergaul dengan 

sesamanya, dan penggunaan bahasa yang merupakan alat untuk berkumunikasi 

sehingga pergaulan tersebut berjalan dengan lancar. 

                                                 
31 http://zkarnai.tripod.com/REFORM-1.htm, diakses tanggal 21 Juni 2009 
32 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Cetk. Ketiga, Bina Aksara, Jakarta, 1981, 

hlm 105 

http://zkarnai.tripod.com/REFORM-1.htm
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Kesopanan merupakan nilai budaya masyarakat Madura yang sangat penting 

dan dijunjung tinggi hingga saat ini. Walaupun sebagian orang di luar Madura 

menilai orang Madura sebagai orang yang kasar, angkuh, dan sombong, tetapi 

penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan sangat tinggi. Begitu pentingnya 

nilai kesopanan ini sehingga terdapat banyak ungkapan yang berkaitan dengan hal 

tersebut. Misalnya ungkapan ta’tao batona langgar (tidak pernah merasakan 

lantainya langgar) mencerminkan suatu ungkapan bahwa seseorang belum pernah 

masuk langgar dan mengaji atau belum pernah tinggal di pondok pesantren, 

sehingga tidak mengenal tata krama atau kesopanan. Ungkapan ini ditujukan 

untuk orang-orang yang melanggar nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat 

Madura. 

Ungkapan lain yang memberikan nasihat dan ajaran tentang keharusan 

bersikap sopan dalam setiap pergaulan masyarakat adalah pa tao ajalan jalana 

jalane, pa tao neng ngenneng, pa tao a ca ca (yang menjadi kewajiban harus 

dilaksanakan sesuai dengan aturan, harus tahu kapan saatnya diam, dan kapan 

saatnya berbicara). Ungkapan ini bermakna bahwa orang Madura harus selalu taat 

aturan, nilai dan kesopanan dalam setiap tindakannya. Orang dan masyarakat 

Madura selalu menekankan bahwa mon oreng riya benni  bagusse, tape 

tatakramana, sanajjan bagus tapi tatakramana jube’, ma’ celep ka ate (yang 

penting bukan ketampanan atau kecantikan tapi kesopanannya. Walaupun orang 

itu jelek tapi memiliki tatakrama yang bagus, akan menyejukkan hati).33 

                                                 
33 http://zkarnai.tripod.com/REFORM-i.HTM, Madura dalam Gelombang Reformasi, 

diakses tanggal 25 Januari 2009, 20:15. 
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Make’ penter mon tak tao tatakrama, tade’ artena merupakan ungkapan lain 

bagaimana nilai-nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi oleh orang Madura. 

Ungkapan tersebut bermakna walaupun seseorang itu memiliki kepandaian atau 

ilmu yang banyak, tapi tidak disertai dengan tingkah laku atau perangai yang baik, 

orang tersebut tidak memiliki arti apapun. Pernah suatu ketika ada pemuda 

Madura yang pulang kampung karena libur kuliah. Pemuda tersebut ketika 

berkunjung ke sanak famili tetap tidak melepaskan tradisi di kota, tempat dimana 

ia menimba ilmu. Nilai kesopanan tidak diperhatikan dan dijunjung tinggi. 

Tetangga terdekat dan masyarakat sekitar malah menganggap pemuda itu tidak 

ada gunanya kuliah sampai ke luar Madura karena tidak tahu sopan santun. Ella 

na’ kana’ sateah thing la asakolah ka kotta benyyak se loppa de’ tatakrama 

(banyak pemuda yang kuliah di luar Madura melupakan kesopanan). Ungkapan 

ini sebenarnya menggambarkan bahwa eksistensi orang Madura di samping pada 

kehormatan dan harga dirinya, juga pada kesopanan dalam bentuk perilaku atau 

perangai yang terpuji.34 

Terdapat ungkapan-ungkapan lain tentang pentingnya nilai kesopanan bagi 

orang Madura. Reng dima jareya ma’ ta’ abharungon (orang mana itu kok tidak 

tahu adat sama sekali) merupakan ungkapan pernyataan untuk mencatat 

ketidaksenangan hati orang Madura melihat rupa dan tingkah laku seseorang yang 

dianggapnya tidak berkesopanan. Ta’ abharungon (tidak berbentuk menentu), ta’ 

tao tendhak tandhuk (tidak tahu tindak tanduk), ta’ tao ajhungjung tanang (tidak 

tahu menyusus tangan-untuk menyembah), ta’ tao maddhung to’ot (tidak pernah 

                                                 
34 Hamka, Falsafah Hidup, Cetk. Kesepuluh, Umminda, Jakarta, 1983, hlm 90 
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menekuk lutut-tidak mengenal dan menghormati seseorang yang layak 

disungkemi) menunjukkan kepedulian orang Madura pada nilai kesopanan dalam 

membawakan diri. Sifat seseorang yang tidak tahu sopan santun semakin lebih 

tercela bila ia sampai dikatakan ta’ tao anabbi (tidak bernabi sehingga tidak tahu 

ajaran agama tentang etika sopan santun dalam menyembah Tuhannya, dalam 

berhubungan dengan sesama manusia, dan dalam menggantungkan kehidupannya 

pada alam lingkungan). Selain dianggap tidak tahu sopan santun, pelanggarnya 

masih ditambah tuduhan mengingkari hukum dan tata cara keIslaman.35 

Orang Madura cenderung menyamakan kesopanan dengan akhlak. Pengaruh 

ajaran Islam yang begut kental bisa dijadikan dasar mengapa kesopanan 

disamakan dengan akhlak. Akhlak itu secara bahasa diartikan sebagai budi 

pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan dalam pengertian yang luas 

akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang 

harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.36 

Berdasarkan pengertian ini, tidak mengherankan jika orang Madura melihat 

kesopanan sebagai hal yang sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Tidak diindahkannya nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan orang Madura dengan 

sesamanya akan mengakibatkan hal yang paling buruk terjadi, yaitu terjadinya 

carok yang dilakukan oleh orang yang merasa diabaikannya kesopanan. Carok 

mungkin sekali terjadi ketika dasar-dasar utama dari nilai-nilai kesopanan yaitu 

                                                 
35 Mien Ahmad Rifai, Manusia....op,cit., hlm 267 
36 Hamzah Ya’qub, Etika Islam, Cetk. Kedua, Diponegoro, Bandung, 1983, hlm 11-12 
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penghormatan orang Madura kepada orang lain, terutama yagn lebih tua diabaikan 

bahkan dilanggar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kesopanan 

dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antar generasi, jenis kelamin, 

pengkat dan posisi sosial. 

Kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura menjadi aturan 

baku dan sudah menjadi adat kebiasaan. Adat itu mengatur hubungan antar 

generasi, pangkat, jenis kelamin, baik di masyarakat maupun dalam kalangan 

pribadi. Orang yang bersikap dan bertutur kata tidak sesuai adat dianggap ta’ tao 

yudo negara (tidak menghargai Yuda Negara), yang tidak lain adalah seorang 

Adipati Sumenep yang diakui sebagai pahlawan penegak adat Madura.37 Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kesopanan yang berlaku di Madura pada 

dasarnya mengutamakan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. 

Tingginya nilai-nilai kesopanan menjadikan hubungan sosial antar individu 

tampak formal. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan akan menyangkut 

permasalahan harga diri dan martabat yang sebenarnya berkenaan dengan 

kehormatan keluarga. 

Kesopanan juga berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam pergaulan 

sehari-hari orang Madura. Posisi seseorang akan menentukan pilihan tingkatan 

bahasa yang digunakan. Pilihan ini akan menentukan pula posisi sosial semua 

orang yang terlibat atau dilibatkan dalam peristiwa tersebut. Tingkatan bahasa 

dalam bahasa Madura ada lima, yaitu bahasa kraton, misalnya abdhi dhalem 

(saya) dan junan dhalem (kamu), bahasa tinggi (abdhina dan panjhenengan) 

                                                 
37 Mulyono, dkk, Mengenal Sekelumit Kebudayaan Orang Madura di Sumenep, Balai 

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 1984-1985, hlm 43 



 67 

bahasa halus (kaula dan sampeyan), bahasa menengah (bula dan dhika), dan 

bahasa kasar atau mapas (sengko’ dan ba’na atau kake dan seda). Para bangsawan 

selalu menggunakan bahasa kraton tinggi atau paling tidak bahasa tinggi, 

sedangkan para pongghaba selalu menggunakan bahasa halus. Kelompok 

masyarakat bawah lazim menggunakan bahasa menengah atau kasar. Dengan 

demikian, orang Madura yang berada di posisi sosial rendah dan yang berusia 

muda secara kultural dituntut harus abhasa (menggunakan bahasa tinggi atau 

halus) kepada orang yang lebih tinggi dan yang berusia lebih tua. Sebaliknya, 

orang yang berada di posisi sosial tinggi dan yang berusia tua menggunakan 

bahasa kasar (mapas) kepada orang yang posisi sosialnya lebih rendah dan yang 

berusia lebih muda. Dalam interaksi sosial, setiap orang Madura harus 

memperhatikan dan menentukan tingkatan bahasa mana yang akan digunakan, 

sesuai dengan posisinya dalam startifikasi sosial. Lebih tegasnya, setiap orang 

harus memilih tingkatan bahasa dalam menanggapi peristiwa sosial yang 

dihadapi.38 

Karena tingkatan dalam bahasa tidak saja menunjuk pada perbedaan 

linguistik, tetapi memiliki relasi yang sangat erat dengan status seseorang dalam 

sistem stratifikasi atau hierarki sosial. Kesalahan orang Madura menerapkan  

bentuk tingkatan bahasa ketika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak 

saja merupakan kesalahan linguistik tapi juga kesalahan sosial. Bahkan, secara 

kultural kesalahan tersebut, terutama penerapan mapas yang tidak proporsional, 

sangat dikecam oleh orang Madura dan dinilai sebagai perilaku janggal (tidak 

                                                 
38 A. Latief Wiyata, Carok…op.cit., hlm 50 
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mengerti sopan santun). Dengan mapas orang Madura dapat secara leluasa 

mengutarakan segala keinginan dan kehendaknya, termasuk melontarkan caci 

maki, sumpah serapah, dan sejenisnya. Sebaliknya, abhasa merupakan 

manifestasi dari perilaku seseorang yang mencerminkan etikan sopan santun. 

Realitas yang ada dalam kehidupan keluarga di pedesaan Madura selalu 

menunjukkan bahwa orang tua atau kerabat lain yang lebih tua cenderung 

membiarkan anak-anak mereka berperilaku mapas kepada hampir setiap orang. 

Dengan kondis semcam ini, berarti orang-orang di pedesaan sejak masa anak-anak 

telah dibiasakan dengan sikap dan perilaku yang cenderung janggal,39 walaupun 

realitas demikian tidak dapat digeneralisir. Artinya, banyak juga orang tua di 

pedesaan yang mengajarkan abhasa kepada anak-anaknya sejak kecil. 

Dalam konteks yang lain, mapas tidak akan dinilai sebagai perilaku tidak 

sopan apabila dilakukan oleh orang-orang yang telah mengenal secara akrab satu 

sama lain. Bahkan, lebih dari itu, mapas merupakan suatu keharusan sebagai 

simbolisasi perilaku yang bermakna keakraban dalam hubungan pertemanan. 

Meskipun demikian, tidak semua jenis hubungan pertemanan harus disikapi 

dengan perilaku mapas, sehingga orang Madura akan selalu berhati-hati dalam 

soal ini. Sebab, perilaku mapas terhadap seseorang secara tidak proporsional, baik 

dalam hubungan kekerabatan maupun hubungan pertemanan atau dalam 

hubungan-hubungan sosial yang lain, dapat mengundang perasaan marah pada diri 

yang bersangkutan. Perilaku ini akan dimaknai sebagai suatu penghinaan atau 

pelecehan harga diri, yang pada akhirnya tidak mustahil justru akan menimbulkan 

                                                 
39 Ibid., hlm 51-52 
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konflik. Untuk menghindari hal itu, secara kultural orang Madura selalu dituntut 

untuk sedapat mungkin bersikap dan berperilaku sopan (andhap asor), dengan 

cara abhasa atau menggunakan bahasa halus atau tinggi, terutama ketika 

berkomunikasi dengan orang-orang yang baru dikenal. Sebab, orang yang baru 

dikenal belum diketahui secara pasti tentang status sosialnya.40 

Penjelasan tentang kesopanan dalam tingkah laku dan kesantunan dalam 

berbahasa penting dikemukakan agar pemahaman terhadap nilai-nilai budaya 

Madura terutama dalam kaitannya dengan peristiwa carok yang terjadi menjadi 

lebih proporsional dan tidak bias. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa nilai-nilai budaya itu merupakan konsepsi yang abstrak yang 

teraktualisasi dalam tindakan sehari-hari orang Madura sehingga ketidaksesuaian 

antara nilai-nilai budaya yang dianut Orang Madura dengan tindakan-tindakan 

warganya menyebabkan terjadinya chaos. Carok terjadi salah satunya disebabkan 

oleh kondisi chaos itu. 

 

E. Kentalnya Ajaran Islam dalam Perilaku Masyarakat Madura 

Masyarakat Madura tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Islam dan Madura seperti dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dan berhubungan dengan erat satu sama lain. Perilaku orang Madura 

begitu kental dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura. 

                                                 
40 Ibid 
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Kentalnya ajaran Islam di Madura tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

masuknya Islam di Madura. Manurut Abdurrahman, proses Islamisasi di Madura 

itu melalui Sunan Giri, Gresik. Namur demikian, sebelum itu memang sudah 

banyak pedagang-pedagang Islam, misalnya dari Gujarat yang singgah di 

pelabuhan pantai Madura, terutama dipelabuhan Kalianget. Bahkan, menurutnya 

terdapat interaksi dan pengaruh kebudayaan-kepercayaan antara penduduk lokal 

setempat dengan para pedagang saudagar itu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

penyiar agama Islam di desa Parsanga Sumenep. Di tempat itu berkembang 

kebiasaan, apabila seorang santri telah dianggap dapat melakukan rukun agama 

Islam, maka lalu ia dimandikan dengan air dengan dicampuri dengan berbagai 

macam bunga yang baunya sangat harum. Cara demikian kemudian terkenal 

dengan sebutan ‘e dudus”, karena itu desa yang menjadi tempat proses upacara itu 

dinamakan desa Padusan. Sedangkan guru agama yang memberi pelajaran tadi, 

disebut Sunan Padusan.41 

Menurut riwayat hidupnya ia keturunan dari Arab ayahnya bernama Usman 

Hadji, anak dari Raja Pandita saudara dari Sunan Ampel. Pada waktu itu rakyat 

sangat suka mempelajari Agama Islam sehingga mempengaruhi kepada Rajanya 

ialah pangeran Jokotole yang lalu masuk Islam. Sunan Padusan itu lalu dipungut 

menjadi anak menantu Jokotole. Tempat tinggal Sunan padusan itu mula-mula di 

desa Padusan lalu pindah kekeraton Batuputih.42 Penyebaran agama Islam ini 

terus meluas tidak hanya di pantai-pantai Pulau Madura, tetapi juga sampai 

                                                 
41 Abdur Rozaki, Manabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai 

Rezim Kembar di Madura, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm 45-46 
42 Abdurrahman, Sejarah Madura Selayang Pandang, Cetk. Pertama, Sumenep, 1971, 

hlm 16-17 
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kepelosok-pelosok desa, karena itu penduduk Madura hingga sekarang boleh 

dikatakan 99% beragama Islam. Demikian pula kebudayaan Arab masuk ke 

Madura bersama meluasnya Agama Islam. Karena itu kesenian Hadrah, gambus, 

zamrah terdapat sampai kepelosok-pelosok desa dan kampung sehingga dapat 

dikatakan sudah menjadi kebudayaan Madura. 

Berdasarkan sejarah masuknya di Madura, tidak mengherankan jika 

kemudian Madura dikenal dengan serambi Madinah sebagaimana halnya Aceh 

dengan serambi Mekkah-nya. Orang Madura sangat dikenal sebagai penganut 

agama Islam yang kuat. Oleh karena itu, Islam merupakan identitas orang 

Madura. Sifat Islami yang melekat pada orang Madura tampak dalam cara 

berpakaian. Mereka (kaum lelaki) selalu mengenakan songko’ (kopiah) dan 

sarung terutama pada saat menghadiri upacara ritual, sholat Jumat, bepergian atau 

menerima tamu yang belum dikenal. Menonjolnya ciri keIslaman Madura itu 

ditandai pula oleh banyaknya pondok pesantren yang diasuh oleh para kiai yang 

sekaligus sebagai panutan dalam kehidupannya. Namun demikian, Islam di 

Madura memiliki kecenderungan tekstual dan legalistik sehingga hanya 

menekankan pola pandang yang hitam putih dan terkesan rigid.43  

Dalam konteks ini Islam diartikan agama Allah yang diperintahkannya 

untuk mengajarkannya tentang pokok-pokok serta peraturannya kepada Nabi 

Muhammad dan menugaskannya  untuk menyampaikan agama tersebut kepada 

                                                 
43 Bandingkan dengan Islam lokal Woodward dan Islam di jawa sebagaimana tulisan 

Geertz. Mark R. Woodward, Islam in Java Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of 

Yogyakarta, University of Arozona Press, Tucson, 1989. Clifford Geertz, Abangan, Santri dan 

Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta, 1989 
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seluruh manusia mengajak mereka untuk memeluknya.44 Dengan pemaknaan yang 

seperti ini, orang Madura hanya menyikapi segala persoalan yang dihadapi dalam 

kerangka legal formal yang telah terputus dari akarnya yang bersifat moral.45 

Terlepas dari pemahaman masyarakat Madura terhadap Islam, nilai-nilai 

Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura, sehingga 

dengan demikian bahwa orang Madura pasti beragama Islam. Sebuah gambaran 

yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa agama Islam terdapat ungkapan: 

“abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah”. Artinya, dalam kehidupan 

mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung 

kepada Allah, niscaya akan selamat. Menghina agama sama halnya menyinggung 

harga diri (apote tolang), hukumnya adalah mati. Status seseorang bagi orang 

Madura dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya. Simbol agama 

Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah kiai dan kemudian haji. Kiai 

sebagai panutan, setiap ucapan dan perilakunya diikuti oleh masyarakat dan setiap 

kata-katanya dianggap penuh petuah dan nasihat. Ungkapan orang Madura 

menyebutkan bahwa orang yang paling dihormati adalah: “bupa’, babu’, guru, 

rato” (bapak, ibu, guru, pemimpin pemerintah).46 Dengan demikian kiai (guru) 

merupakan orang nomer dua setelah kedua orang tua yang harus diagungkan. Doa 

restu kiai adalah manjur selain bapak dan ibu dalam setiap tindakan yang akan 

diambil, serta nasihat kiai selalu diminta lebih dahulu karena dianggap 

mempunyai makna spiritual.  

                                                 
44 Syaik Muhammad Syaltut, Islam sebagai Aqidah dan Syari’ah, terjemahan A. Gani dan 

B. Madani Ali, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm 15 
45 Abd A’la, “Membaca Keberagaman Masyarakat Madura” pengantar dalam Abdur 

Rozaki, Menabur...op.cit., hlm xi-xii 
46 Bambang Sambu Badriyanto, Karakteristik…op.cit., hlm 7 
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Kedudukan yang dimiliki kiai adalah berpengaruh penting dalam beberapa 

bidang sekaligus, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam kegiatan 

sosial bahkan juga politik. Harapan yang diberikan masyarakat Madura kepada 

kiai sangat besar karena ia dianggap sebagai personifikasi yang memiliki 

pengetahuan yang luas tentang agama Islam, pembangkit inspirasi dan aspirasi, 

pembentuk kebajikan yang arif, bahkan dituntut kesanggupannya untuk menjadi 

seorang politikus yang ulung dan cerdik. 

Bagi masyarakat Madura agama rupanya sudah menyatu dalam tatanan 

kehidupan sosial mereka, yakni memberi dukungan sanksi sakral pada kehidupan 

itu. Oleh karena itu, orang yang menghina agama harus mati karena penghinaan 

agama sekaligus merupakan penghinaan terhadap sanksi pendukung sosial. Sanksi 

sosial yang bernafaskan agama inilah yang menyebabkan mereka disebut “berjiwa 

Islam”, dan sanksi ini merupakan salah satu faktor yang mendukung terhadap 

terpeliharanya nilai-nilai itu.  

Masyarakat Madura memiliki kebiasaan untuk menanamkan nilai-nilai 

agama kepada anak-anak mereka sejak kecil. Membaca al-Qur’an misalnya 

merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Akan dirasa aneh jika ada 

orang Madura yang tidak bisa membaca al-Qur’an. Di samping itu, kebiasaan 

menempatkan anak-anak mereka di pondok pesantren menjadi salah satu bukti 

kentalnya nilai-nilai agama Islam dalam perilaku masyarakat Madura. Dengan 

bahasa lain, tidak dikatakan orang yang sukses kalau hanya memiliki kemampuan 

di bidang umum tanpa disertai dengan ilmu agama yang mempuni. Tentu saja 
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harus diikuti dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan 

kesopanan. 

Salah satu pengaruh nilai-nilai Islam yang lain adalah etos kerja dan bekerja 

keras. Etos kerja orang Madura terhitung tinggi karena secara naluriah bagi 

mereka bekerja merupakan bagian dari ibadahnya sesuai dengan ajaran agalam 

Islam yang dianutnya. Oleh orang Madura tidak ada pekerjaan yang bakal 

dianggapnya berat, kurang menguntungkan, atau hina, selama kegiatannya itu 

bukan tergolong maksiat sehingga hasilnya akan halal dan diridai sang Maha 

Penciptanya. Kesempatan bisa bekerja akan dianggapnya sebagai rahmat Tuhan, 

sehingga mendapatkan pekerjaan merupakan panggilan hidup yang bakal 

ditekuninya dengan sepenuh hati. Sebagai akibatnya, orang Madura tidak takut 

kehilangan tanah atau hartnya, akan tetapi mereka sangat takut kehilangan 

pekerjaannya.47 Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa diganggu tanahnya orang 

Madura tidak akan marah, tetapi kalau diganggu pekerjaannya, kemarahan akan 

muncul seketika.48 

Oreng madhura ta’ tako’ mate’, tape tako’ kalaparan yang bermakna orang 

Madura tidak takut mati tapi takut kelaparan merupakan ungkapan yang 

menjelaskan sikap pasrah orang Madura untuk mati yang tidak ditakutinya karena 

kematian merupakan kehendak Allah. Pada pihak lain pernyataan itu juga 

menekankan bahwa mereka sangat takut lapar sebab kelaparan ditimbulkan oleh 

ulah dirinya yang tidak rajin dan keras dalam bekerja. Orang Madura dikenal oleh 

                                                 
47 Mien Ahmad Rifai, Manusia…op.cit., 347 
48 Kuntowijoyo, Perubahan….op.cit., hlm 592 
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orang luar Madura sebagai orang yang rajin bekerja, bersungguh-sungguh serta 

memiliki kemauan bekerja keras.49 

Bekerja keras untuk mencari sesuap nasi orang Madura juga dikagumi orang  

banyak. Seperti diibaratkan pepatah kar-ngarkar colpe’ (mengais terus mematuk, 

mengais pagi makan pagi, mengais petang makan petang) dengan susah payah dan 

penuh kesabaran akan dilakukannya suatu kegiatan yang kelihatannya sepele 

untuk kemudian meraup hasil yang mungkin tidak seberapa. Bagi mereka tidak 

ada pekerjaan menghinakan selama itu halal dan diridai Allah sehingga mereka 

tidak sungkan menjadi tukang rombeng, pengumpul besi tua, buruh tani, 

pedagang kaki lima, pengemudi becak, bakul rujak, tukang cukur pinggir jalan, 

kuli pelabuhan, pedagang asongan, penjual sate, penambang perahu, dan 

pekerjaan kasar lainnya.50 

Demikianlah kuatnya nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan orang 

Madura sehingga terpatri dalam jiwa dan tindakan mereka baik dalam kaitannya 

dengan masalah penghambaan diri kepada Allah maupun relasi sosio-kultural 

lainnya. Kesemua itu merupakan nilai-nilai budaya masyarakat Madura yang 

perlu diperhatikan dan dipahami oleh orang luar Madura sehingga pemahaman 

terhadap carok harus dihubungkan dengan nilai-nilai budaya dimaksud. 

                                                 
49 Mien Ahmad Rifai, op.cit.,  
50 Ibid., hlm 352 



BAB III 

HUKUM NEGARA TIDAK 

MAMPU MENYELESAIKAN PERKARA CAROK 

 

A. Transaksionalitas Peradilan Negara dalam Perkara Carok oleh Aparat 

Penegak Hukum 

Prosedur dan proses peradilan (pidana) Negara secara sengaja dirancang dan 

dilengkapi dengan seperangkat aturan dan mekanisme yang bersifat baku dan 

tetap sehingga diharapkan mampu menanggulangi kejahatan atau menyelesaikan 

perkara-perkara yang dihadapkan padanya dalam batas-batas yang dapat 

ditoleransi masyarakat.1 Semua perkara akan ditangani dan diselesaikan dengan 

cara yang sama tanpa melihat karakteristik masing-masing perkara, apalagi 

memperhatikan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat.  

Dalam hubungan ini carok, yang sesungguhnya penuh dengan makna dan 

terkait erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, juga tidak diperlakukan 

secara khusus oleh peradilan Negara dalam  proses penyelesaiannya. Semua 

perkara carok diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan mekanisme peradilan 

Negara yang bersifat baku, formal dan tetap itu. Tujuannya adalah agar perkara 

tersebut dapat diselesaikan dan masyarakat kembali dalam keadaan aman dan 

tentram. Polisi, Jaksa dan Hakim bertindak layaknya penyelamat yang diberi 

tanggungjawab oleh negara untuk menyelesaikan perkara carok dengan 

kewenangan masing-masing. Tidak ada peluang sedikit pun penyelesaian perkara 

                                                 
1 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama, Buku 

Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, 

hlm 140  
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carok selain menjadikan hukum negara dengan seperangkat aturan, mekanisme 

dan aparatnya untuk ikut campur dalam proses tersebut. Eksistensi nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura, dalam konteks ini, sama sekali tidak diperhitungkan.  

Dalam kenyataannya peradilan negara dengan dominasinya yang begitu kuat 

dalam penyelesaian carok, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Peradilan negara yang semestinya dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip dan aturan main yang sudah baku dan bersifat mengikat, disimpangi dan 

diganti dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dunia bisnis. Untung rugi dan 

tawar menawar harga menjadi hal yang lumrah terjadi dalam penyelesaian perkara 

carok. Dikatakan tidak melalui ”prosedur yang resmi” jika polisi, jaksa dan hakim 

tidak meminta sejumlah uang kepada pelaku carok jika perkara yang dihadapinya 

ingin cepat berakhir, hukuman yang dijatuhkan kepadannya ringan, dan tidak 

melalui prosedur dan proses yang semestinya.2 Dengan kata lain, polisi dan aparat 

penegak hukum yang lain seringkali meminta sejumlah uang kepada pelaku carok 

agar kasusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan hukuman yang dijatuhkan 

kepadanya ringan. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku 

carok.3 

A. Latief Wiyata menyebutkan bahwa kebiasaan aparat penegak hukum 

meminta sejumlah uang kepada pelaku carok disebut dengan nabang. 

Menurutnya, nabang sudah dianggap hal biasa oleh aparat penegak hukum. 

Dengan adanya kebiasaan nabang ini, vonis hukuman bisa direkayasa atau 

                                                 
2 Data dioleh kembali dari hasil wawancara dengan Muhlis dan Hanafi, warga desa waru 

Pamekasan, tanggal 21 Juni di kediaman beliau 
3 Wawancara dengan Pandi, warga Desa Waru, tanggal 23 Juni pukul 19.30-20.40 di 

musholla setelah sholat isya’ 



 78 

dimanipulasi menjadi lebih ringan daripada ancaman yang telah ditentukan dalam 

KUHP. Bahkan, pelaku carok pun bisa direkayasa dengan mengganti orang yang 

secara faktual tidak terlibat dalam peristiwa carok. Bila demikian halnya, semua 

bentuk rekayasa hukum itu akan semakin tidak dapat memuaskan dan memenuhi 

rasa keadilan masyarakat.4 

Nabang dijadikan sebagai objek komoditi aparat penegak hukum sehingga 

esensi penegakan hukum beralih menjadi sarana yang paling mudah untuk 

mendapatkan keuntungan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Dengan 

kata lain, proses penyelesaian perkara carok melalui peradilan negara tidak ada 

bedanya dengan transaksi-transaksi bisnis dalam dunia perdagangan. Pernyataan 

ini didukung oleh pengalaman Mat Rasyid, pelaku carok, ketika berhadapan 

dengan peradilan negara beserta aparaturnya. Mat Rasyid dijatuhi hukuman 

pidana penjara selama satu tahun akibat membunuh tetangganya, Daman. Mat 

Rasyid merasa harga dirinya dilecehkan dan diremehkan oleh Daman yang 

menuduhnya manyantet menantunya sehingga sakit. Daman mengatakan kepada 

dia bahwa kalau menantunya itu tidak disembuhkan, maka Mat Rasyid akan 

dibunuh.  

Satu bulan setelah peristiwa carok terjadi, Mat Rasyid diadili di pengadilan 

negeri pamekasan. Berdasarkan penuturannya kepada peneliti, Mat Rasyid 

mengatakan: 5 

                                                 
4 A. Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Cetk. Kedua, 

LKiS, Yogyakarta, 2006, hlm 198  
5 Diolah kembali dari hasil wawancara menggunakan bahasa Madura dengan Mat Rasyid, 

pelaku carok yang dijatuhi hukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pamekasan di kediaman 

peneliti, tanggal 25 Juni 2009, 19.30-22.45 
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Waktu itu jaksa yang menuntut saya perempuan. Ibu itu meminta uang sebanyak 

5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saya agar bisa dibebaskan dari hukuman penjara, 

tetapi  karena waktu itu adik saya hanya memiliki uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta 

rupiah), ibu Jaksa itu mengatakan  bahwa hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada 

saya antara 1 – 4 tahun. Lamanya hukuman itu berdasarkan konsultasi ibu itu kepada 

hakim yang menyidangkan perkara saya. Adik saya memohon kepada ibu jaksa agar 

hukuman saya diperingan. Ibu itu  mengatakan kepada adik saya bila memiliki uang 

sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saya akan dibebaskan dari hukuman penjara. 

Saat itu, adik saya hanya membawa uang 7.000.000 (tujuh juta) yang diberikan kepada 

Ibu Jaksa, dan hal itu dianggap sudah cukup dan saya tetap akan dibebaskan dari 

hukuman penjara. Ternyata saya tetap dihukum penjara 1 tahun. Karena Ibu Jaksa itu 

mengingkari janjinya, adik saya meminta agar uang itu dikembalikan walaupun tidak 

semuanya, dan yang dikembalikan hanya 4.000.000 (empat juta). 

 

Pengakuan Mat Rasyid tersebut mengindikasikan bahwa menjadikan perkara 

yang ditanganinya sebagai transaksi bisnis untuk mendatangkan keuntungan 

materi yang banyak oleh aparat penegak hukum, mengakibatkan eksistensi hukum 

negara gagal di dalam menyelesaikan perkara carok. Proses peradilan perkara 

carok hanyalah sebuah seremonial belaka dan formalistis serta membuang esensi 

peradilan negara yang dibentuk untuk menyelesaikan kejahatan.  

Selain itu, praktik transaksi bisnis perkara carok baik oleh polisi, jaksa dan 

hakim berimplikasi pada eksistensi sistem peradilan pidana terpadu. Ketika 

dikatakan bahwa sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik 

dari subsistem-subsistem pendukungnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) dalam 

tugas dan fungsinya,6 maka dalam kaitannya dengan realitas nabang dalam 

perkara carok, makna terpadu berubah menjadi keterpaduan dalam melakukan 

penyimpangan yang secara langsung merobohkan makna sistem peradilan pidana 

terpadu. Kata “terpadu” yang awalnya menunjuk pada pengertian keserempakan 

                                                 
6 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Kedua, UMM Press, 

Malang, 2004, hlm 255 
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dan keselarasan baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural,7 

berubah arti menjadi keserempakan dan keselarasan dalam meminta sejumlah 

uang kepada pelaku carok jika proses hukum yang dihadapi ingin dipercepat dan 

hukuman yang dijatuhkan diperingan, bahkan dibebaskan. Demikian juga dengan 

penegakan hukum pidana yang selama ini ditegakkan berdasarkan KUHAP yang 

berdasarkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Semua itu 

hanyalah lip service belaka yang tidak dindahkan oleh aparat penegak hukum.8 

Proses peradilan pidana seharusnya memang menjadi saran yang ideal untuk 

menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat. Namun dalam 

praktiknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan 

proses peradilan menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara 

perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusannya yang secara 

sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan ini salah satunya dipengaruhi oleh 

perilaku aparat penegak hukum yang menyimpang dari keharusan yang 

seyogyanya diterapkan.9  

Fakta lain tentang realitas nabang dikemukakan oleh Samsidin, pelaku 

carok asal Desa Palengaan Daya, Pamekasan. Sekitar tahun 1992 terjadi carok 

antara Samsidin bersama Sawawi melawan 6 orang dari kampung sebelah. 

Penyebabnya adalah salah seorang korban mengganggu tunangan Sawawi ketika 

menonton Orkes Gambus pada malam jumat yang berujunga pada terjadinya 

pertengkaran mulut antara Sawawi dengan korban. Korban sempat menantang 

                                                 
7 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetk Pertama, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 1 
8 Zulkarnain, Peradilan Pidana Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana 

bagi Pekerja Anti Korupsi, MCW dan Yappika, Malang, 2006, hlm 128 
9 Ibid., hlm 138 
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carok kepada pelaku jika tidak terima tunangannya diganggu. Sawawi menerima 

tantangan carok itu tetapi tidak sampai terjadi karena berhasil dilerai oleh warga 

setempat. 

Pada malam berikutnya, tepat malam Sabtu, Sawawi bersama saudara 

sepupunya, Samsidin, pergi menonton acara gambusan di dusun Pen Billeh dan 

berencana melakukan carok dengan korban yang telah mengganggu tunangannya 

dan menantang carok. Setelah sampai di tempat tujuan, Sawawi dan Samsidin 

melihat korban yang berada di depan panggung acara gambus berlangsung. Tanpa 

banyak berbicara, Samsidin mengeluarkan clurit yang ditaruh di pinggang dan 

langsung menebaskannya tepat mengenai leher korban. Korban langsung jatuh 

dan langsung meninggal dunia.  

Acara yang semula acara gambus berubah menjadi carok dua melawan 

enam orang. Banyak orang yang menonton carok tersebut tetapi tidak ada yang 

berani melerai atau memisah karena takut menjadi korban. Carok terjadi selama 

satu jam dengan matinya dua orang di pihak lawan. Sedangkan Samsidin dan 

Sawawi tidak mengalami luka sedikit pun. Padahal, berdasarkan keterangan 

orang-orang yang melihat langsung peristiwa tersebut, pihal lawan beberapa kali 

membacokkan cluritnya tepat mengenai tubuh Samsidin, tapi tidak mengalami 

luka sedikit pun. Berdasarkan penuturan Samsidin, dia tidak sadar bahwa clurit 

yang dipegangnya banyak melukai tubuh lawan sehingga menyebabkan dua orang 

meninggal dunia. Sementara, saudara sepupunya, Sawawi mengalami luka 

dipunggung akibat sabetan clurit lawan. Carok berakhir karena lawan melarikan 

diri dan tidak mampu melukai Samsidin. 
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Dalam kaitannya dengan kebiasaan aparat penegak hukum yang meminta 

sejumlah uang kepada pelaku carok, Samsidin mengatakan berdasarkan 

pengalamannya ketika berhadapan dengan proses hukum: 10 

Beden kauleh se acarok sareng oreng pen Billeh epenthaen obeng sareng pak polisi, pak 

jeksah, sareng pak hakim. Benyyak epon lema juta. Manabi ta’ e parengi, beden kauleh e 

okomah abit neng penjara. Pak polisi, pak jeksah sareng pak hakim kaintoh tugas epon 

ta’ ahubungan sareng malastareh parkara, tapi bisanya nyu’un obeng, benni ma’aman 

tape’ ngacerin se ta’  bender de’ masrakat. (Sewaktu saya melakukan carok dengan 

warga dusun Pen Billeh, Polisi, Jaksa dan Hakim meminta uang sejumlah 5.000.000. 

Kalau uang itu tidak diberikan kepada mereka, katanya saya akan dihukum penjara dalam 

waktu yang lama. Pekerjaan polisi, jaksa dan hakim itu tidak ada hubungannya dengan 

upaya untuk menyelesaikan perkara carok yang terjadi, tapi lebih pada meminta sejumlah 

uang. Mereka itu bukan mengamankan tapi memberik contoh yang tidak baik kepada 

masyarakat). 

 

Apa yang dikemukakan oleh Samsidin tersebut dibenarkan dan dikuatkan 

tetangga Samsidin, yaitu Solehudin, Misran, Arsimin, dan Mawardi. Berdasarkan 

penuturan mereka proses hukum yang menimpa Samsidin tidak akan dengan cepat 

diselesaikan jika keluarganya tidak memberikan sejumlah uang kepada aparat 

penegak hukum. Uang tersebut diberikan oleh paman Samsidin sebagai upaya 

agar proses hukum yang dihadapinya tidak mengalami kendala dan Samsidin 

sendiri tidak sampai dijatuhi hukuman penjara. Ternyata hal itu memang benar, 

karena putusan yang dijatuhkan hakim kepada Samsidin berupa pidana percobaan 

selama 4 bulan. Hukuman itu sebenarnya merupakan akibat dari uang yang 

diberikan oleh keluarga Samsidin kepada aparat penegak hukum.11 

Realitas di atas cukup dijadikan sebagai dasar bahwa kebiasaan aparat 

penegak hukum meminta sejumlah uang kepada pelaku carok membuktikan 

bahwa eksistensi peradilan Negara terbukti tidak dapat menyelesaikan perkara 

                                                 
10 Berdasarkan wawancara peneliti dengan Samsidin di rumahnya tanggal 27 Juni 2009 
11 Wawancara peneliti dengan para informan di tegalan samping belakang rumah satu 

informan ketika mereka sedang menyiram tembakau, tanggal 1 Juli 2009 
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carok. Aparat penegak hukum lebih mementingkan keuntungan yang bersifat 

materi daripada menyelesaikan perkara carok berdasarkan hukum dan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura. Esensi mendasar perkara carok yang seharusnya 

menjadi fokus utama aparat penegak hukum sama sekali tidak diperhatikan 

sehingga keberadaan hukum Negara mempersubur praktik carok di Madura. 

Padahal, secara normatif-teoritis aparat penegak hukum mengemban tugas 

dan fungsi yang sangat mulia. Fungsi kepolisian misalnya berdasarkan Pasal 2 UU 

No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi 

pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, polisi adalah organ kekuasaan 

bagi bekerjanya hukum. Tanpa power polisi, hukum hanya sekedar kata-kata 

manis dalam pasal undang-undang. Hukum membutuhkan kekuasaan. Tanpa 

kekuasaan hukum hanya sekedar angan-angan. Tetapi, kekuasaan tanpa hukum 

adalah kelaliman. Karena itu, kekuasaan yang diperagakan oleh polisi dalam 

menegakkan hukum harus dapat dikembalikan pada hukum itu sendiri. Dalam 

memaksakan berlakunya hukum kepada masyarakat, polisi tetap harus 

bersandarkan pada hukum,12 bukan pada kepentingan pribadinya. Realitas hukum 

dalam konteks kepolisian tergantung pada bagaimana polisi menggunakan hukum. 

Batas antara menggunakan hukum dan menegakkan hukum sangat tipis. Karena 

tipisnya, dari aspek luar perbuatan nyaris tidak dapat dibedakan, apakah polisi 

                                                 
12 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang 

Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 29 
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benar-benar hendak menegakkan hukum atau sekadar berkeinginan menggunakan 

hukum untuk kepentingan pribadi.13  

Kebiasaan polisi yang meminta sejumlah uang kepada pelaku carok secara 

tidak langsung mengembalikan citra polisi yang antagonis sehingga sangat sulit 

menjadikan polisi sebagai protagonis. Dalam sikap protagonis yang wajib 

dilaksanakan oleh seorang polisi tidak hanya berbekal pendidikan dasar saja, 

tetapi wajib memiliki otot, otak, dan hati nurani. Sikap protagonis polisi adalah 

community policing (pemolisian masyarakat) yang dikembangkan atas dasar sikap 

resonsivitas dan pro aktif. Polisi harus mampu membaca perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat berkaitan dengan rasa aman dan tertib serta kebutuhan 

ditegakkannya hukum manakala terjadi pelangaran hukum. Karena, apabila 

hukum tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan pudarnya kepercayaan 

masyarakat kepada hukum dengan segenap aparat dan institusi di bidang hukum 

termasuk polisi.14 Dengan kata lain, polisi dituntut untuk berwatak sipil. 

Makna “polisi yang berwatak sipil” dapat dikatakan dengan sederhana 

sebagai suatu cara perpolisian yang menempatkan pada titik pusat perhatian. Cara-

cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu 

kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan pekerjaan polisi 

seperti menjaga keamanan, menangani kejahatan dan lain-lain adalah satu hal, 

                                                 
13 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 

2006, hlm 31 
14 Harian Kompas, 28 Juni 2001 
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sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal yang lain lagi. 

Oleh karena itu, dimensi moral dalam pekerjaan polisi menjadi kental.15 

Kebiasaan polisi meminta sejumlah uang kepada pelaku carok disamping 

mengakibatkan hukum negara gagal di dalam menyelesaikan perkara tersebut, 

juga semakin memperkuat laporan Polda Jawa Timur tentang citra polisi. Menurut 

Polda Jawa Timur, di wilayahnya ada 200 polisi yang dimasukkan ke dalam 

kategori “buruk”. Oleh polda tersebut polisi digolongkan mulai dari sangat baik 

hingga sangat buruk, dengan ukuran sebagai berikut: (1) sangat baik, yaitu yang 

kecuali mematuhi perintah, juga mampu menunjukkan kreativitas individual, (2) 

baik adalah yang mematuhi perintah tetapi tidak kreatif, (3) buruk adalah yang 

kurang patuh pada perintah; (4) sangat buruk adalah polisi yang menolak perintah 

dan juga melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan.16  

Demikian halnya dengan kejaksaan (jaksa). Konsideran Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara jelas menyebutkan bahwa 

untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 

bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kemudian Pasal 10 juga secara 

eksplisit menyebutkan tentang sumpah atau janji jaksa. 

…..bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran 

dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini 

dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak 

membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan 

melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab 

sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa dan negara…….bahwa saya 

dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, 

                                                 
15 Satjitpo Rajardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompar, Jakarta, 

2002, hlm 55. 
16 Ibid., hlm 148 
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dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 

sesuatu apa pun kepada siapa pun 

Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-

kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau 

pemberian. 

 

Kedua hal di atas ditujukan langsung kepada jaksa agar eksistensi peradilan 

negara mampu dijadikan sebagai “alat” untuk menyelesaikan persoalan hukum 

yang timbul di masyarakat. Kebiasaan jaksa meminta sejumlah uang kepada 

pelaku carok agar tuntutannya diperingan secara langsung mendelegitimasi 

eksistensi peradilan negara. Proses peradilan negara tidak lebih dari sekedar 

seremonial dan formalitas belaka. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan hakim dalam penyelesaian 

perkara carok. Ketika dikatakan bahwa mengadili adalah suatu pergulatan 

kemanusiaan untuk mewujudkan hukum, maka mengadili tanpa suatu hubungan 

yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya, 

mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim 

dengan terdakwa kerapkali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketikadilan.17 

Selain itu, hakim harus juga dipimpin oleh perasaan hukumnya. Tetapi yang 

disebut perasaan hukum bukanlah suatu yang bersifat subjektif, suatu sentimen, 

melainkan cara bagaimana hukum itu telah berproses dan perasaan hakim dengan 

hukum. Perasaan hukum itu betul-betul suatu perasaan hukum bilamana dia 

terbuka lebar bagi hukum, yang tidak hanya seperti ditentukan oleh undang-

undang.18 Setiap hakim memberi dan menjatuhkan putusan setiap itu pulalah 

                                                 
17 Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 23 
18 Ibid., hlm 27 
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bersumpah bahwa putusanya itu tiada lain tentang hukum dan keadilan atas nama 

Tuhan.19 

Ketiga hal tersebut hilang atau tidak muncul ke permukaan dengan 

sendirinya jika dikaitkan dengan realitas nabang dalam perkara carok. Karena 

pada dasarnya hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan hukum dan nilai-

nilai budaya masyarakat Madura, tetapi berdasarkan sedikit banyak uang yang 

diberikan oleh pelaku carok kepadanya. Dalam hubungan ini, benar kiranya yang 

dikatakan Muzammil bahwa penyelesaian perkara carok oleh pengadilan tidak ada 

bedanya dengan transaksi jual beli ikan di pasar. Semakin banyak uang yang 

diberikan pelaku, semakin cepat dan ringan hukuman yang dijatuhkan hakim. Ini 

sudah biasa terjadi di pengadilan dalam perkara carok. Ketika uang yang 

diberikan dalam jumlah yang banyak, biasanya putusan pengadilan tidak 

dibacakan semua dan sengaja dipercepat. Akan tetapi, apabila uang yang 

diberikan sedikit atau bahkan tidak ada, proses peradilan berjalan cukup lama dan 

putusannya dibacakan secara jelas dan rinci.20 

Pendapat Muzammil itu diamini oleh Sudi. Dia mengatakan bahwa ketika 

carok sudah terjadi masalah yang muncul adalah keberadaan hukum Negara yang 

sama sekali tidak mendukung penyelesaiannya. Hukum Negara yang sejatinya 

menyelesaikan perkara tersebut pada kenyataannya malah menimbulkan masalah 

lain, yaitu dengan adanya tradisi nabang. Sudah menjadi pengetahuan umum 

masyarakat Madura bahwa aparat penegak hukum biasa meminta sejumlah uang 

                                                 
19 Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali 

Press, Jakarta, 1986, hlm 74 
20 Wawancara dengan Muzammil warga Desa Poto’an Daya Palengaan Pemakasan, tanggal 

2 Juli 2009 
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kepada pelaku carok agar kasus yang dihadapi diproses secara cepat dan hukuman 

yang dijatuhkan bisa ringan. Dengan uang itu, yang benar bisa salah dan yang 

salah bisa benar.21 

 

B. Hukum Negara Memandang Carok dalam Bingkai yang Positivistis 

Ketidakmampuan hukum negara untuk menyelesaikan perkara carok karena 

sifatnya yang transaksional juga diperparah oleh positivisme hukum negara di 

dalam memutus perkara carok. Dari 13 (tiga belas) putusan pengadilan negara 

tentang carok, tidak satupun yang memandang carok sebagai perbuatan yang 

penuh dengan makna dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembelaan 

terhadap kehormatan diri, keturunan dan agama orang Madura. Pengadilan negara 

memandang carok sebagai persoalan hitam putih yang sama dengan kejahatan-

kejahatan lain.22 

Hal ini terlihat dalam perkara carok dengan terdakwa Zaini. Zaini 

membacok Gani hingga meninggal dunia dengan luka yang sangat parah pada 

dada kanan dan kiri korban serta perut dan tangan kirinya karena telah menggangu 

istrinya ketika dia sedang tidak ada di rumah. Hakim menyatakan bahwa Zaini 

adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya. Hal ini terlihat 

dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam 

mengikuti jalannya sidang. Zaini juga orang yang mampu 

                                                 
21 Wawancara dengan Sudi, warga Desa Tlonto Ares, Waru Pamekasan, tanggal 20 Juni 

2009 
22 Putusan pengadilan yang berhasil peneliti kumpulkan berdasarkan riset lapangan di 

pengadilan negeri Sampang, Pamekasan, dan Sumenep berjumlah 54 putusan, tapi yang memenuhi 

kriteria untuk disebut sebagai perkara carok hanyalah 13 putusan. Kriteria yang digunakan peneliti 

adalah pengertian carok sebagaimana termaktub dalam bab 1 penelitian ini. 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sebab apa yang 

dilakukannya tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf dan alasan 

pembenar yang dapat meniadakannya dari pertanggungjawaban pidana. Dalam  

kasus ini Zaini dijatuhi pidana penjara 4 tahun 15 hari.23 

Demikian halnya dengan terdakwa Matnur Alias P. Bairi, warga Desa Bujur 

Tengah, Pamekasan. Dia membunuh Makludin, korban, karena perasaan balas 

dendam yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan korban dengan istrinya. 

Matnur melihat sendiri korban memasuki kamar istri terdakwa di malam hari. 

Dalam kasus ini, dua tindakan yang dilakukan Matnur, yaitu menceraikan istrinya 

dan membunuh Makludin. Atas tindakannya yang terakhir itu, Matnur akhirnya 

dijatuhi hukum pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah 

melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan berencana. 

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan:24 

Berdasarkan fakta di persidangan yaitu atas keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan 

pengakuan terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan salah 

satunya sebilah clurit. Benar terdakwa sengaja membacok korban dengan clurit sebanyak 

3 kali yang salah satunya tepat mengenai bagian kepala korban. Setelah korban terjatuh 

dengan luka parah di tubuhnya, terdakwa pergi meninggalkan terdakwa. 

Setelah melihat fakta dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, 

dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di 

persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 339 KUHP. 

 

Putusan yang sama juga menimpa terdakwa Salianto yang membunuh Kabul 

P. Madhakib. Pembunuhan itu disebabkan korban menggauli istri kakak terdakwa 

yang sedang bekerja di Malaysia. Terdakwa merasa harga dirinya dilecehkan 

karena korban ternyata mengulangi perbuatannya dan menantang terdakwa untuk 

carok. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 

                                                 
23 Putusan Nomor: 36/Pid.B/2003/PN. Smp 

24 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2001/PN.Pmksn 
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karena melanggar Pasal 338 KUHP. Dalam putusan ini hakim sama sekali tidak 

membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi hanya 

mengatakan bahwa berdasarkan atas alat-alat bukti jika dihubungkan satu dengan 

lainnya, perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

dalam Pasal 338 KUHP.25 

Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari kepada 

Juma’atun P. Anik karena telah membacok Saniwi P. Hasad dengan menggunakan 

clurit karena telah mengganggu atau berselingkuh dengan istrinya, Astutik. Dalam 

putusan ini hakim juga sama sekali tidak membuktikan unsur-unsur Pasal yang 

didakwakan kepada terdakwa.26 Demikian juga dengan perkara dengan terdakwa 

Abd. Rofik yang membacok tubuh Suro karena diketahui akan menggauli istrinya 

yang sedang tidur. Putusan hakim dalam perkara tidak didasarkan pada 

terbuktinya unsur-unsur delik dalam rumusan pasal yang didakwakan, tapi hanya 

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakawa di persidangan. Dengan kata 

lain, unsur-unsur delik tidak disebutkan di dalam putusan.27 

Dalam perkara dengan terdakwa Sahi P. Zulia, pertimbangan hakim di 

dalam menjatuhi pidana penjara selama 3 Tahun kepada terdakwa karena terbukti 

membunuh Misnadin. Terdakwa sendiri membunuh Misnadin karena dia telah 

membunuh istri terdakwa, Pariyeh B. Sulihah dengan menggunakan clurit yang 

menyebabkan ususnya keluar dan meninggal dunia seketika itu. Hakim 

menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada terbutkinya unsur-unsur delik, tapi 

                                                 
25 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2001/PN.Spg 
26 Putusan Nomor: 348/Pid.B/2001/PN.Smp 
27 Putusan Nomor: 53/Pid.B/2005/PN.Smpg 
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berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.28 Perkara carok 

yang disebabkan oleh perempuan juga dialami oleh terdakwa Mudahli dan 

Maskur. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara masing-masing 

selama 7 tahun. 

Kasus ini berawal ketika korban Maspuri mengambil istri Mudahli bernama Suniyah. 

Tindakan korban tersebut oleh Maskur kemudian diberitahukan kepada Mudahli, suami 

Suniyah. Mendengar penuturan Maskur, terdakwa sangat marah dan sepakat untuk 

menghabisi nyawa korban. Dengan membawa clurit, keduanya langsung menuju ke 

rumah korban, namun tidak bertemu dengan korban karena sedang tidak berada di rumah. 

Pada hari berikutnya, keduanya untuk kedua kalinya bergi ke rumah korban tapi dengan 

hasil hampa. Kesempatan menghabisi nyawa korban akhirnya terwujud pada hari ketiga 

pada saat korban sedang beristirahat di kamarnya bersama Suniyah. Saat itu, lampu 

rumah korban sedang padam. Keduanya langsung mendobrak pintu kamar korban, 

langsung memasuki kamarnya dan mengayunkan cluritnya tepat mengenai tubuh korban. 

Korban sempat menghindar dari serangan keduanya, namun karena kedunya menyerang 

dengan cepat dan bertubu-tubi, akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga luka yang 

sangat parah di sekujur tubuhnya.
 29

 

 

Dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada kedua 

terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Sedangkan unsur-

unsur delik Pasal yang didakwakan kepada keduanya tidak dijelaskan oleh hakim. 

Dalam perkara carok yang disebabkan oleh balas dendam atas kematian 

anggota keluarga, hakim menyatakan terdakwa Muhlis bersalah melakukan tindak 

pidana pembunuhan dalam Pasal 338 karena telah menghilangkan nyawa Sulam. 

Terdakwa sendiri dalam persidangan mengatakan bahwa dia membunuh korban 

karena yang bersangkutan telah membunuh ayahnya beberapa tahun yang lalu. 

Oleh karenanya, balas dendam kematian ayah merupakan tindakan yang harus 

                                                 
28 Putusan Nomor: 118/Pid.B/2002/PN.Smpg 
29 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2003/PN.Smnp 
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dilakukan. Dalam membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” hakim 

berpendapat:30 

Berdasarkan keterangan saksi Sumawi, terdakwa datang secara tiba-tiba dari arah 

belakang korban dan langsung mengayunkan cluritnya tepat mengenai leher korban 

sehingga jatuh roboh. Berdasarkan keterangan saksi Sumawiyah bahwa setelah 

mendengar teriakan minta tolong Sumawi dan Marta’i, saksi langsung keluar rumah dan 

melihat korban jatuh roboh dengan luka pada pada bagian leher dan punggung. 

Berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Diyah Purworini bahwa kematian 

disebabkan adanya pendarahan aktif dan Herat dari pembuluh darah utama dengan proses 

yang cepat serta putusnya tenggorokan sebagai saluran nafas utama, karena luka iris dan 

luka bacok akibat bersentuhan dengan benda tajam, baik yang berbentuk lurus maupun 

berujung runcing.  

   

Dalam perkara dengan terdakwa Mat Dali,  hakim memandang bahwa 

unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa memiliki 

kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga terdakwa 

dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan 

berencana. Mat Dali membunuh H. Rasat karena yang bersangkutan telah 

membunuh sepupu terdakwa, Asmo yang berada di Malaysia. Atas perbuatan 

korban itu, terdakwa merasa harus membalas kematian sepupunya itu. Terdakwa 

membunuh korban dengan clurit hingga korban mengalami luka robek di leher, 

bahu, ibu jari, jari kelingking, lengan atas dan bawah, punggung dan perut.31 

Perkara carok dengan motif membalas dendam keluarga juga terjadi di 

kabupaten Sampang dengan terdakwa Marda’i. Terdakwa membunuh Sulam 

karena telah membunuh paman terdakwa dua bulan sebelumnya. Dalam salah satu 

pertimbangannya hakim mengatakan bahwa yang dimaksud merencakan terlebih 

dahulu adalah antara perbuatan dengan pelaksanannya itu masih terdapat tempo 

untuk berpikir tentang cara atau alat yang akan digunakan serta masih ada waktu 

                                                 
30 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2005/PN.Smpg 
31 Putusan Nomor: 66/Pid.B/2005/PN/ Pmks 
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dengan tenang untuk membatalkan niatnya itu, tetapi hal itu tidak dilakukan 

terdakwa. Pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, terdakwa sedang 

mendengarkan pengajian di desa olor Banyuates dan melihat korban berdiri di 

tempat itu juga. Terdakwa lalu teringat bahwa korban telah membunuh paman 

terdakwa bernama Marsukin. Dengan persiapan yang matang, terdakwa 

menghampiri korban dan membacokkan cluritnya ke tubuh korban hingga 

meninggal dunia. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 

tahun.32 

Dalam perkara carok yang disebabkan oleh pelecehan eksistensi diri dengan 

cara menantang carok, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun 

kepada Musyi karena terbukti secara sah membunuh korban dengan menggunakan 

clurit. Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa tidak terdapat 

adanya bukti adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Selain itu, dalam diri 

terdakwa juga tidak terdapat adanya ketidakmampuan dalam pertanggungjawaban 

pidana. Putusan hakim dalam perkara ini tidak lengkap, dalam arti keterangan 

saksi-saksi dan terdakwa serta pembuktian unsur-unsur delik dalam pasal yang 

didakwakan kepadanya tidak disebutkan.33 Demikian halnya dalam putusan 

perkara dengan terdakwa Badri dan Atmoyo, warga Desa Kadur, Pamekasan. 

Dalam pertimbanganya hakim menyatakan:34 

Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan 

dengan barang bukti yang ada dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, maka 

majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan 

terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair sehingga majelis 

hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam dakwaant tersebut. 

                                                 
32 Putusan Nomor: 91/Pid.B/2005/PN. Smpg 
33 Putusan Nomor: 42?Pid.B/2002/PN. Smpg 
34 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2003/PN. Pmks 
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Sayangnya, hakim tidak memberikan perjelasan lebih lanjut mengapa 

menyetujui pendapat penuntut umum dalam tuntutannya. Dengan kata lain, hakim 

hanya memindahkan argumen penuntut umum ke dalam pertimbangannya. Dalam 

perkara hakim menjatuhkan pidana kepada Badri dengan pidana penjara selama 5 

tahun 6 bulan dan pidana penjara kepada Atmoyo selama 8 tahun. 

Hakim juga tidak menjelaskan unsur-unsur delik pasal yang didakwakan 

kepada terdakwa Mathari ketika menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. 

Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang membunuh korban 

Taji terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa membunuh korban karena 

dituduh mencuri ayam tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Tuduhan tersebut 

diucapkan korban di depan orang banyak sehingga terdakwa merasa malu dan 

dilecehkan harga dirinya.35 

Berdasarkan uraian tentang putusan pengadilan negara dalam kasus carok, 

terdapat dua kesimpulan penting yang mengindikasikan bahwa hukum negara 

memandang carok dalam bingkai yang positivistik. Pertama, hakim yang 

merupakan representasi dari hukum negara di dalam memutus perkara carok 

menjadikan pasal yang didakwakan sebagai rujukan utama. Artinya, Pasal-pasal 

yang didakwakan oleh penuntut umum kepada pelaku dijadikan pedoman hakim 

untuk menjatuhkan bersalah atau tidak kepadanya. Dalam konteks inilah 

pendekatan model cerita digunakan oleh hakim di dalam memutus perkara carok. 

Asumsi pendekatan ini, hakim akan menyusun suatu cerita berdasarkan bukti-

bukti dan kesaksian saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, kemudian 

                                                 
35 Putusan Nomor: 15/Pid.B/2004/PN. Smpg 
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mencocokkannya dengan pasal yang didakwakan. Jika komponen cerita cocok 

dengan komponen pasal yang didakwakan, hakim akan dengan keyakinan tinggi 

memutuskan perkara bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Sebaliknya, 

hakim akan memutuskan bebas atau lepas jika komponen cerita tidak cocok 

dengan pilihan pasal yang didakwakan.36 

Dengan menjadikan pasal yang didakwakan sebagai pedoman untuk 

memutus bersalah tidaknya pelaku, terjadinya reduksi cerita yang tidak sesuai 

dengan komponen pasal tersebut tidak dapat dielakkan. Reduksi inilah yang 

merupakan ciri positivisme hukum.37 Hakim mereduksi makna carok dengan 

memandangnya sebagai pembunuhan pada umumnya. Hakim tidak melihat bahwa 

carok merupakan pembelaan harga diri masyarakat Madura dalam rangka 

membela kehormatan diri, keturunan dan agama mereka. Setiap bentuk 

pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, apapun bentuk 

dan motifnya, tetaplah pembunuhan. Pembunuhan yang disebabkan oleh balas 

dendam kematian anggota keluarga, istrinya diganggu, dan pelecehan harga diri 

direduksi maknanya oleh hakim sebagai pembunuhan biasa. Oleh karenanya, 

Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 ayat (3) sangat layak dijadikan dasar untuk 

memidana pelaku. Dengan demikian, hakim akan membuang cerita yang tidak 

sesuai dengan pasal yang didakwakan. Makna dan nilai-nilai budaya Madura 

tentang pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama tidak akan dijadikan 

                                                 
36 Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim Kajian Sosiologi Hukum dalam 

Perkara Pidana, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm 93 
37 Anthon Freddy Susanto, “Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia”, dalam Sri 

Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (penyunting), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum 

Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 12-16 
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sebagai pertimbangan oleh hakim karena hal itu jelas tidak cocok dengan 

komponen pasal pembunuhan baik biasa maupun yang direncanakan. 

Reduksi cerita oleh hakim tersebut sesungguhnya berawal dari reduksi pada 

proses perumusan pasal (teks) tentang pembunuhan. Artinya, sejak awal undang-

undang hanya mengkualifikasi pembunuhan ke dalam dua hal, yaitu pembunuhan 

sengaja yang tercantum dalam Pasal 338 dan pembunuhan yang dilakukan dengan 

direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340. Satjipto Rahardjo mengatkan 

bahwa setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal (to 

define, definition). Pencitraan adalah pembuatan konsep. Dalam pembuatan 

konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang 

dirumuskan dan yang tidak atau yang berada di luarnya. Dengan adanya 

perumusan tertulis oleh hukum tentang pembunuhan, maka orang menjadi tahu 

perbuatan mana yang bukan pembunuhan. Oleh karena perumusan itu bekerja 

dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan 

perumusan.38 

Dengan pemahaman seperti ini, maka undang-undang akan menyamakan 

semua perbuatan seseorang baik disengaja maupun direncanakan yang 

mengakibatkan matinya orang lain dengan pembunuhan. Perumusan undang-

undang tentang pembunuhan akan dipakai untuk mengadili semua pembunuhan 

yang terjadi di Indonesia, tanpa melihat perbedaan nilai-nilai budaya antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam konteks inilah 

terjadinya proses reduksi tidak dapat dielakkan. Carok yang penuh dengan makna 

                                                 
38 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor 

Ilmu Hukum Universitas Diponegori, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 166 
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dan berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura direduksi 

maknanya dalam perumusan undang-undang. Tidak salah kiranya jika dikatakan 

bahwa perumusan suatu teks hukum merupakan wilayah kebahasaan, dan 

demikian telah memasuki suatu permainan bahasa (language game).39 Permainan 

bahasa ini akhirnya menimbulkan reduksionis dan sakralitas teks.40 

Kedua, hakim menjadikan teks sebagai suatu yang otonom, dalam arti 

semua keterangan saksi-saksi dan terdakwa harus disesuaikan dengan Pasal yang 

dijadikan pedoman hakim. Di sini keberadaan nilai-nilai budaya tidak 

diperhitungkan dan tidak berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan hakim. 

Eksistensi hakim, para saksi, dan terdakwa tidak boleh memberikan pengaruh 

terhadap makna yang terkandung dalam Pasal tersebut. Dengan kata lain, teks 

(hukum) independen sifatnya sehingga eksistensinya objektif dari sejumlah kritik 

dan kerangka kerja hermeneutis pembaca. Oleh karena itu, interpretasi yang benar 

adalah yang sesuai dengan kenyataan otonomi teks.41 

Dua hal itu jelas merupakan pemikiran yang dibangun berdasarkan paham 

positivisme hukum. Secara embrional positivisme hukum lahir dari rahim 

positivisme, suatu paham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, 

khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henri Saint-

Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857).42 Dalam positivisme hukum-

                                                 
39 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia 

dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 141 
40 Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas 

Makna, Refika Aditama, Bandung, 2005, 186 
41 Michael J. Clark, “Faucault, Gadamer and the Law: Hermenetics in Postmodern Legal 

Thougt”, artikel pada University of Toledo Law Review, Vol. 26, Tahun 1994, hlm 115 
42 Sutandyo Wignjosoebroto, “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”, artikel pada 

Jurnal Wacana, Vol 6, Tahun 2000, hlm 12 
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hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam dirumuskan berdasarkan 

anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya tidak tergantung dari 

ruang dan waktu. Positivisme ini berkembang berkat usaha gigih dari August 

Comte. Comte mengatakan terdapat hukum perkembangan yang menguasai 

manusia dan segala gejala hidup bersama dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte 

disebutnya sebagai hukum tiga tahap.43 Artinya, tiap-tiap masyarakat mesti 

melalui tiga tahap itu; pertama, tahap teologis; kedua, tahap metafisik; dan ketiga, 

tahap positif.  

Pada tahap teologis ini manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi di 

belakang gejala-gejala alam. Sedangkan pada tahap metafisik ini dimulailah kritik 

terhadap segala pikiran termasuk teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide 

abstrak dari metafisika. Adapaun pada tahap positif gejala-gejala tidak 

diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan 

melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum di antara gejala-gejala yang 

bersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yang 

konstan di antara gejala-gejala tersebut.44 

Pemikiran positivisme ini kemudian digunakan dalam hukum sehingga 

menjelma menjadi aliran hukum positif. Aliran ini lahir pada abad ke-19. Dua 

eksponen utamanya yang terkenal adalah John Austin dan Hans Kelsen. Austin 

mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa.45 Sedangkan 

                                                 
43 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm 

122-126 
44 FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2005, hlm 2 
45 R.M.W Dias, Jurisprudence, Edisi Kelima, Butterworhts, London, 1985, hlm 346. Austin 

adalah tokoh utama aliran hukum positif analitis. Austin memperkenalkan tiga faham pokok di 



 99 

Kelsen terkenal dengan teori hukum murninya. (the pure theory of law). Kelsen 

mengatakan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri, hukum 

harus seragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum 

harus dilepaskan dari anasir-anasir politik dan dipisahkan dari moral; dengan kata 

lain hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari 

proposisi yang “seharusnya”.46 

Konsep yang dibangun oleh aliran positivisme hukum ini menghendaki 

dilepaskannya pemikiran meteyuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh 

para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu, setiap norma hukum haruslah 

eksis dalam alamnya yang objekif sebagai norma-norma yang positif (all law is 

enacted law),47 ditegaskan sebagai wujud kesepakatakan kontraktual yang konkrit 

antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas 

moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang 

telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian 

                                                                                                                                      
seputar positivisme hukum; (1) kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu Negara adalah satu-

satunya sumber hukum. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang  berdaulat dalam 

suatu  Negara, (2) hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closed logical 

system). Sebagai objek kajian, hukum harus dilepaskan dari unsur nilai, dan (3) hukum haruslah 

memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Apabila tidak memenuhi persyaratan 

tersebut, tidak bisa dikategorikan sebagai hukum tetapi moral positif. Lihat Hedar Laudjeng dan 

Rikardo Simartana, “Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum 

Sumberdaya Alam”, artikel pada Jurnal Wacana, Vol 6, Tahun 2000, hlm 122; Jeffrie G. Murphy 

dan Jules L. Coleman, Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence, Edisi Revisi, 

Westview Press, London, 1990, hlm 19-20 
46 R W.M. Dias, op.cit., hlm 358. R.M Dworkin, Filsafat Hukum Sebuah Pengantar, 

Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Merkid Press, Yogyakarta, 2007, hlm 2. Lihat juga Herman 

Bakir, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, 

hlm 330-334 
47 George P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought, Oxford University Press, New 

York, 1996, hlm 33 
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mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalian normatif harus 

dinyatakan sebagai sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.48 

Secara ideologis aliran positivisme hukum meyakini bahwa dalam teori 

maupun dalam praktiknya hukum itu akan dapat dikonstruksikan dan dikelola 

sebagai suatu institusi yang netral (neutrality of law) dan terlepas dari politik (law 

politics distinction), mereka mengidealkan sebagai hasil positivisasi norma-norma 

yang telah disepakati, yang berdasarkan prinsip rule of law, dipastikan akan 

mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, 

tidak peduli kelas sosialnya. Dari sini kemudian dirumuskan kaidah terkenal, yaitu 

persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jadi hukum yang 

dipositifkan itu, karena merupakan kesepakatan, akan benar-benar bersifat netral 

dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya 

sebagai suatu  badan yang mandiri.49 

 Dengan konsep seperti ini eksistensi pasal dalam suatu aturan hukum 

(KUHP) harus bersifat objektif dan netral dan tidak boleh dihubungkan dengan 

nilai-nilai budaya. Dalam positivisme hukum carok yang penuh dengan muatan 

makna dan nilai-nilai budaya masyarakat Madura harus disamakan dengan 

perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan matinya lain. Pembelaan 

kehormatan diri, keturunan dan agama yang merupakan konstruksi orang Madura 

bersifat subjektif sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara 

carok. Hakim tidak diperkenankan mengkaitkan eksistensi pasal yang dijadikan 

                                                 
48 Soetandyo Wignjoseobroto, op.cit., hlm 13 
49 Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ dalam Kajian Hukum di 

Indonesia”, artikel pada Jurnal Wacana, Vol 6, Tahun 2000, hlm 25 
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dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan makna dan pemahaman 

orang Madura mengenai ketiga hal tersebut. 

Pandangan inilah yang dikritik oleh penganut hermeneutika idealis dan 

heremenutika produktif. Hermeneutika idealis mengatakan bahwa penafsir 

memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan teks sejak makna teks 

dibentuk, tidak ditemukan, sehingga interpretasi selalu menciptakan teks yang 

signifikan (konstekstual). Fokus interpretasi tidak pada teks, melainkan pada 

pembaca yang pemikirannya mendominasi teks.50 Teks sendiri memilih sejarah 

dan budaya tersendiri sehingga tidak bisa diterapkan bagitu saja pada kasus-kasus 

yang terjadi kemudian. Di samping itu, hermeneutika adalah ciri khas manusia, 

karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk 

memberi makna. Dunia alam material ini menjadi dunia manusiawi karena diberi 

makna manusiawi oleh manusia dan itu terjadi melalui penafsiran. Memberi 

makna adalah sama dengan memahami.51 Dengan demikian, menjatuhkan putusan 

carok hanya bertumpu pada otonomi teks yang sejatinya memiliki budaya dan 

sejarah tersendiri, pada hakikatnya menafikan ciri khas manusia untuk 

memberikan makna. 

Carok penuh dengan makna dalam kaitannya dengan pembelaan kehormatan 

diri, keturunan dan agama, sedangkan Pasal yang dijadikan dasar acuan oleh 

hakim untuk menjatuhkan perkara carok bersifat tetap, kaku, dan memiliki arti 

                                                 
50 Michael J. Clark, op.cit., hlm 115-116 
51 F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003, 

hlm 39 



 102 

yang spesifik.52 Sifat-sifat tersebut dengan sendirinya menafikan makna 

pembunuhan yang didasarkan pada pembelaan diri, keturunan dan agama. Semua 

tindakan pembunuhan akan disamakan oleh hakim sebagai pembunuhan biasa 

karena memang begitulah makna teks pasal yang harus diikuti. Padahal, makna 

suatu pasal senantiasa melampaui jiwa pencipta. Makna tidak ditentukan atau 

diterangkan oleh pengarang (hakim). Makna suatu teks melampaui pemahaman 

penciptanya tidak hanya kini, tetapi selalu. Pemahaman bukan sekedar suatu 

kegiatan reproduktif, tetapi juga kegiatan produktif. Seorang hakim dikatakan 

memahami jika ia memahami secara berbeda.53 

Ketika menafsirkan pasal yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku carok, hakim semestinya tidak hanya bertumpu pada 

otonomi teks tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan makna carok 

dan nilai-nilai budaya masyarakat Madura sehingga akan terjadi dialektika antara 

teks, hakim, dan makna carok serta nilai-nilai budaya itu.54 Mengapa terjadi 

demikian, karena hakim berfungsi untuk memperjelas ambiguitas teks Pasal 

sehingga dirinya akan mengetahui bagaimana mengkontekstualisasikannya teks 

itu pada situasi tertentu.55 

Menjadikan teks pasal sebagai sesuatu yang otonom secara tidak langsung 

mereduksi makna teks sebagai suatu pasal yang bersifat tertulis. Bukankah teks 

                                                 
52 Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika 

Aditama, Bandung, 2008, hlm 122  
53 W. Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm 96 
54 Hasn-Georg Gadamer, Kebenaran dan Metode Pengantar Filsafat Hermeneutika, 

diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah, Cetk. Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 410-

416 
55 Michael J. Clark, “Faucault, Gadamer and the Law: Hermenetics in Postmodern Legal 

Thougt”, artikel pada University of Toledo Law Review, Vol. 26, Tahun 1994, hlm 117-118 
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sendiri termasuk juga nilai-nilai budaya, politik, sejarah dan lain sebagainya. 

Eksistensi teks pasal perlu dipahami dalam cakrawala masa lampau, masa  kini, 

dan masa depan56 sehingga putusan yang dijatuhkan hakim mampu 

mengakomodir makna carok dan nilai-nilai budaya masyarakat Madura dan dapat 

menyelesaikan perkara carok. 

 

C. Carok dan Pemahaman Orang Madura tentang Kehormatan Diri, 

Keturunan dan Agama 

Orang Madura akan melakukan carok ketika harga dirinya dilecehkan atau 

tidak dihargai karena harga diri merupakan cermin eksistensi diri seseorang. 

Orang Madura dikatakan eksis jika harga dirinya melekat dengan jiwa dan 

raganya. Upaya penghilangan harga diri secara tidak langsung diartikan sebagai 

bentuk penghilangan nyawa. Konsekuensinya, penghilangan nyawa terhadap 

orang yang menghilangkan harga menjadi harga mati.  

Dengan pemahaman seperti ini kehadiran hukum negara tidak memiliki 

signifikansi di dalam menyelesaikan perkara carok yang didasari motif pembelaan 

harga diri, terutama dalam kaitannya dengan pembelaan kehormatan keluarga 

(istri) dan agama. Orang Madura akan membunuh siapa pun jika kedua hal 

tersebut tidak dihormati. Dasar pembelaan terhadap istri (abilahi bineh) dan 

agama tersebut ditemukan oleh penyair Madura, D. Zawawi Imron, dalam 

ungkapan, "Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan oleh banyak orang, 

dan dengan memenuhi peraturan agama. Maka, siapa saja yang menganggu istri 

                                                 
56 F. Budi Hardiman, Melampaui....op.cit., hlm 49 
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saya berarti menghina agama saya (Islam), sekaligus menginjak-injak kepala 

saya". Karena itu, martabat dan kehormatan istri  merupakan perwujudan dari 

martabat dan kehormatan suami karena istri adalah landasan kematian (bentalla 

pate). Dalam ungkapan lain, tindakan menganggu istri disebut agaja' nyaba, yang 

pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan 

nyawa.57 

Pendapat Zawawi Imron tersebut sejalan dengan penuturan Slamet, bejing 

asal Desa Tamberru Timur.58  

Sapa’a peih se agangghu tang bineh ben e ade’en tang matha tade’ laen kejabhe mate’en 

oreng se’ la agangghu tang bineh. Sengko’ ta’ bisha nangghung rasa malo ben ekoca’ 

tak lake’ lek. Bineh reya’ bentalla pate ben aghama. Mon abela kahormatan bineh 

sengko’ tak sala menorot hokom aghama. ben masrakat kappi paste setuju atas tang 

lakoh. Sengko’ tibhi ta’ tako make e okom penjara se berre asal bisa mate’en oreng se 

agangghu tang bineh (siapa pun yang mengganggu istri saya di depan mata kepala saya, 

orang itu harus mati. Saya tidak dapat menanggung rasa malu dan dianggap tidak jentel 

jika tidak membunuh orang itu. Istri bagi saya adalah landasan kematian dan agama. 

Membela kehormatan istri itu bukan merupakan perbuatan yang salah menurut hukum 

agama. Masyarakat di sekitar saya pasti mendukung dan setuju dengan tindakan saya 

membunuh orang itu. Saya sendiri tidak takut walaupun dihukum seberat-beratnya 

asalkan saya bisa membunuh orang yang telah mengganggu istri saya). 

 

Eksistensi harga diri dihubungkan dengan pembelaan terhadap kehormatan 

istri, ternyata carok memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai agama orang 

Madura. Kehormatan istri dan agama  harus dibela walaupun nyawa menjadi 

taruhannya. Mati sekalipun bukan menjadi halangan karena semua orang pasti 

mati. Agama jelas membolehkan membunuh orang yang menganggu istri orang 

lain. Kehadiran hukum negara melalui aparat penegak hukumnya tidak melihat hal 

itu sebagai hal yang sangat penting karena biasanya hukum negara tidak 

                                                 
57 Andang Subaharianto dkk, Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur 

Menjunjung Leluhur, Cet. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 61 
58 Wawancara peneliti dengan Slamet di rumah beliau, tanggal 26 Juni 2009 jam 19.10-

23.05 
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mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam dalam kaitannya dengan pembelaan 

terhadap kehormatan harga diri istri dan agama.59 

Agama Islam memberikan perlindungan terhadap harta, kehormatan 

keturunan, jiwa, dan agama sehingga dalam konteks ini menganggu istri orang 

sama halnya dengan merusak dasar-dasar agama mengenai pentingnya 

perlindungan kehormatan keturunan dan agama. Agama memberikan tuntutan 

mengenai tata cara pernikahan dan hal itu merupakan hal yang bersifat sakral.60 

Pendapat tersebut ternyata dikuatkan oleh K. Ammari, tokoh masyarakat asal desa 

Tlonto Ares. Dia mengatakan bahwa agama memberikan dasar yang jelas tentang 

pembelaan  harga diri. Orang yang menganggu istri orang apalagi sampai 

menyetubuhinya, maka orang itu disamping telah melanggar prinsip-prinsip 

kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura juga telah merusak 

norma-norma agama tentang pentingnya kehormatan istri. Dikatakan olehnya:61 

Agangghu binenah oreng reya padhe ben arosak tatanan kasopanan ben aghama. Oreng 

se mate’en oreng karna binenah egangghu ta’ sala’ minorot hokom aghama. Mala bede 

keae se’ makon pate’en oreng se agangghu binenah oreng. (mengganggu istri orang sama 

halnya dengan merusak kesopanan dan tatanan agama. Orang yang membunuh orang lain 

yang menganggu istrinya tidak salah berdasar hukum agama. Bahkan, ada seorang kiai 

yang menyuruh membunuh orang yang telah mengganggu istri orang lain). 

 

Selain itu, carok yang yang disebabkan oleh gangguan terhadap istri 

mendapat dukungan dari masyarakat Madura. Mereka menganggap bahwa orang 

yang mengganggu istri orang lain sesungguhnya telah melecehkan kehormatan 

seorang laki-laki dan tidak mengindahkan norma-norma agama Islam, sehingga 

membunuh orang itu merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum 

                                                 
59 Wawancara peneliti dengan Riyadi, warga desa Bujur Tengah, Pamekasan tanggal 26 
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61 Wawancara peneliti dengan K. Ammari, tokoh masyarakat asal desa Tlonto Ares, 

Pamekasan tanggal 3 Juni 2009, jam 20.03-23.43 
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agama. Paling tidak, tindakan H. Fahri yang membunuh Kiai Ramli karena telah 

berselingkuh dengan istrinya menguatkan konstruksi orang Madura tentang carok 

dikaitkan dengan kehormatan istri dan agama. 

Sekitar tahun 1998 telah terjadi carok antara H. Fahri dengan Kiai Ramli. 

Carok terjadi di rumah H. Fahri dengan kematian istrinya dan Kiai Ramli.62 

Penyebabnya adalah perselingkuhan antara istri H. Fahri dengan Kiai Ramli. 

Awalnya H. Fahri tidak percaya kalau istrinya berselingkuh dengan Kiai Ramli 

karena pada waktu tidak melihat langsung perselingkuhan tersebut. Para tetangga 

sekitar sudah memberitahukan perselingkuhan itu dan menyuruh H. Fahri untuk 

bertindak agar perselingkuhan itu tidak terjadi lagi. 

Suatu waktu, H. Fahri pergi melaut untuk menafkahi istri dan kedua 

anaknya. Saat berada di tengah laut, perasaannya tidak menentu dan merasa kalau 

di rumahnya telah terjadi sesuatu, dan akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, 

dia tidak langsung memasuki rumahnya melalui pintu depan melainkan menaiki 

genteng rumahnya. Sesampainya di atas rumah, dia membuka salah satu genteng 

rumahnya yang tepat berada di atas kamar dan istrinya biasa tidur. Betapa terkejut  

ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri istrinya sedang memadu kasih 

dengan H. Ramli. Seketika itu juga H. Fahri langsung turun dari atas genteng, 

memasuki rumah dan langsung mendobrak pintu kamar tempat istrinya dan Kiai 

Ramli memadu kasih.  

Tanpa berpikir panjang H. Fahri langsung membacokkan clurit yang 

dibawanya ke tubuh Kiai Romli, tetapi tidak mengenai sasaran karena ternyata 

                                                 
62 Disarikan dari wawancara peneliti dengan H. Fahri, pelaku carok dan tetangga sekitar 

yang mengetahui secara langsung kejadian carok tahun 1998. 
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Kiai Ramli memiliki keahlian bela diri yang mempuni. Karena tidak mengenai 

sasaran, dia membacokkan cluritnya ke perut istrinya sendiri dan langsung 

meninggal dunia saat itu juga dengan posisi telungkup di kasur. Melihat istrinya 

telah meninggal, H. Fahri keluar dari kamar itu dan menguncinya serta 

memberitahukan kepada tetangga sekitar kalau Kiai Ramli berselingkuh dengan 

istrinya. Mendengar perkataan pelaku, mereka langsung mengepung rumah itu 

dari berbagai penjuru sehingga tidak ada celah bagi Kiai Ramli untuk melarikan 

diri. Kiai Ramli saat itu berusaha mencari jalan keluar agar terhindar dari upaya 

pembunuhan, tapi hal itu sia-sia karena seluruh penjuru rumah itu dikepung oleh 

mereka. Akhirnya, H. Fahri membuka kamar tempat Kiai Ramli berada di 

dalamnya dan langsung membacokkan clurit berulang kali hingga Kiai Ramli 

meninggal seketika itu juga dengan kondisi yang sangat mengenaskan.  

Dalam kasus ini, semua tetangga H. Fahri mendukung tindakannya karena 

menurut mereka hal itu bukan merupakan perbuatan yang salah. Mengganggu istri 

orang dan berselingkuh dengannya sama halnya dengan merusak kehormatan istri 

dan agama. Membunuh orang tersebut merupakan suatu kewajiban. Pembunuhan 

hanya terhadap laki-laki jika perempuan yang diselingkuhi menolaknya, atau 

membunuh keduanya jika perselingkuhan itu dilakukan secara suka sama suka. 

Jika pemahaman keagamaan orang Madura tentang harga diri dihubungkan 

dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yang mereka maksudkan adalah 

tujuan disyariatkannya hukum Islam. Secara teoritis eksistensi hukum Islam 

dapati dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak 

teori yang dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling 
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terkenal adalah teori maqashid al-Syari’ah. Teori ini dicetuskan oleh Imam al-

Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal amat jenius, 

Imam al-Ghazali dan mengalami pengembangan puncak melalui Imam al-

Syathibi.63 

Maqashid al-Syari’ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan 

kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, 

dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi, yiatu 

al-dharuriyyat, al-hajjiyat dan al-tahsinat.64 Al-dharuriyyat atau kebutuhan 

primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-

baiknya oleh hukum Islam agar kemasalahatan hidup manusia itu benar-benar 

terwujud. Al-hajjiyat atau kebutuhan sekunder diartikan sebagai kebutuhan yang 

diperlukan untuk mencapai kehidupan primer. Sedangkan al-tahsinat atau 

kebutuhan terrier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya 

primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup 

manusia dalam masyarakat.65 

Dibuatknya tingkatan prioritas di atas dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa kemasalahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud 

dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, berbuat demi kebaikan hamba-Nya. 

Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslatahan orang-orang mu’min.66 Dengan 

bahasa lain dikatakan bahwa the primary objective of the Shari’ah is the 

                                                 
63 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, diterjemahkan  

oleh Yudian W. Asmin, Cetk. Pertama, al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm 225-243 
64 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Cetk. Keempat, Nawessa Press, 

Yogyakarta, 2007, hlm 45.  
65 Muhammad Ali Daud, Hukum Islam, Edisi Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm 54 
66 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengatar untuk Ushul Figh Mazhab Sunni, 

Cetk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 248 
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realization of Benefit to the people, concerning to their affaire both in this World 

and the hereafter. It is generally held that the Shari’ah in all of its parts aims at 

securing a benefit for the people or protecting them against corruption and evil.67 

Dengan pemahaman ini maka perlindungan terhadap agama, kehidupan, 

keturunan, akal dan harta termasuk dalam tingkatan yang mendapat prioritas 

utama (al-dharuriyyat).68 Melindungi agama merupakan hal yang paling esensial 

dari diturunkannya syariah. Hal ini dikarenakan agama Islam merupakan 

kebutuhan pertama dan utama manusia. Tanpa agama Islam manusia tidak 

memiliki arti apa pun di hadapan sang pencipta. Menjamin jiwa adalah 

memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya 

penganiayaan dan pembunuhan. Untuk memelihara dan menjamin jiwa, Islam 

menghukumi wajib bagi setiap individu untuk mencari sarana penghidupan. 

Demikian halnya dengan eksistensi akal yang dilindungi oleh agama Islam. 

Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan, karena adanya 

akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk, dan merupakan suatu 

anugerah yang tidak dijumpai pada selain manusia.69 

Agama Islam juga memperhatikan masalah keturunan secara serius. 

Rusaknya generasi akal mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Karena 

itulah Islam mensyariatkan lembaga perkawinan sebagai satu-satunya sarana yang 

sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Perhubungan 

                                                 
67 Mohammad Akram Laldin, Introduction to Shari’ah & Islamic Jurisprudence, Edisi 

Kedua, CERT Publications, Malaysia, 2008, hlm 14 
68 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law The Methodology of Ijtihad, 

International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, Pakistan, 1994, hlm 238 
69 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 

Perkembangannya di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 33 
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manusia yang dilakukan tanpa lembaga perkawinan adalah sama dengan 

perhubungan binatang, padahal manusia adalah makhluk yang beradab dan jauh 

berbeda dari binatang. Selain itu, Islam mengatur dan menilai harta sejak 

perolehannya hingga pembelanjaannya. Islam sangat melindungi harta yang ada 

pada diri seseorang. Bahkan Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha 

sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan cara muamalah, pertukaran, 

perdagangan dan kerjasama usaha.70  

Eksistensi Maqashid al-Syari’ah sebagaimana dijelaskan di atas menjadi 

rujukan pemahaman orang Madura terhadap pembelaan kehormatan diri, 

keturunan dan agama. Nilai-nilai agama Islam memang memberikan berpengaruh 

yang tidak sedikit terhadap kehidupan orang Madura. Walaupun harus diakui 

bahwa makna Maqashid al-Syari’ah yang esensinya memiliki konteks yang 

sangat luas direduksi maknanya oleh Orang Madura hanya pada pembelaan 

kehormatan diri, keturunan dan agama. Dengan kata lain, carok akan terjadi jika 

kehormatan diri, keluarga dan agama orang Madura dilecehkan, diganggu dan 

tidak dihargai. 

Pemahaman ini tentu saja merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif 

mereka terhadap nilai-nilai agama Islam dan diaktualisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman itu sendiri bersifat lokal dan spesifik dan tidak dapat 

digeneralisir.71 Dengan pemahaman seperti ini, maka eksistensi hukum Negara 

sesungguhnya tidak mampu mengakomodir persoalan carok yang berhubungan 

dengan pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama. Karena hukum Negara 

                                                 
70 Ibid., hlm 34 
71 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan,Kanisius, Yogyakarta, 1997, 

hlm 18 
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sendiri tidak memperhatikan lokalitas dan spesifikasi carok. Hukum Negara tidak 

memandang carok sebagai suatu “ritual” yang penuh dengan makna, tapi sebagai 

pembunuhan biasa yang tidak ada bedanya dengan pembunuhan lain yang terjadi 

pada tempat-tempat di luar Madura. Selain itu, ancaman hukuman yang 

disediakan hukum Negara tidak berpengaruh terhadap pelaku yang membunuh 

orang karena pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama. Karena ketiga hal 

tersebut merupakan konstruksi orang Madura berdasarkan pemahaman mereka 

terhadap nilai-nilai agama yang harus dijunjung tinggi. Konstruksi ini berbeda 

dengan konstruksi hukum Negara di dalam memandang orang yang menganggu 

kehormatan diri, keturunan dan agama. Dengan kata lain, hukum Negara memiliki 

logika dan keprihatinan dasar yang berbeda dengan konstruksi orang Madura 

tentang ketiga hal tersebut.72 

 

D. Orang Madura Memiliki Konstruksi Keadilan Sendiri tentang Pelecehan 

Harga Diri 

Dalam masalah carok orang Madura memiliki konstruksi yang berbeda 

dengan hukum negara tentang esensi keadilan. Ketika seseorang menggangu istri 

orang lain menurut pandangan orang Madura hukuman yang adil baginya adalah 

dengan membunuh orang tersebut. Sedangkan bagi hukum Negara kesesuaian 

antara pasal dan sanksi yang disediakan dengan tindakan yang dilakukan 

seseorang merupakan suatu yang adil. Dikatakan tidak adil, jika hukum Negara 

menjatuhkan pidana mati kepada pelaku carok yang mengganggu istri orang 

                                                 
72 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 4 
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karena sanksi yang disediakan oleh hukum Negara bukanlah hukuman mati tetapi 

hukuman penjara. 

Terdapat dua alasan tentang hal ini. Pertama, mengganggu istri atau 

melecehkan harga diri atau kehormatan diri sama halnya dengan melecehkan tiga 

nilai sekaligus yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Madura, yaitu kehormatan 

diri, keluarga dan agama. Orang yang diganggu istrinya oleh orang lain sama 

halnya dengan dilecehkan harga dirinya. Bagi orang Madura keluarga merupakan 

hal yang esensial dan sakral sifatnya. Selain itu, nilai-nilai agama memberikan 

pedoman hidup bagaimana seharusnya orang itu bertindak dan tidak mengganggu 

istri orang lain.73 

Kedua, hukum negara tidak mengganggap hal itu sebagai hal penting 

sehingga hukuman yang disediakan pun tidak sesuai dengan konstruksi keadilan 

orang Madura. Berselingkuh dengan istri orang lain yang dilakukan secara suka 

sama suka tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum negara. Padahal, bagi 

Orang Madura hal demikian merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai 

kesopanan, harga diri, dan ajaran agama yang. Dalam banyak kasus hukum negara 

seringkali tidak menyelesaikan perkara carok yang terjadi karena lebih 

menekankan pada formalitas dan uniformitas, tidak mengkaitkan dengan nilai-

nilai budaya Orang Madura dan didasarkan pada banyak tidaknya uang yang 

diberikan oleh pelaku.74 

Berdasarkan dua alasan tersebut, eksistensi hukum negara sebenarnya tidak 

mampu atau gagal di dalam menyelesaikan perkara carok. Hukum negara gagal di 

                                                 
73 Wawancara dengan Nurudin, Mat Ali, dan Bulla tanggal 20 Juni 2009 
74 Diolah kembali berdasarkan hasil obrolan santai peneliti dengan Muchtar, Fauzan, Kajeb, 

dan Sahra, warga Desa Tlonto Ares, Pemekasan Madura, tanggal 21 Juni 2009 
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dalam memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi (orang Madura) 

atau kepentingan-kepentingan sosial ketika mereka membiarkan adanya “topeng” 

dan menyembunyikan realitas kemanusiaan dan sosial yang kompleks yang ada 

dalam perkara carok.75 Realitas carok yang penuh dengan makna dan nilai-nilai 

yang wajib dijunjung tinggi oleh orang Madura tidak dianggap penting oleh 

hukum negara. Penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut membawa konsekuensi 

adanya makna keadilan yang spesifik terhadap pelanggaran nilai-nilai tersebut. 

Orang Madura menganggap bahwa terdapat keadilan yang “baku” yang 

harus ditempuh ketika seseorang mengganggu istri orang lain, dimana hal itu 

didasarkan pada nilai-nilai yang dianut. Tentu saja nilai-nilai yang wajib dijunjung 

tinggi oleh orang Madura, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat 

lain. Nilai-nilai budaya di sini tercakup secara lebih konkret dalam norma-norma 

social, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi 

pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi 

social. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma lain, 

dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yagn semuanya lebih 

mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup 

yang dianut dalam kelompoknya.76 

Nilai-nilai tersebut diyakini mengandung kearifan luhur, yaitu apa yang 

dipercaya sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup 

                                                 
75 Marc Galanter, “Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan 

Masyarakat serta Hukum Rakyat”, dalam T.O Ihromi (penyunting), Antropologi Hukum Sebuah 
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mulai untuk diperhatikan dan menuntut kesetiaan dan ketaatan orang Madura.77 

Dalam hubungan ini, orang Madura yang melanggar nilai-nilai budaya yang 

disepakati mengakibatkan dijatuhinya hukuman bagi orang tersebut. Hukuman itu 

tentu saja berbeda dengan hukuman yang disedikan hukum negara. Di sinilah 

terjadi perbedaan konstruksi keadilan dalam carok antara orang Madura dengan 

hukum negara. 

Walaupun hukum negara telah menyediakan seperangkat aturan dan 

mekanisme dalam perkara carok, tetapi hal itu tidak pernah dimaknai secara 

tunggal oleh masyarakat Madura. Artinya, setiap aturan ataupun keputusan hukum 

tidak pernah bermakna tunggal ketika diterapkan pada situasi riil dengan ruang 

dan waktu yang unik. Setiap orang atau kelompok dalam sistem situasinya, selalu 

memberi makna ganda terhadap situasi aturan hukum.78 Dengan kata lain, aturan 

yang disediakan oleh hukum negara akan selalu diberi muatan simbolik di tingkat 

lokal.79 

Eksistensi hukum negara diakui sebagai suatu yang eksis berkaitan dengan 

perkara carok, tetapi hal itu tidak kemudian menjadikannya sebagai satu-satunya 

alat untuk menyelesaikan perkara carok. Orang Madura memiliki cara sendiri 

dalam perkara carok. Dengan perbedaan konstruksi seperti ini sebenarnya hukum 

negara tidak mampu menyelesaikan perkara carok. Seperangkat aturan dan 

mekanisme yang disediakan tidak lebih sebagai pedoman normatif belaka, karena 

dalam penyelesaian pelecehan terhadap harga diri, keturunan dan agama orang 

                                                 
77 Eka Darmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya, BPK. 

Gunung Mulia, Jakarta, 1992, hlm 8 
78 Marc Galanter, Keadilan…op.cit., hlm 99 
79 Bernard L.Tanya, Hukum….op.cit., hlm 271 
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Madura memiliki mekanisme sendiri yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-

nilai budaya Masyarakat Madura. 

Dalam hubungan ini Slamet mengatakan:80 

Hokom nagere reah tak bisa madeteng ka’adhilen. Oreng se agangghu binenah oreng 

reah te’ angkep sala minorot hokom nagere, mon tade’ saksenah. Padahal, agangghu 

binenah oreng, tade’ lain angeng mate’. Ben pole’ mon e pangatilen ukom’enna 

palengan coma satahon. Minorot oreng madure, agangghu binenah oreng otabheh 

nginah aghama islam padhe ben akejhe’ nyabeh. Tade’ laen anging oreng kelle’ 

epathe’en. (Keberadaan hukum Negara sama sekali tidak memberikan keadilan. Orang 

yang mengganggu istri orang lain tidak dianggap sebagai perbuatan yang terlarang. 

Padahal, menganggu istri orang bagi masyarakat Madura tidak ada jalan lain kecuali 

membunuh orang itu. Kalau melalui proses peradilan Negara hukuman yang dijatuhkan 

hanya satu tahun. Bagi orang Madura, menganggu istri orang lain atau menghina agama 

islam sama halnya dengan bermain-main dengan nyawa). 

 

Konstruksi keadilan orang Madura tentang carok dipengaruhi oleh nilai, 

norma, dan pergumulan nyata mereka sehari-hari yang bersifat unik dan 

spesifik.81 Artinya, konstruksi itu didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura yang dikonsepsikan dan diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk norma-

norma yang menjadi pedoman bertingkah laku. Dengan konstruksi demikian, 

maka kehadiran hukum negara dengan atribut keadilannya yang serba sama tanpa 

melihat pada perbedaan nilai-nilai budaya masyarakat, menyebabkan 

eksistensinya tidak berpengaruh dalam perkara carok. Hukum negara sendiri 

memiliki tiga karakter yang khas yang berbeda dengan nilai-nila budaya 

masyarakat Madura. 

Pertama, eksistensi hukum negara lebih utama di dalam menyeleslaikan 

perkara carok dibandingkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.  

Hukum negara berhak untuk menentukan apa yang benar, adil, salah, dan tepat 
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yang harus diikuti oleh rakyat (orang Madura). Kedua, hukum negara dengan 

lembaga dan pranata hukum tertulis, telah menghadirkan institusi kontrol sosial 

yang bersifat publik. Lembaga dan pranata tertulis itu dianggap berlaku umum 

dan netral.82 Kehadiran lembaga dan pranata di luar hukum negara dianggap 

sebagai penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, 

penyelesaian perkara harus melalui mekanisme hukum negara. Ketiga, hukum 

negara bersifat rasional dan birokratis. Ini tentu saja berbeda dengan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura yang cenderung tidak kaku dan formal. 

Tiga karakteristik tersebut menentukan konstruksi hukum negara di dalam 

memandang perkara carok. Keadilan hukum negara didasarkan pada 

karakteristiknya itu. Dengan demikian, carok tidak bisa diselesaikan selain 

melalui lembaga dan pranata yang disediakan negara. Pada sisi yang lain, orang 

Madura menganggap bahwa kedua hal tersebut tidak membawa keadilan dalam 

perkara carok. Terjadinya dua konstruksi keadilan yang berbeda inilah yang 

menyebabkan mengapa kehadiran hukum negara tidak mampu menyelesaikan 

perkara carok di Madura. 

Satu contoh nyata bagaimana konstruksi keadilan orang Madura mengenai 

pelecehan harga diri, walaupun tidak berhubungan dengan gangguan terhadap istri 

seseorang, berbeda dengan konstruksi keadilan menurut hukum negara adalah 

perkara carok yang terjadi tahun 2001 antara Mat Siri dan Dul Badri melawan 

Mat Lisan dan kawan-kawannya. Mat Siri dan Dul Badri merupakan warga Desa 
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Karangpenang Onjur (hilir), sedangkan Mat Lisan adalah warga Desa 

Karangpenang Oloh (hulu). 

Penyebab terjadinya carok adalah sengketa tanah warisan yang berujung 

pada meninggalnya Dul Badri dan Mat Lisan akibat bacokan crulit lawan. Perkara 

carok ini dilakukan secara berhadap-hadapan dan dengan melalui perjanjian 

melakukan carok antara kedua belah pihak sebelumnya dengan waktu dan tempat 

yang sama-sama disepakati. Waktu pelaksanaan carok adalah Rabu Siang dan 

bertempat di Pasar Karangpenang. 

Berdasarkan penuturan Mat Siri kepada penulis dan diperkuat oleh 

keterangan Multazam dan Muhlis, carok ini diawali ketika salah seorang anggota 

keluarga Mat Siri dan Mat Lisan meninggal dunia dengan meninggalkan harta 

warisan berupa tanah lebih dari 1 hektar. Waktu itu proses pembagian harta 

warisan telah selesai dilakukan, dan semua ahli waris yang berhak atas harga 

warisan tersebut telah menyetujui bagian mereka masing-masing. Tanah warisan 

yang merupakan hak Mat Siri masih digarap oleh Mat Lisan dan hal itu tidak 

dianggap sebagai permasalahn karena keduanya masih dalam satu keluarga. 

Beberapa waktu kemudian, Mat Siri berniat menjual tanah itu kepada salah 

seorang tetanggannya yang kebetulan setuju untuk membeli tanahnya itu. Dia 

kemudian mendatangi rumah Mat Lisan dan mengutaran keinginannya untuk 

menjual tanah peninggalan harta warisan keluarga yang merupakan haknya, 

namun Mat Lisan tidak memperbolehkannya dengan alasan bahwa tanah itu 

milikinya karena telah ditanaminya selama beberapa waktu.  
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Mat Siri kemudian pulang dan mengatakan kepada anggota keluarganya 

perihal tindakan Mat Lisan itu. Beberapa waktu kemudian, Mat Siri datang lagi ke 

rumah Mat Lisan meminta agar tanah yang merupakan miliknya diberikan 

kepadanya karena mau dijual, tapi Mat Lisan tetap menolak dan bahkan marah-

marah kepada Mat Siri. Mat Siri sendiri sebenarnya marah juga waktu itu tapi 

ditahannya karena ingin menyelesaikan persoalan itu secara damai dan 

kekeluargaan. Mat Siri kemudian pulang ke desanya, Karangpenang Onjur dengan 

tangan hampa dan memberitahukan kembali tindakan Mat Lisan kepada 

keluarganya. 

Untuk ketiga kalinya Mat Siri datang lagi ke rumah Mat Lisan untuk 

meminta tanahnya, tapi tindakan atau jawaban Mat Lisan makin kasar dan 

menantang carok jika tidak terima dengan tindakannya itu. Mat Siri emosi serta 

merasa harga diri dan keluarganya dilecehkan karena tanah miliknya tetap diakui 

sebagai milik Mat Lisan dan dia ditantang carok. Seketika itu juga Mat Siri 

menerima tantangan carok Mat Lisan dan menentukan waktu dan tempat 

pelaksanaan carok, yaitu Rabu Siang bertempat di pasar Karangpenang. 

Tantangan carok itu kemudian oleh Mat Siri diberitahukan kepada 

keluarganya dan mereka menyetujui tindakan Mat Siri yang menerima tantangan 

carok Mat Lisan. Mereka menilai tindakan Mat Lisan telah melecehkan dan 

menginjak-injak harga diri Mat Siri dan keluarga sehingga carok merupakan satu-

satunya jalan terakhir mengembalikan kehormatan diri dan keluarganya itu. 

Dalam musyawarah keluarga akhirnya diputuskan bahwa Mat Siri ditemani 

adiknya, Dul Badri untuk melakukan carok melawan Mat Lisan.  



 119 

Sebelum pelaksanaan carok dilangsungkan Mat Siri dan Dul Badri datang 

ke orang sakti untuk apaghar (meminta ilmu yang dapat mengebalkan tubuh dan 

tidak mempan senjata) sehingga berani melakukan carok. Pada Rabu siang 

sebelum keduanya pergi ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan carok, 

Mat Siri dan Dul Badri berwudu terlebih dahulu agar diberi kekuatan oleh Allah 

karena tindakannya tersebut merupakan pembelaan terhadap harga diri dan 

keluarga yang dilecehkan oleh Mat Lisan. 

Setelah sampai di tempat pelaksanaan carok yang disepakati dengan clurit 

siap hunus, yakni di tengah pasar, Mat Siri dan Dul Badri melihat Mat Lisan 

bersama sekitar 5 kawannya sudah siap juga dengan cluritnya masing-masing. 

Akhirnya carok terjadi dengan saling bacok antara Mat Siri dan Dul Badri 

melawan Mat Lisan dan kawan-kawannya dengan menggunakan clurit. 

Diperkirakan  carok berlangsung selama 30 menit dengan kematian Dul Badri dan 

Mat Lisan. Pelaksanaan carok ditonton oleh warga yang berada di pasar itu dan 

membentuk lingkaran layaknya perang tanding dalam film atau cinema. Mat Lisan 

sendiri berhasil menghujamkan cluritnya tepat di punggung Dul Badri hingga 

sampai mengenai jantungnya. Saat itu juga Dul Badri meninggal dunia. Melihat 

adiknya telah meninggal dunia, Mat Siri marah sekali dan membacok tubuh Mat 

Siri tapi mengenai ruang kosong.  

Setelah carok antara Mat Siri dan Mat Lisan bersama kawan-kawannya 

berlangsung selama kurang lebih 30 menit, akhirnya Mat Lisan terjatuh, namun 

Mat Siri tidak langsung membacokkan cluritnya kepada tubuh Mat Lisan, karena 

mengira bahwa Mat Lisan sudah menyerah dan tidak melakukan perlawanan lagi. 
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Tiba-tiba Mat Lisan membacokkan cluritnya yang diarahkan ke kepala Mat Siri, 

tapi Mat Siri menangkisnya dengan menggunakan tangannya, darah segar segera 

keluar dari tangannya itu. Saat itu, Mat Siri merasakan bahwa tubuhnya lemas dan 

tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan carok dengan Mat Lisan. Tiba-tiba 

dia mendengar orang yang menonton carok itu berkata agar Mat Siri menjilat 

darah yang menempel di cluritnya agar kekuatannya pulih kembali. Setelah Mat 

Siri menjilatnya, seketika itu juga kekuatannya pulih kembali bahkan lebih kuat 

dari sebelumnya, dan carok pun dilanjutkan kembali. 

Setelah beberapa saat carok berlangsung, akhirnya Mat Lisan jatuh 

tersungkur ke tanah. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mat Siri. Seketika 

itu juga dia membacokkan cluritnya ke seluruh tubuh Mat Lisan hingga tidak bisa 

dikenali rupanya. Dengan perasaan emosi yang mendalam karena adiknya, Dul 

Badri telah meninggal dan pelecehan terhadap harga diri dan keluarga yang 

dilakukan Mat Lisan, Mat Siri kemudian mencincang (e cacca) tubuh Mat Lisan 

sampai mati hingga tidak berbentuk manusia. Melihat Mat Lisan telah meninggal 

dunia, kawan-kawannya yang semula menyerang Mat Siri pergi karena carok 

telah dianggap selesai. 

Akibat tindakannya itu, Mat Siri dijatuhi hukuman sekitar 2 tahun penjara 

oleh Pengadilan Negeri Sampang karena telah membunuh Mat Lisan. Ketika 

ditanya mengapa dia melakukan itu, Mat Siri menuturkan kepada penulis bahwa 

tindakan Mat Lisan yang tidak mau memberikan tanah yang merupakan haknya 

berdasarkan pembagian harta warisan peninggalan orang tuanya merupakan 

pelecehan terhadap harga diri dan keluarganya. Dan tindakan demikian hanya bisa 
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diselesaikan dengan membunuh Mat Lisan melalui carok. Mat Siri juga 

mengutarakan bahwa kalau sengketa tanah itu diselesaikan melalui hukum negara, 

hal demikian memakan waktu yang lama dan Mat Siri pasti akan kalah karena dia 

orang tidak mampu dan tidak memiliki sertifikat tanah itu karena berada di tangan 

Mat Lisan. Hukum negara juga tidak memberikan keadilan dalam sengketa tanah 

tersebut karena hanya berdasarkan bukti formal yang dimiliki masing-masing 

pihak yang bersengketa. Padahal, tanah itu resmi milik Mat Siri berdasarkan 

pembagian harta warisan yang telah disetujui oleh semua ahli waris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENYELESAIAN PERKARA CAROK  

BERDASARKAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT MADURA 

 

A. Menghidupkan Kembali Budaya Musyawarah dalam Penyelesaian 

Sengketa 

Perkataan menghidupkan kembali budaya musyawarah bukan berarti 

masyarakat Madura tidak mengenal budaya musyawarah di dalam penyelesaian 

sengketa, tetapi pada upaya untuk “merebut kembali” nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura dari tangan hukum Negara. Sejak hukum Negara mengambil 

alih semua prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa terutama dalam 

perkara carok, tradisi musyawarah orang Madura di dalam menyelesaian konflik 

lambat laun meredup dan hilang. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa 

model penyelesaian perkara carok oleh hukum Negara mengeliminir kebiasaan 

musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi 

dengan mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam hubungan 

kekerabatan dan ketetanggaan maupun untuk memulai suatu pekerjaan atau 

mengakhirinya, apalagi yang bersifat “peradilan” yang bertujuan untuk 

menyelesaikan perselisihan. Di dalam penyelesaian perselisihan tersebut selalu 
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diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-

gesa untuk langsung menyerahkan ke peradilan Negara.1  

Budaya musyawarah selain lebih mendekatkan orang Madura satu sama lain 

juga dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang disebabkan oleh 

perselisihan yang timbul. Dalam hubungan ini, kehadiran hukum Negara dengan 

seperangkat karakteristiknya tidak saja menjadikan orang Madura sebagai orang 

yang suka bermusuhan, tapi juga menyebabkan perselisihan tersebut 

berkesinambungan. Dengan kata lain, kehadiran hukum Negara membawa beban 

bagi nilai-nilai budaya masyarakat Madura.2 

Beban yang dipikul nilai-nilai budaya masyarakat Madura dengan kehadiran 

hukum Negara disebabkan oleh realitas bahwa orang Madura terkenal dengan 

kebersamaannya yang kuat. Artinya, ikatan-ikatan kemasyarakatan sudah 

melembaga di Madura, sehingga tidak mengherankan bila muncul ungkapan 

oreng dedhi kancah (orang lain menjadi teman). Seluruh kehidupan orang Madura 

diliputi oleh rasa kebersamaan, segala sesuatunya dengan memperhatikan 

kepentingan bersama anggota keluarga, kerabat, tetangga atas dasar tolong 

menolong, saling membantu antara satu sama lain.3 Selain itu, setiap individu dan 

anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat Madura secara 

keseluruhan.4 

                                                 
1 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

1992, hlm 38 
2 Tentang hal ini baca M. Syamsudin, “The Burden of Indigenous People In Dealing with 

State Regulation”, artikel pada Jurnal Hukum, Vol. 15 No.3 Tahun 2008, 
3 Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1980, hlm 

54 
4 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, 

Bandung, 2002, hlm 31. Supomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 10-11 
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Di dalam rasa kebersamaan ini terdapat pula rasa persatuan, hubungan yang 

erat, senasib sepenanggungan, dan lain sebagainya.5 Hal-hal demikian yang 

menjadikan mengapa budaya musyawarah dan saling memaafkan menjadi penting 

dihidupkan kembali dalam menyelesaikan perkara carok di Madura. Dengan 

pemikiran yang seperti ini, maka ditolak pendapat yang mengatakan bahwa 

eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat Madura di dalam menyelesaikan perkara 

carok memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan 

hukum Negara dengan karakteristiknya yang formal itu.6 Pandangan demikian 

hingga saat masih dominan di kalangan aparat penegak hukum dan mayoritas 

insan hukum. 

Pandangan inilah yang secara langsung mematikan budaya musyawarah 

orang Madura terutama ketika terjadi perselisihan yang bersifat “publik”. Oleh 

karena itu, yang pertama kali dilakukan dalam upaya menyelesaikan perkara 

carok berdasarkan nilai-nilai budaya Madura adalah dengan menghidupkan 

kembali budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura. Upaya ini bisa berhasil bila dominasi hukum Negara dalam segala 

aspeknya diminimalisir. Tidak semua perselisihan (carok) yang terjadi di Madura 

secara serta merta diselesaikan melalui prosedur dan proses hukum negara, tapi 

dengan menjadikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, seperti musyawarah, 

sebagai “alat” untuk memandunya. Dikatakan oleh Makki: 

Hokom nagere sateah reya matade’ ajeren aghema oreng Madure. Kabiasa’an Oreng 

madure khan benni amusoan ben atokaran, tape amusawarrah ben saleng mintha ma’af. 

Mon bedhe masalah ta’ olle epamareh lebet musawarrah, tape lebet pangadhilen. Karo 

                                                 
5 Ibid., hlm 55 
6 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, 

Bandung, 1978, hlm 94 
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pak hakim se andhik hak kaangkui ngadhilin ben motos sapa se sala ben sapah se 

bendher. Yektenah, mon bedhe mas’alah, ce’ lebet hokom naghere tape lebbi pekus lebet 

musawarrah ben saleng mintha ma’af. (Kehadiran hukum negara sebenarnya membabat 

habis nilai-nilai keagamaan orang Madura. Orang Madura yang dulunya terbiasa dengan 

musyawarah dan saling memaafkan kini terbiasa bermusuhan dan mencari masalah. 

Semua sengketa yang terjadi diselesaikan oleh pengadilan. Hanya negara yang berhak 

dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan menentukan siapa yang 

salah dan siapa yang benar. Seharusnya, pendekatan melalui jalan musyawarah dan saling 

memaafkan diutamakan dibandingkan dengan pendekatan yang ditempuh hukum negara).  

  

Dengan demikian, nilai-nilai agama yang dianut oleh orang Madura menjadi 

salah satu nilai perekat kesadaran akan pentingnya musyawarah dan saling 

memaafkan di dalam menyelesaikan perselisihan. Agama Islam memberikan 

landasan normatif tentang bagaimana hendaknya perselisihan atau sengketa yang 

timbul diselesaikan. Kehadiran hukum negara yang mengambil alih semua 

prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara tidak langsung mereduksi 

makna keberagaman orang Madura. Hukum negara jelas tidak begitu 

memperhatikan keadamaian dan ketentraman di dalam menyelesaikan konflik 

atau sengketa yang diajukan kepadanya, tapi hanya sampai pada dikeluarkannya 

putusan yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang menang. Sedangkan 

nilai-nilai agama Islam tidak hanya sampai di situ, tapi berlanjut kepada upaya 

agar kehidupan kembali normal dan harmonis, dan orang yang berselisih bisa 

damai dan saling memaafkan.7 

Berdasarkan uraian di atas, langkah pertama agar penyelesaian perkara 

carok sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura adalah dengan 

“menghidupkan kembali” kebiasaan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura. Kebiasaan ini akan terbangun jika hukum negara bisa 

menahan diri di dalam turut serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara 

                                                 
7 Diolah dari hasil wawancara peneliti dengan KH. Ainul Yaqin, warga dusun Sumber 

Daga, Waru Pamekasan, 7 Juni 2009 



 126 

carok. Sebab, terdapat perbedaan cara pandanga antara hukum negara dengan 

nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Bagi hukum negara carok tidak lebih dari 

sekedar pembunuhan biasa pada umumnya, sedangkan bagi orang Madura carok 

berhubungan dengan makna pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama.8 

Penyelesaian dengan cara musyawarah sebenarnya berkaitan dengan makna dan 

nilai-nilai budaya masyarakat Madura tentang carok. 

 Bukti bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Madura sesungguhnya tidak 

”alergi” dengan cara musyawarah di dalam menyelesaikan perkara carok dapat 

kita lihat pada perkara carok antara H. Fahri dan Kiai Romli sebagaimana 

disebutkan di atas. Dalam perkara tersebut tindakan H. Fahri yang membunuh 

Kiai Romli karena telah berselingkuh dengan istrinya dapat diselesaikan melalui 

cara musyawarah sehingga balas dendam karena kematian salah satu anggota 

keluarga dalam perkara carok tidak terjadi. Keluarga kedua belah pihak sepakat 

untuk berdamai dan berjanji tidak akan melakukan carok balasan. Perdamaian 

terjadi karena bantuan para tokoh masyarakat kedua belah pihak dan karena 

keluarga Kiai Romli menganggap bahwa tindakan Kiai Romli yang berselingkuh 

dengan istri H. Fahri bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dijadikan 

sebagai pedoman hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura. 

 Yang cukup menarik dalam perkara ini, ternyata proses damai antara 

keluarga Kiai Romli dan keluarga H. Fahri tidak hanya berhenti di situ tapi 

berlanjut pada proses pertunangan hingga pernikahan anak Kiai Romli dan anak 

                                                 
8 Orang Madura melakukan carok yang disebebkan oleh pembelaan terhadap harga diri, 

keturunan dan agama dalam istilah hukum adat berhubungan erat dengan perasaan yang 

memainkan peranan penting di dalamnya. Soleman B. Taneko, Hukum Adat, Eresco, Bandung, 

1987, hlm 28 
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H.  Fahri. Dengan kata lain, baik keluarga Kiai Romli maupun keluarga H. Fahri 

sama-sama sepakat untuk mengikat anak keduanya dalam satu hubungan 

perkawinan dan melupakan perkara carok yang terjadi antara keluarga keduanya.

 Ini menandakan bahwa cara musyawarah yang menghasilkan perdamaian 

kedua belah pihak dalam perkara carok merupakan hal yang biasa terjadi di 

Madura. Hanya saja kehadiran hukum negara yang tidak memandang perdamaian 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu perkara (pidana) 

semakin menenggelamkan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat Madura yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah sebagai instrumen di dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk perkara carok. 

 

B. Kiai Lebih Berpengaruh daripada Aparat Penegak Hukum 

Selain menghidupkan kembali budaya musyawarah yang eksistensinya 

tergusur oleh kehadiran hukum negara terutama dalam penyelesaian perkara 

carok, bagi orang Madura kedudukan memiliki kedudukan yang strategis tidak 

saja dalam kedudukannya sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang agama 

(Islam), tapi juga dijadikan sebagai panutan dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Dapat dikatakan bahwa kiai sebenarnya tidak berbeda dengan kedudukan kepada 

adat dalam istilah hukum adat.9 

Ucapan dan tindakan kiai di Madura memiliki pengaruh yang besar terhadap 

orang Madura. Hal ini tercermin dalam perilaku orang Madura yang lebih senang 

berkumpul dan mendengarkan petuah kiai daripada berkumpul dan mendengarkan 

                                                 
9 Hilman Hadikusum, Pengantar Antropologi Hukum, Cetk. Kedua, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm 102 
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nasihat aparat penegak hukum. Selain itu, penghormatan orang Madura kepada 

kiai secara langsung mencerminkan bagaimana kepatuhan mereka pada sosok 

yang satu ini. Penghormatan ini merupakan manifestasi dari anggapan orang 

Madura bahwa kiai memiliki kelebihan di bidang ilmu keagamaan dan seringkali 

dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan 

rahasia alam. Sehingga dengan demikian mereka menganggapnya sebagai orang 

yang memiliki kedudukan yang tidak terjangkau. Dalam beberapa hal, kiai di 

Madura ditunjukkan dengan kekhususan dengan bentuk-bentuk pakaian yang 

merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.10 Hampir bisa dipastikan 

bahwa tidak ada kiai di Madura yang tidak memakai keduanya. 

Di Madura kiai memiliki peranan yang begitu sentral, bahkan mengalahkan 

kepemimpinan birokrasi pemerintahan.11 Mengapa demikian? Terdapat empat 

alasan yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, berdasarkan pendekatan historis 

antropologis, kebijakan VOC pada abad ke-18 menjadikan kiai berada pada posisi 

subordinasi. Melihat realitas ini, ternyata penduduk Madura pada waktu itu lebih 

bersimpati pada peran kiai daripada peran birokrasi. Realitas ini tidak banyak 

berubah hingga sekarang. Dengan kata lain, orang Madura lebih percaya dan 

menghormati kiai daripada birorkat atau aparat penegak hukum.12  

                                                 
10 Zamakhsyari Dhorier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Cetk. 

Keempat, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm 56 
11 Bandingkan dengan peran sentral tokoh hukum adat di Lombok Barat dan Lombok Timur 

terutama dalam penyelesaian sengketa ada. Anto Seomarman, Hukum Adat Perspektif Sekarang 

dan Mendatang, Adi Cita, Yogyakarta, 2003, hlm 101-121 
12 Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, Benteng, Yogyakarta, 1994, hlm 83 dalam Abdur 

Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di 

Madura, Pustawa Marwa, Yogyakarta, 2004, hlm 4 
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Kedua, menurut perspektif ekologis, masyarakat Madura didominasi oleh 

ekosistem regalan dibandingkan persawahan. Ekosistem tegal sangat sangat tidak 

menguntungkan dari segi pertumbuhan produksi pertanian, jauh lebih 

menguntungkan ekosistem sawah, karena lahan tanahnya lebih subur. Dalam 

ekosistem sawah, dimensi ekonomisasi lebih cepat terjadi, tidak demikian dengan 

regalan. Dengan sistem ekologis tegal, orang Madura dalam mengelola tanah 

pertaniannya tidak melibatkan keterlibatan banyak orang, biasanya hanya cukup 

dengan satu orang anggota keluarga, sehingga tidak berlebihan kiranya jika 

dikatakan bahwa organisasi dan birokrasi yang dapat mengatur pola kerjasama, 

mobilitas, dan koordinasi antarwarga dalam kehidupan ekonomi pertanian 

pedesaan tidak bermunculan.13 

Di samping itu, kebanyakan desa di Madura mempunyai pola desa tersebar, 

di mana perumahan penduduk terpencar dalam kelompok-kelompok kecil lima 

atau enam keluarga yang dikelilingi oleh tegal. Kondisi demikian tentu menambah 

sulitnya masyarakat desa untuk menjadi satuan teritorial dan social. Dalam 

konteks seperti inilah menurut Kuntowijoyo, agama dan kiai di Madura menjadi 

organizing principle. Agama memberikan sentimen kolektif melalui upacara-

upacara Ibadah dan ritual serta simbol yang satu. Seperti dalam pelaksanaan 

sholat Jum’at, dalam salah satu ketentuan syari’at tidaklah sah sholat Jum’at 

apabila tidak dihadiri 40 orang jama’ah. Nilai keagamaan ini tentu memaksa 

orang Madura untuk membangun masjid desa. Keharusan agamalah yang 

                                                 
13 Ibid., hlm 5 
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membuat orang Madura menjadi sebuah masyarakat dengan membentuk 

organisasi sosial yang didasarkan pada agama dan otoritas kiai.14 

Ketiga,  kedudukan kiai sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut 

orang Madura. Kiai adalah elit desa yang khusus menangani ritual keagamaan. 

Pengetahuan mereka tentang Islam menjadikan mereka orang yang paling terdidik 

di desa-desa. Beberapa kiai selain tetap menyampaikan keahliannya soal-soal 

agama, mereka juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit, dan 

mengajar olah kanuragan.15 Dengan keahliannya di bidang keagamaan, 

kedudukan kiai lebih dominan dibadingkan dengan birokrasi atau aparat penegak 

hukum. Dengan kata lain, orientasi masyarakat terhadap tokoh informal kiai 

hingga saat ini masih kental. Pengaruh para kiai di Madura sangat terasa, bahkan 

kiai lebih berpengaruh dibanding aparat pemerintah, seperti kepala desa, camat, 

termasuk bupati sekalipun. Selain mereka lebih dekat dengan rakyat, maka 

sebagai tokoh informal, para kiai selama ini cenderung dianggap sebagai sosok 

yang memiliki kelebihan khusus dalam banyak hal.16  

Keempat, dalam konteks carok orang Madura menganggap bahwa aparat 

penegak hukum tidak pantas dijadikan sebagai panutan dalam pergaulan hidup 

sehari-hari. Peribahasa buppa, babbu, guru, rato tidak bisa dilekatkan pada 

mereka. Sebab, kebiasaan meminta sejumlah uang kepada pelaku carok dan 

tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya menjadikan mereka tidak bisa dimasukkan 

                                                 
14 Kuntowijoyo, op.cit., hlm 87 
15 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura 1850-1940, Mata Bangsa, 

Yogyakarta, 2002, hlm 333 
16 Dominasi Kiai di Madura Masih Sangat Besar 

dalamhttp://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ac1ad983e08ad3304a97e147f52

2747e&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c&PHPSESSID=2d95388442324b4bc8ee8c45f

ebfdf82 
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ke dalam empat kelompok yang harus dipatuhi orang Madura. Dengan kata lain, 

ungkapa tersebut tidak secara serta merta dilekatkan dan diberlakukan kepada 

mereka.17 

Dominasi kiai dibandingkan birokrasi atau aparat penegak hukum 

menjadikan kehadiran sosok kiai dalam penyelesaian perkara carok tidak bisa 

ditiadakan. Proses penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura seyogyanya menjadikan kiai sebagai “penegak hukum” 

sehingga balas dendam yang menjadi kebiasaan dalam perkara carok bisa 

diminimalisir. Bahwa sosok kiai lebih mampu menyelesaian perkara carok 

dibandingkan aparat penegak hukum terbukti dalam perkara carok yang dilakukan 

Samsidin.18 Perdamaian kedua belah pihak tidak akan terwujud tanpa peran KH. 

Asy’ari yang berusaha mempertemukan dan mendamaikan keduanya sehingga 

hingga saat ini balas dendam carok tidak terjadi dan kedua belah pihak telah akur 

kembali. 

Dalam perkara tersebut, dua hal yang dilakukan oleh Kiai Asy’ari. Pertama, 

mendatangi kedua belah pihak dan menanyakan pokok permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya carok. Kedua, setelah mengetahui persoalan utama 

mengapa carok terjadi, Kiai Asy’ari kemudian mendatangi tokoh masyarakat di 

desa tempat yang berasal dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencari jalan 

keluar agar carok balasan tidak terjadi dan kedua belah pihak tidak saling 

bermusuhan dan damai kembali. Ternyata usaha Kiai Asy’ari tersebut tidak sia-sia 

                                                 
17 Hasil obrolan santai peneliti dengan sudi, Sinal, Pandi, Ali Bahar, dan Salim, tanggal 7 

Juli 2009 
18 Uraian ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Samsidin, Sawawi, dan keluarga 

korban bernama Aswani, Dullah, dan Khotib, tanggal 26 dan 27 Juni Juni 2009 



 132 

karena hanya dalam waktu dua minggu permasalah carok bisa diselesaikan 

dengan kesepakatan damai melalui jalan musyawarah antara kedua belah yang 

diperantarai oleh tokoh masyarakat di kedua desa serta Kiai Asy’ari sebagai tokoh 

utamanya. 

Dengan demikian, peran Kiai Asy’ari begitu sentral sehingga perkara carok 

yang dialami Samsidin dapat diselesaikan tanpa menimbulkan efek samping yang 

tidak diinginkan. Kiai Asy’ari merupakan sosok kiai yang sudah dikenal oleh 

kedua belah pihah yang bersengketa sehingga hal itu menjadi salah faktor 

selesainya perkara carok tersebut. Selain itu, keluarga korban ternyata mengakui 

bahwa tindakan keluarganya yang mengganggu tunangan Sawawi, saudar 

sepupun, merupakan tindakan yang bertenangan dengan nilai-nilai agama Islam. 

Kelurga korban sendiri menerima dan ikhlas atas kematian salah seorang anggota 

keluarga mereka dan tidak akan mengadakan balas dendam kepada Samsidin dan 

Sawawi. 

Berdasarkan hal tersebut, tindakan aparat penegak hukum yang memproses 

perkara tersebut berdasarkan kerangka hukum Negara bukanlah penyebab 

mengapa carok yang dialami Samsidin dan Sawawi dapat diselesaikan dengan 

baik. Hukum negara hanya mendatangkan ketertiban dan keamanan pada saat 

carok terjadi, tetapi tidak mampu menyelesaikan perkara carok sampai dengan 

selesai dengan dilakukannya musyawarah sehingga kedua belah pihak berdamai. 

Mengapa sosok kiai menurut orang Madura dipandang mampu 

menyelesaikan perkara carok? Terdapat tiga alasan yang dikemukakan di sini. 

Pertama, kepercayaan dan kepatuhan orang Madura kepada sosok kiai sebenarnya 



 133 

tidak muncul dengan sendirinya, tapi melalui proses interaksi antara keduanya. 

Selama ini kiai dikenal sebagai sosok yang mendatangkan kedamaian bagi orang 

Madura dan selalu mengajarkan akan arti hidup di dunia dan di akhirat.19 Kedua, 

dari proses interaksi antara keduanya, yaitu di satu sisi kiai memberikan wejangan 

dan arahan kepada orang Madura bagaimana menjalani hidup ini secara lebih 

berarti serta disertai dengan tindakan nyata dari kiai dengan perangainya yang 

terpuji, maka terjadinya muncullah pemberian makna oleh orang Madura akan 

sosok kiai. Pemberian makna ini didasarkan pada hasil interaksi orang Madura 

dengan para kiai yang dalam kenyataannya memberikan jalan keluar atas segala 

persoalan hidup yang menimpa mereka. Sehingga dalam konteks carok, 

pemberian makna orang Madura akan sosok kiai itulah yang dijadikan dasar 

mengapa carok bisa diselesaikan melalui peran dan kehadiran kiai di dalamnya.20 

Ketiga, proses pemberian makna ini tidak hanya berhenti pada saat merasakan 

dengan sendiri peran dan tindakan kiai di dalam menyelesaiakan problem 

kemasyarakatan yang terjadi, tetapi akan terus berproses secara 

berkesinambungan. Sebab, antara kiai dan orang Madura pasti akan terus 

mengakan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung.21 

Proses interaksi antara kiai dan orang Madura melalui penggunaan bahasa 

Madura. Orang Madura biasanya menggunakan bahasa yang halus ketika 

berkomunikasi dengan kiai. Sedangkan kiai tidak selalu menggunakan bahasa 

yang kasar. Adakalanya bahasa yang halus dan yang kasar digunakan oleh kiai. 

                                                 
19 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, disadur oleh 

Alimandan, Cetk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm 47-48 
20 Ibid., hlm 64 
21 Ian Braib, Modern Social Theory: from Parsons to Habermas, diterjemahkan oleh Paul S. 

Baut T. Effendi, Edisi Kesatu, Cetk. Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 113 
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Penggunaan bahasa inilah yang menjadikan orang Madura memahami ucapan dan 

tindakan para kiai dalam pergaulannya dengan mereka. 

Hal ini tentu saja berbeda dengan aparat penegak hukum. Orang Madura 

sudah merasa memiliki perasaan was-was dan takut ketika harus berhadapan 

dengan aparat penegak hukum. Dengan pakaian yang serba resmi dan sifatnya 

yang kaku, orang Madura menganggap bahwa aparat penegak hukum tidak ramah 

dan tidak mampu mendatangkan kedamaian kepada mereka. Dari interaksi inilah, 

kemudian muncul pemaknaan terhadap aparat penegak hukum terhadap orang 

Madura. Artinnya, proses pemberian makna orang Madura terhadap penegak 

hukum didasarkan pada interaksi mereka yang mendatangkan rasa tidak enak dan 

tidak tenang. Proses pemaknaan ini dilakukan secara berkesinambungan selagi 

orang Madura mengadakan interaksi dengan aparat penegak hukum. Dan hasilnya 

pun tetap sama, yaitu aparat penegak hukum tidak mengerti tentang nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura.22  

Realitas inilah yang menyebabkan mengapa kedudukan aparat penegak 

hukum tidak begitu sentral bagi orang Madura. Sehingga penyelesaian perkara 

carok seharusnya tidak diselesaikan melalui “bantuan” aparat penegak hukum. 

Dengan kata lain, kiai sesungguhnya lebih memiliki posisi tawar yang lebih 

dibandingkan aparat penegak hukum di dalam menyelesaikan perkara carok. 

Dikatakan oleh Zainal:23 

Manabi keaeh ka’intoh macellep de’ ateh, bidheh sareng pak polisi, ceksah, ben hakim. 

Bisanah coma mintaah obeng ben ngukom. Oreng madhure aromasah senneng manabi 

                                                 
22 Diolah kembali dari hasil wawancara peneliti dengan Muhni dan Munir tanggal 8 Juli 

2009 
23 Wawancara peneliti dengan Zainal, warga Desa Tlonto Ares, Waru Pemakasan, tanggal  

20 Juni 2009 
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ketamuyan keaeh, polanah keaeh ka’inthoh oreng se tako’ de  pengeran. Manabi bedhe 

parkarah carok, lebbi sae manabi erabuin keaeh se ma aman sareng ma damai oreng se 

acarok kellek. Keaeh biasanah amusawwarah sareng para tokoh masrakat, keluarganah 

oreng se acarok saengkeh parkarah carok bisha a palastareh (sosok kiai itu 

mendatangkan ketenangan dalam hati, beda dengan polisi, jaksa dan hakim yang tugasnya 

hanya meminta uang dan menghukum orang. Orang Madura akan merasa senang kalau 

dikunjungi oleh kiai karena mereka itu termasuk orang yang takut pada Allah. Kalau 

terjadi peristiwa carok, sebaiknya diselesaikan melalui kiai agar para pihak berdamai. 

Kiai biasanya melakukan musyawarah terlebih dahulu baik dengan para tokoh 

masyarakat maupun dengan keluarga para pihak yang melakukan carok).  

 

Namun demikian, pelibatan kiai dalam penyelesaian perkara carok harus 

dilakukan secara selektif, dalam arti tidak semua orang yang memiliki status kiai 

dilibatkan secara langsung di dalamnya, tapi harus juga memperhatikan kapasitas 

dan eksistensi kiai yang bersangkutan dihubungkan dengan daerah di mana carok 

terjadi. Ketika carok terjadi di Pamekasan, sebaiknya kiai yang terlibat adalah kiai 

yang tinggal di pamekasan. Begitu juga dengan kiai yang tinggal di Bangkalan, 

Sampang, dan Sumenep. Selain itu, kiai tersebut merupakan kiai yang disegani 

dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Misalnya, kalau di pamekasan terdapat 

beberapa kiai yang memenuhi kriteria tersebut, yaiut Kiai Muhammad Syamsul 

Arifin, Kiai Abdul Hamid Mahfud, Kiai Abdul Ghofur, Kiai Salim, dan Kiai Ali 

Karrar. 

Yang juga penting adalah eksistensi tokoh masyarakat dimana carok terjadi. 

Tokoh masyarakat ini bisa dari “kiai kecil” yang pengaruhnya hanya di desa 

tersebut maupun orang lain yang tidak berstatus sebagai kiai. Keterlibatan mereka 

terutama dalam proses pendampingan terhadap kiai yang memiliki kapasitas dan 

eksistensi diri yang diakui oleh masyarakat luas sehingga kiai tersebut mengetahui 

secara akurat pokok persoalan carok yang terjadi. 
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C. Bejing Tengka Sebagai Patner Kiai dalam Penyelesaian Perkara Carok 

Bagi orang Madura istilah Bejing sudah tidak asing lagi. Secara sederhana 

bejing merupakan status yang dilekatkan kepada seseorang yang memiliki 

kepandaian dalam hal olah kanuragan dan terkadang disertai pula dengan ilmu 

kekebalan serta kemampuan magis yang menambah daya kharismanya.24 Di 

Madura bejing memiliki kedudukan yang sentral terutama dalam hubungannya 

dengan carok dan merupakan keunikan budaya yang tidak dijumpai di daerah lain. 

Tidak jarang carok terjadi salah satunya melibatkan bejing yang menjadi 

pelakunya. Ketika sang bejing mampu mambunuh lawanya, maka predikat jago 

semakin dilekatkan kepadanya dan orang-orang di sekitarnya semakin 

menghormati dan menyeganinya.25 

Kedudukan bejing yang begitu sentral selain kiai disebabkan oleh dua hal.26 

Pertama, prestasi sebagai seorang jago lebih dominan dalam membentuk 

kharisme seorang bejing. Faktor genealogis, sekalipun juga memiliki peran, hanya 

sebagai instrument pelengkap dan cenderung menjadi alat pembenar ketika 

prestasinya sebagai seorang jago itu sudah mengalami pembuktian diri di tengah 

masyarakat. Adapun yang dimaksud prestasi sehingga memperoleh legitimasi 

seorang bejing adalah apabila seseorang itu telah mengalami pembuktian diri 

sebagai sosok yang memiliki jiwa pemberani dan pantang menyerah ketika 

menghadapi atau dihadapkan oleh suatu permasalahan, meskipun nyawa harus 

menjadi taruhannya. Peristiwa carok misalnya, apabila dilihat secara lebih 

                                                 
24 Abdur Rozaki, Menabur….op.cit., hlm 9 
25 A. Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Cetk. Kedua, 

LKiS, Yogyakarta, 2006, hlm 217 
26 Abdur Rozaki, op.cit., hlm 107-108 dan 117-122 
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mendalam bagaimana masyarakat memberikan apresiasi terhadap para 

pemenangnya secara tidak langsung juga sebagai arena kultural yang ikut 

membentuk konstruksi sosial terhadap sosok jagoanisme atas ke-bejing-an 

seseorang. Semakin sering seseorang mengalami kemenangan dalam peristiwa 

carok, maka semakin berkharismalah sosok dirinya sebagai seorang jago atau 

seorang bejing. 

Dalam konteks ini, keberanian melakukan carok sekaligus menjadi ajang 

pembuktian apakah seseorang itu memiliki jiwa ke-bejing-an. Keberanian, sikap 

angkuh, dan sejenisnya tidak memiliki dampak sesial secara kuat, apabila belum 

dibuktikan bahwa seseorang itu pernah mengalami carok. Bila dalam peristiwa 

carok tersebut, pihak yang menang terlihat oleh warga memiliki kepandaian 

keterampilan pencak silat, bahkan ilmu kebal atau kemampuan magis, maka 

dengan serta merta di antara warga masyarakat akan memberikan pengakuan dan 

penghormatan yang demikian tinggi. Bahkan ada pula yang sukarela menjadi 

bagian sebagai anak buahnya. Arena kekerasan seperti carok, dengan demikian 

menjadi sumber legitimasi atas menguatnya kapasitas diri seseorang sehingga 

memperoleh pengakuan kulturan sebagai seorang bejing. 

Kedua, kemampuan di bidang ekonomi yang relatif lebih banyak 

dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah 

bejing yang memilik kharisma yang kuat dan ditopang dengan kekayaan materi 

yang melimpah. Bagi orang Madura seorang bejing yang disamping memiliki 

kharima yang kuat yang disebabkan oleh kemampuannya yang mempuni di 



 138 

bidang bela diri dan juga memiliki kekaayan materi yang relatif banyak memiliki 

kedudukan yang tidak kalah sentralnya dengan kedudukan kiai. 

Dengan kedudukan bejing yang demikian, maka penyelesaian perkara carok 

tidak cukup hanya dengan mengandalkan sosok kiai semata, tapi juga perlu 

menghadirkan sosok bejing di dalamnya. Kalau kiai memiliki pengaruh besar 

karena perangai dan tingkah lakunya serta keahliannya di bidang agama islam, 

maka pengaruh bejing dihubungkan dengan pengalaman, keberanian dan 

kekebalannya di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang setiap saat 

muncul. Selain itu, perlunya menjadikan bejing sebagai patner kiai dalam soal 

carok adalah karena tidak jarang carok terjadi karena hasutan atau bisikan dari 

bejing kepada pelaku. Dikatakan tidak jantan jika seseorang yang diganggu 

istrinya oleh orang lain tidak melakukan tindakan apa pun, karena mengganggu 

istri sama halnya dengan melecehkan harga diri dan kapasitas diri. Ta’ koat 

koping le’ de’ oca’an sakanca’an mon ta’ acarok e wekto bineh eganggu oreng  

lain. Ekocak ta’  lakek (saya tidak tahan dengan perkataan teman-teman bejing 

yang mengatakan tidak jantan ketika istri saya diganggu tapi saya tidak 

melakukan tindakan apa pun), demikian penuturan Slamet kepada peneliti.27 

Bagi orang Madura jika orang yang mengganggu atau melecehkan istri 

orang tersebut tidak segera dibunuh, kerusakan tatanan sosial yang menyebabkan 

terganggunya ketertraman hidup masyarakat akan terus berlangsung. Jika ini 

terjadi, orang yang istrinya diganggu akan terus dicemooh oleh lingkungan 

sosialnya, terutama oleh sesama bejing. Cemoohan ini merupakan bentuk reaksi 

                                                 
27 Wawancara dengan Slamet, Bejing asal Tamberu Timur tanggal 26 Juni 2009 
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kultural sekaligus sanksi moral karena suami tersebut dianggap tidak berani 

membunuh orang itu demi memulihkan kerusakan tatanan sosial yang sudah 

rusak. Sebaliknya, apabila carok segera dilaksanakan maka bukan hanya pelaku 

dan kerabatnya yang merasa puas dan lega, melainkan juga masyarakat ikut 

bhunga.28 

Apakah dengan kedudukan dan tindakan bejing yang demikian tidak 

menjadikan perkara carok yang terjadi semakin tidak dapat diselesaikan? 

Bukankah eksistensi bejing yang terbiasa dengan tradisi kekerasan bertolak 

belakang dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura yang agamis dan menjaga 

sopan santun serta menyelesaikan permasalahan terjadi dengan jalan musyawarah 

dan saling meminta maaf?  

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagi orang Madura istilah bejing 

sendiri memiliki arti. Seseorang yang pernah melakukan carok kemudian tidak 

melakukannya lagi dan berubah menjadi orang baik-baik serta memiliki kharisma 

yang kuat di masyarakat disebut dengan bejing tengka. Sedangkan seseorang yang 

terbiasa melakukan carok bahkan menjadi pembunuh bayaran dan terbiasa dengan 

tindakan-tindakan kriminal disebut bejing lakoh. Bejing lakoh ini masih dibagi 

secara lebih rinci ke dalam bejing ngicok dan bejing carok. Yang pertama merujuk 

pada seseorang yang pekerjaannya mencuri. Biasanya yang dicuri adalah sapi dan 

kendaraan bermotor. Bejing carok ini tidak bisa disamakan denga pelaku 

pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dalam surat kabar. Sebab, sudah 

menjadi hukum tidak tertulis di Madura bahwa bejing ngicok tidak boleh mencuri 

                                                 
28 A. Latief Wiyata, Carok…op.cit., hlm 203 
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sapi dan kendaraan bermotor di desanya sendiri. Sedangkan yang kedua ditujukan 

kepada seseorang yang suka melakukan carok atau sebagai pembunuh bayaran.29 

Contoh dari bejing carok adalah peristiwa terbunuhnya kiai Abdullah yang 

disebabkan oleh dendam pribadi Kepala Desa Batu Bintang, Marzuki.. Dalam 

peristiwa ini Marzuki tidak membunuh sendiri kiai Abdullah, tetapi menyuruh 

orang lain dengan bayaran yang sudah disepakati.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya penyelesaian perkara hanya 

mungkin terjadi jika yang dilibatkan di dalamnya adalah bejing tengka. Biasanya 

bejing tengka ini memiliki hubungan yang akrab dengan para kiai. Demikian juga 

dengan kharisma, relasi dengan sesama bejing dan  harta kekayaan. Bejing tengka 

memiliki kharisme yang kuat baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan 

sesama bejing. Relasi yang dimilikinya dengan orang-orang di sekitarnya atau 

bahkan sampai ke daerah lain sudah tidak diragukan lagi sehingga dengan relasi 

yang demikian luas, tidak sulit baginya untuk meredam orang-orang yang 

berusaha mempersoalkan perkara carok yang terjadi. Harta kekayaan yang 

dimiliki bejing tengka melebihi kekayaan bejing lakoh dan bejing ngicok serta 

tetangga di sekitarnya. 

Jika yang dilibatkan dalam upaya menyelesaikan perkara carok tidak melalui 

seleksi yang ketat tentang bejing yang seperti apa yang diperlukan, maka 

ditakutkan perkara carok tidak akan selesai dengan adanya perdamaian dan saling 

meminta maaf kedua belah pihak. Apalagi kalau yang dilibatkan adalah bejing 

carok, maka perkara carok di Madura akan bertambah kuantitasnya karena hal itu 

                                                 
29 Wawancara mendalam dengan Slamet tanggal 27 Juni 2009 
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merupakan bagian dari profesinya, yakni menjadikan orang-orang di sekelilingnya 

sebagai pengikutnya. Dengan demikian, tidak semua orang Madura yang memiliki 

predikat bejing dilibatkan dalam penyelesaian perkara carok, tetapi hanya bejing 

tengka saja yang diharapkan mampu menyelesaiakannya. 

Peran yang dilakukan oleh bejing tengka dalam konteks carok lebih pada 

upaya mendamaikan kedua belah pihak, terutama jika salah satu pihak yang 

terlibat dalam sengketa carok adalah bejing lakoh. Biasanya orang yang seperti 

tidak akan rela jika harga dirinya dilecehkan atau tidak dihargai sehingga carok 

menjadi cara yang mutlak ditempuh untuk mengembalikan harga dirinya. Bejing 

tengka dengan kharisma dan relasi yang dimiliki akan mampu menyelesaikan 

perkara carok karena pengalamannya di “dunia hitam” tidak diragukan lagi, 

walaupun  hal itu tidak dilakukannya kembali. Dalam banyak hal, justru peran 

bejing tengka sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di 

Madura di luar perkara carok. Masyarakat pun lebih menghormati dan 

menghargai bejing tengka dibandingkan dengan bejing lakoh, lebih-lebih bejing 

ngicok. 

  

D. Pemberian Uang Untuk Tahlilan dan Kelangsungan Hidup Keluarga 

Korban 

Sudah menjadi kebiasan orang Madura jika terdapat seseorang yang 

meninggal dunia, acara tahlilan dilakukan oleh keluarga. Tahlilan ini merupakan 

suatu acara yang di dalamnya berisi pembaca’an al-Qur’an, sholawat dan do’a 

yang secara khusus ditujukan kepada orang yang meninggal dunia agar diampuni 
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segala dosanya oleh Tuhan yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan 

mendapatkan kesabaran atas musibah yang menimpa. Yang menghadiri tahlilan 

ini biasanya para sanak keluarga orang yang meningga dan seluruh masyarakat di 

desa yang bersangkutan yang dimpimpin langsung oleh seorang kiai.30 Tahlilan 

demikian tidak melalui proses undangan resmi, dalam arti semua warga 

masyarakat hadir dalam tahlilan tidak diundang oleh pihak keluarga sehingga 

siapa pun diperbolehkan menghadirinya. 

Acara tahlilan biasanya dilakukan mulai hari pertama seseorang meninggal 

dunia sampai dengan tujuah hari (tok pettok). Setelah itu, tahlilan dihentikan dan 

dilanjutkan kembali ketika orang meninggal dunia itu memasuki hari keempat 

puluh (pak polo areh). Dari tujuh hari sampai dengan empat puluh hari, biasanya 

keluarga terdekat orang yang meninggal membacakan surat yasin, dalam arti yang 

menghadiri pembacaan surat yasin agar dosa-dosan orang itu diampuni tidak 

dihadiri oleh seluruh warga masyarakat. 

Setelah orang yang meninggal genap berumur 40 hari meninggalkan 

keluarga, maka tahlilan dihentikan dan dilanjutkan kembali ketika orang itu sudah 

satu tahun meninggal dunia (naon). Berbeda dengan satu sampai tujuha hari orang 

yang meninggal dunia, pada naon biasanya yang hadir adalah yang diundang 

secara resmi oleh keluarga orang itu, dalam arti tidak semua warga masyarakat 

hadir dalam tahlilan tersebut. Tahlilan akan dilanjutkan kembali dengan 

mengundang para tetangga orang yang meninggal dunia ketika sudah genap 1.000 

hari (sebuh arenah oreng mate). Setelah itu, tidak ada upacara tahlilan yang 

                                                 
30 Dalam hukum adat tahlilan ini bisa disamakan dengan upacara adat. 
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dilakukan oleh keluarga. Dengan kata lain, upacara tahlilan sebuh areh 

merupakan kegiatan terakhir keluarga dalam rangka mendoakan orang yang 

meninggal dunia tersebut. 

 Acara tahlilan yang diadakan untuk mendoakan agar orang yang 

meninggal dunia diampuni segala dosanya tidak hanya ditujukan bagi orang 

Madura yang meninggalnya dalam keadaan normal, tapi juga bagi orang yang 

meninggal dunia karena kalah dalam carok. Orang yang mati karena carok pun 

akan didoakan (tahlilan) agar semua dosanya diampuni dan keluarga yang 

ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Tuhan. 

Dalam konteks upaya penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura, pentingnya pemberian sejumlah uang oleh pelaku 

carok kepada keluarga korban didasarkan pada suatu realitas, bahwa dalam 

pelaksanaan tahlilan keluarga korban tidak sedikit mengeluarkan sejumlah uang 

untuk membiayai semua kebutuhan dalam pelaksanaan acara tersebut. Kebutuhan 

itu meliputi antara lain, makan dan minum semua warga yang menghadiri acara 

tahlilan dan ibu-ibu yang melayat (alabet) kepada keluarga korban. Kalau warga 

masyarakat yang hadir pada acara tahlilan, biasanya dilaksanakan pada malam 

hari, makanan dan minuman disuguhkan setelah acara selesai, kecuali pada 

peringatan empat puluh hari (empak polo arenah reng mate), seratus hari (nyatos), 

setahun (naon), dan seribu hari (sebuh are). Pada hari-hari itu, disamping 

makanan dan minuman disuguhkan kepada warga setelah acara tahlilan selesai, 

keluarga korban masih memerikan makanan lain (berkat) yang khusus untuk 

dibawa pulang warga. Sedangkan bagi ibu-ibu yang melayat keluarga korban, di 
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samping mereka disuguhi makanan dan minuman, juga diberikan makanan lain 

(berkat) seperti halnya warga masyarakat yang menghadiri acara tahlilan. 

Perbedaannya terletak pada adanya beras yang dibawa para ibu yang diberikan 

kepada keluarga korban. Hal demikian tidak dibawa oleh warga masyarakat yang 

menghadiri acara tahlilan. 

Berdasarkan penjelasan ini pemberian sejumlah uang oleh pelaku kepada 

keluarga korban dimaksudkan agar beban yang ditanggung mereka semakin 

ringan. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa acara tahlilan yang harus 

diselenggarakan oleh keluarga kadang memberatkan ekonomi mereka. Tidak 

sedikit dari mereka yang meminjam sejumlah uang (aotang pesse) kepada 

sejumlah tetangga dekat agar acara tahlilan tetap berlangsung. Dengan kata lain, 

dalam situasi seperti ini sebenarnya keluarga korban ditimpa dua “musibah” 

sekaligus, yaitu musibah karena meninggalnya salah satu keluarga mereka dan 

kewajiban mengadakan acara tahlilan yang banyak menghabiskan sejumlah uang. 

Dengan dua “musibah” yang dialami keluarga korban, maka pemberian 

sejumlah uang oleh pelaku carok kepada mereka akan meringankan salah satu 

musibah yang mereka hadapi. Jumlah uang yang diberikan pelaku tergantung 

kepada kondisi ekonominya. Jika pelaku merupakan orang yang terpandang dari 

segi ekonomi, maka bisa saja pelaku menanggung semua biaya agar acara tahlilan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi bila kondisi ekonominya tidak 

memungkinkan hal itu, paling tidak pelaku dapat menanggung sebagian biaya 

tersebut. 
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Selain pemberian sejumlah uang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

acara tahlilan, pelaku juga diwajibkan memberikan sejumlah uang kepada 

keluarga korban untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka, lebih-lebih 

jika korban yang meninggal dunia tersebut merupakan tulang punggung keluarga. 

Tujuannya adalah agar musibah lain yang ditanggung keluarga korban bisa 

diminimalisir. Dengan pemberian ini, maka “dua musibah” yang dialami keluarga 

korban juga bisa dirasakan oleh pelaku. Keluarga korban tentu saja harus 

memikirkan bagaimana agar hidup mereka tetap berkesinambungan. Misalnya, 

anak-anak dan istri keluarga korban harus juga diperhatikan agar mereka tetap 

bisa bertahan hidup. Mengapa hal ini penting, karena bagi orang Madura 

kewajiban mencari nafkah ada di tangan seorang suami, sehingga ketika sang 

suami meninggal dunia maka hal itu sama halnya dengan menjadikan  

keluarganya terlantar. 

Pemberian uang ini paling tidak memiliki dua makna. Pertama, sebagai 

sanksi yang harus dijalankan oleh pelaku dalam bentuk uang yang harus 

dibayarkan secara langsung kepada keluarga korban. Pelaku carok diharuskan 

untuk merasakan pula musibah yang dialami keluarga korban sehingga dengan hal 

itu akan mengurangi perasaan dendam dan benci kedua belah pihak. Kedua, 

pemberian uang tersebut secara tidak langsung akan mempererat kembali 

hubungan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku sehingga kehidupan 

yang tentram dan damai dapat kembali seperti semula. 

Dengan kata lain, pemberian sejumlah uang tersebut merupakan sanksi 

pembalasan yang bersifat simbolik karena tindakan pelaku tidak disertai 
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pembalasan yang setimpal tapi dengan pembalasan lain yang sifatnya membalas 

sekaligus mempererat hubungan kekeluarga yang menjadi bagian penting nilai-

nilai budaya masyarakat Madura. Inilah yang merupakan salah satu keunikan 

tersendiri dalam penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya 

masyarakat lokal.   

Tata cara pemberian uang tersebut harus melibatkan kiai dan bejing tengka 

dengan melihat kedudukan pelaku. Jika pelaku berasal dari orang yang terbiasa 

melakukan carok, maka bejing lah yang memiliki peran penting agar pemberian 

uang tersebut bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika pelaku bukan berasal 

dari orang yang terbiasa melakukan carok, maka kiai memiliki peran yang lebih 

dibandingkan dengan bejing tengka dalam konteks ini. Dengan kata lain, tata cara 

pemberian uang tersebut disesuai dengan nilai-nilai budaya yang eksis di Madura. 

 Pengalaman bejing tengka dalam masalah carok lebih banyak dibandingkan 

dengan kiai sehingga pendekatan yang dia lakukan akan lebih efektif agar 

pembayaran uang oleh pelaku kepada keluarga korban terwujud dengan baik. 

Demikian halnya dengan kiai dengan kharisma dan kehormatan yang diperoleh 

dari masyarakat. Keluarga korban dan pelaku agar bahagia jika kedatangan kiai, 

karena hal itu jarang terjadi di Madura. Artinya, kiai biasanya berkunjung ke 

rumah seseorang kalau hal itu dilakukan dengan melalui undangan sebelumnya. 

Misalnya kalau ada pengajian desa untuk memperingati hari-hari besar islam, kiai 

diundang untuk memberikan tausiyah kepada masyarakat di desa itu. 

Kehadiran kiai dalam kaitannya dengan pembayaran sejumlah uang baik ke 

rumah pelaku maupun ke rumah keluarga korban akan memudahkan keduanya 
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melakukan perdamaian sehingga musibah yang ditanggung keluarga korban bisa 

diminimalisir. Dalam hubungan ini, peran sentral kiai tidak hanya dalam masalah  

keagamaan, tapi juga dalam masalah internalisasi budaya yang berdasarkan nilai-

nilai agama Islam. Kehadiran kiai juga secara langsung mempengaruhi pemberian 

makna masyarakat terhadapnya sehingga proses interaksi antara kiai di satu sisi 

dengan pelaku, keluarga korban dan masyarakat di sisi lain terus berlansung 

dengan hasil yang positif. 

 

E. Hukum Negara Menjustifikasi Penyelesaian Perkara Carok  

Setelah sosok kiai dan bejing tengka dilibatkan secara langsung dalam 

proses penyelesaian perkara carok, maka eksistensi hukum Negara menjustifikasi 

proses tersebut dalam bentuk suatu keputusan yang menyatakan bahwa perkara 

carok tidak perlu lagi diselesaikan melalui hukum Negara dengan seperangkat 

prosedur dan prosesnya. Dengan kata lain, tindakan kiai dan bejing tengka harus 

dianggap sebagai tindakan hukum seperti halnya yang dimiliki hukum Negara. 

Mengapa eksistensi hukum Negara tidak diperlukan lagi dalam proses 

tersebut, dalam arti perkara carok yang sudah ditangani oleh kedua sosok tersebut 

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura dianggap selesai dan proses 

peradilan Negara tidak diperlukan lagi untuk mengadili pelaku carok? Salah satu 

fungsi peradilan Negara adalah menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang 

termasuk dalam kategori sengketa publik (hukum pidana) maupun sengketa privat 
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(hukum perdata).31 Proses penyelesaian ini dilakukan jika sengketa yang muncul 

tidak bisa diselesaikan tanpa melalui kehadiran peradilan Negara, tetapi jika 

sengketa tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui proses peradilan Negara, maka 

eksistensi peradilan Negara tidak memiliki justifikasi dan legitimasi yang cukup 

untuk menyelesaikannya.  

Dalam konteks ini, ketika perkara carok dapat diselesaikan melalui proses 

penyelesaian yang bersifat lokal dengan peran kiai dan bejing tengka dalam usaha 

mendamaikan para pihak, maka kehadiran polisi, jaksa dan hakim tidak 

diperlukan dalam penyelesaian perkara carok. Dikatakan oleh Riyadi:32 

Manabi parkarah carok ampon e palastareh kalaben keaeh, pak polisi, pak jeksah, 

sareng pak hakim tak parloh pole edelem mas’alah kaintoh. Hokom khan eangkuy 

manabi bedhe mas’alah se ta bisha esare celen kaloar. Engki manabi ampon lastare 

tanpa epon lebet hokom, tak parlo pole hokom kainthoh (Kalau perkara carok telah 

diselesaikan oleh kiai, dan para pihak telah melakukan musyawarah serta berdamai, maka 

kehadiran polisi, jaksa dan hakim tidak diperlukan dalam konteks ini. Bukankah salah 

satu fungsi hukum adalah menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh 

masyarakat?). 

 

Demikian halnya dengan pendapat Sudi yang mengatakan, bahwa kehadiran 

hukum negara dengan seperangkat karakteristiknya tidak diperlukan lagi di dalam 

menyelesaikan perkara carok, mengingat eksistensi kiai dan para tokoh 

masyarakat yang lain lebih memiliki peran dibandingkan dengan aparat penegak 

hukum. Ketika carok diselesaikan melalui jalan musyawarah sehingga para pihak 

sepakat untuk berdamai, maka peradilan Negara memberikan legitimasi dan 

justifikasi atas apa yang telah dilakukan tokoh masyarakat.33 Artinya, peradilan 

Negara menyatakan bahwa perkara carok telah diselesaikan melalui mekanisme 

                                                 
31 Sidik Sunaryo, Kapita Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Kedua, UMM Press, Malang, 

2004, hlm 220 
32 Wawancara dengan Slamet, Warga Desa Bujur Tengah, Pamekasan, tanggal 
33 Wawancara dengan Sudi, Warga Desa Tlonto Ares, Waru Pamekasan, tanggal 
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hukum yang dimiliki oleh masyarakat Madura, dimana hal itu sama nilainya 

dengan penyelesaian melalui proses peradilan Negara. 

Memang hal demikian sulit diakui oleh aparat penegak hukum mengingat 

peradilan Negara merupakan satu-satunya mekanisme yang disediakan untuk 

menyelesaikan semua sengketa yang terjadi di masyarakat,34 termasuk dalam hal 

ini adalah carok. Selain itu, dominasi penalaran hukum yang berbasis pada 

paradigma positivisme yang selama ini diikuti oleh aparat penegak hukum 

menjadikan proses penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura semakin sulit terwujud.35 Akan tetapi,  hal itu tidak menjadi 

kendala karena proses penyelesaian perkara yang dikehendaki orang masyarakat 

Madura merupakan konstruksi mereka yang bersifat subjektif dan spesifik. 

Dikatakan subjektif karena masyarakat Madura memiliki cara pandang tersendiri 

bagaimana seharusnya perkara carok diselesaikan, dan hal itu tidak bisa 

digeneralisir, sehingga dalam konteks ini, peradilan Negara hendaknya memahami 

konstruksi masyarakat Madura yang bersifat subjektif itu. Pemahaman tersebut 

juga hanya berlaku bagi orang Madura, tidak bisa diterapkan di daerah lain yang 

memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda.36  

Bagi orang Madura peran kiai dan bejing tengka yang begitu sentral dalam 

proses penyelesaian perkara carok dihasilkan dari proses interaksi antara mereka 

                                                 
34 Konsepsi hukum modern menghendaki agar semua sengketa yang ditimbul di masyarakat 

diselesaikan melalui peradilan yang telah disediakan negara dengan personel-personel yang 

memiliki keahlian di bidang itu. Pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang 

menyelesaikan sengketa tersebut. 
35 Mudzakkir, Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia, Tesis, 

Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 277; 

Shidarta, Penaralan Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Cv. Utomo, Bandung, 2006, hlm 533 
36 Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 17 Desember 2008, 11:10 

http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial
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sehingga menghasilkan makna yaitu kedua tokoh tersebut memang lebih memiliki 

peran untuk menyelesaikan perkara carok dibandingkan aparat penegak hukum. 

Pada akhirnya, hal demikian akan melahirkan konstruksi bagaimana orang 

Madura memandang carok, cara penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai 

budaya masyarakat dan kehadiran hukum Negara. 

Dengan pemikiran yang seperti ini, maka bisa dimengerti kiranya jika peran 

hukum Negara dalam penyelesaian perkara hanya sampai pada pemberian 

justifikasi dan legitimasi atas apa yang dilakukan oleh kiai dan bejing tengka. 

Sebab, itulah yang dinginkan oleh masyarakat Madura berdasarkan konstruksi 

mereka. Cara pandang masyarakat kepada polisi, jaksa dan hakim berbeda dengan 

cara pandang mereka kepada kiai dan bejing tengka, apalagi kebanyakan dari 

mereka bukan berasal dari Madura, sehingga tepat kiranya ungkapan yang 

menyatakan bahwa coma reng Madhura se bisa merte bhasa Madhura,37 hanya 

orang Madura yang bisa memahami bahasa dan nilai-nilai budaya Madura, bukan 

orang di luar Madura. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

penyelesaian perkara carok yang dilakukan oleh kiai dan bejing tengka dengan 

bantuan tokoh masyarakat Madura yang lain memiliki arti dan posisi tawar yang 

sama dengan eksistensi hukum negara. Hukum Negara. Hukum negara 

memberikan menjustifikasi penyelesaian perkara carok yang dilakukan oleh kiai 

dan bejing tengka. 

 

                                                 
37 Kadarisman Sastrodiwirjo, Rekonstruksi Citra Budaya Madura, artikel pada Harian Jawa 

Pos Edisi 24 Desember 2006 



BAB V 

AKOMODASI NILAI-NILAI BUDAYA  

MASYARAKAT MADURA MENGENAI PENYELESAIAN CAROK 

DALAM HUKUM PIDANA 

 

A. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik “Berdimensi Privat”. 

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian 

dari hukum publik. Dengan konsepsi ini, maka kepentingan yang hendak 

dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan 

negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli 

yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum 

publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan 

hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau 

mengatur kepentingan umum.1 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons. 

Menurutnya, hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai 

anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari 

hukum publik.2 

Alga juga berpendapat bahwa hukum pidana adalah termasuk hukum publik, 

karena pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana berhubungan erat dengan 

eksistensi badan negara. Pernyataan tingkah laku yang dapat dipidana misalnya 

dinyatakan oleh badan perundang-undangan. Demikian juga penuntutan perkara 

                                                 
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetk. Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm 

2 
2 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum 

Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 14 
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pidana dilakukan oleh badan lembaga kejaksaan.3 Sedangkan Van Hamel 

menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, karena yang 

menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak di tangan pemerintah 

(negara).4  

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang 

mengatakan, bahwa sebagian besar kaida-kaidah dalam hukum pidana bersifat 

(hukum) publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, 

memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di 

bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang 

sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.5 Lebih lanjut 

dikatakan bahwa ketentuan hukum pidana memang bersifat publik dan 

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Sekalipun pihak yang 

dirugikan karena pencurian misalnya tidak melapor terjadinya tindak pidana, 

polisi tetap berkewajiban untuk menyidik dan memeriksa perkara tersebut, dan 

penuntut umum wajib menuntutnya di pengadilan.6 

Secara teoritik, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah 

suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik atau hukum privat.7 Pertama, 

kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang 

hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum tersebut dikatakan 

                                                 
3 Algra et.al, Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 302 
4 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, op,cit., 
5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 

13 
6 Ibid., hlm 12 
7 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 13-14 
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sebagai hukum privat. Namun jika yang hendak dilindungi adalah kepentingan 

yang bersifat umum, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik.  

Kedua, kedudukan para pihak di mata hukum (negara). Jika pihak-pihak 

yang berperkara di hadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan 

bersifat individual, hal demikian disebut sebagai hukum privat. Tapi jika para 

pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, dalam arti satu 

pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain, 

maka hal demikain disebut sebagai hukum publik. Kedudukan jaksa sebagai wakil 

dari hukum negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kedudukan terdakwa di pengadilan. 

Ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang 

mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum di hadapan 

hukum Negara adalah perseorangan, maka bidang hukum yang demikian disebut 

hukum privat. Namun bila pihak yang mempertahankan kepentingan atas 

terjadinya pelanggaran hukum bukan perseorangan tapi Negara, maka bidang 

hukum itu dikelompokkan ke dalam hukum publik. 

Kriteria yang kemudian memasukkan hukum pidana sebagai bagian dari 

hukum publik, berimplikasi pada konsep pelanggaran, kedudukan hukum Negara 

dan penegak hukumnya, proses penyelesaian pelanggaran, serta eksistensi nilai-

nilai budaya masyarakat lokal. Empat hal itu sesungguhnya merupakan implikasi 

yang secara langsung disebabkan oleh konstruksi bahwa hukum pidana sebagai 

bagian hukum publik. 
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Dengan konstruksi yang demikian, maka terjadinya pelanggaran esensinya 

merupakan pelanggaran terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan 

melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang 

serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.8 Hanya 

perbuatan-perbuatan tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebagai perbuatan 

terlarang oleh Negara yang pantas disebut sebagai pelanggaran.9 Masyarakat tidak 

memiliki hak untuk menentukannya, apalagi kesatuan masyarakat adat. 

Ketika Negara merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan 

mana yang disebut pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum 

Negara dan aparat penegak hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

perseorangan dan masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Hanya 

polisi yang berhak melakukan penyeledikan dan penyidikan, hanya jaksa yang 

melakukan penuntutan dan hanya hakim yang berhak memutus bersalah tidaknya 

seseorang.10 Hukum Negara dan aparat penegak hukumnya memonopoli semua 

pelanggaran, dan masyarakat hanya berhak menjadi penonton, tidak boleh masuk 

ke dalam sistem yang dibuat dan ditentukan oleh hukum Negara.11  

Proses penyelesaian semua pelanggaran tanpa melihat karakter dari masing-

masing pelanggaran itu apakah berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

atau tidak, diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum Negara. 

                                                 
8 Marc Groenhuijsen, “Conflict of Victims Interests and Offender’s Rights in the Criminal 

Justice System”, dalam Mudzakkir,  Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan 

Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, 

hlm 26 
9 Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, 

Jakarta, 2009, hlm 24-27 
10 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer,Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007, hlm 26, 53, 77, dan 200-204 
11 Mudzakkir, op.cit., hlm 168 
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Tidak boleh adanya penyelesaian yang dilakukan di luar itu. Ketika terjadi 

pelanggaran yang bersifat publik, maka Negara sudah menyediakan cara 

bagaimana menyelesaikan pelanggaran tersebut, pelanggar dijatuhi hukuman 

ketika terbukti bersalah dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan 

yang diatur oleh hukum Negara. Singkatnya, penjatuhan hukuman oleh hukum 

Negara bertujuan sebagai pembalasan, pencegahan, dan membuat jera,12 sehingga 

diharapkan pelanggar tidak mengulangi perbuatannya itu. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa eksistensi nilai-nilai budaya 

masyarakat lokal tergusur dan tidak diakui ketika pelanggaran, kedudukan hukum 

Negara dan aparat penegak hukumnya serta proses penyelesaian pelanggaran itu 

dimonopoli oleh Negara sebagai akibat dari konsepsi bahwa hukum pidana 

sebagai bagian dari hukum publik. Padahal, konsepsi itu sebenarnya merupakan 

warisan dari ilmu hukum romawi dan sebelumnya tidak dikenal dalam ilmu 

hukum Eropa Barat.13 Pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum 

publik serta menjadikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik 

bukanlah perbedaan yang asasi, melainkan karena tradisi atau hasil studi sistemik 

terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku.  

Kranenburg berpendapat bahwa pembagian tersebut dipengaruhi oleh suatu 

sistem tertentu yang diadakan berhubungan dengan proses differensiasi yang 

sudah lama berkembang dalam ilmu hukum. Proses differensiasi tersebut saat ini 

sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau pun ada 

                                                 
12 Ibid., hlm 195 
13 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1964, hlm 51 

sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, Korban Kejahatan dalam Perspektif Peradilan Pidana 

Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, 

hlm 223 
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perbedaan, itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan mengaturnya 

demikian, atau karena mengikuti tradisi. Oleh karena itu, pembagian hukum ke 

dalam hukum privat dan hukum publik hanya mendatangkan kepuasaan di tingkat 

teoritis, tapi tidak demikian dalam kenyataan dalam praktik.14 

Atas dasar itu, maka eksistensi hukum pidana sebagai hukum publik harus 

diganti karena tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat. Penggantian tersebut di 

satu sisi dikaitkan dengan segi teoritis dan kenyataan dalam praktik dan di sisi 

dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat yang masih berlaku dan 

dipertahankan. Hukum pidana adalah hukum publik yang ”berdimensi privat”. 

Makna privat di sini berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan 

nilai-nilai budaya masyarakat seperti pada perkara carok. 

Dengan konsepsi tersebut, maka implikasi yang muncul adalah pelanggaran, 

proses penyelesaian, pihak yang berhak menyelesaiakan, dan penjatuhan hukuman 

tidak lagi didominasi dan dimonopoli oleh hukum negara dan aparat penegak  

hukumnya, tapi nilai-nilai budaya masyarakat beserta orang-orang yang dianggap 

memiliki otoritas dan kharisma juga diakui eksistensinya untuk menyelesaikan 

pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya. 

Dalam hubungan ini, nilai-nilai budaya masyarakat madura dalam proses 

penyelesaian perkara carok memiliki tempat yang berarti dalam hukum pidana. 

Artinya, akomodasi nilai-nilai budaya Madura mengenai carok dalam hukum 

pidana hanya bisa terwujud jika konsepsi hukum pidana tidak lagi sebagai hukum 

publik, tapi hukum publik yang ”berdimensi privat”. 

                                                 
14 Ibid., hlm 224-225 
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B. Mediasi Penal dan Model-modelnya 

Ketika hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik yang berdimenasi 

privat, maka penyelesaian perkara carok di luar pengadilan negara berdasarkan 

nilai-nilai budaya masyarakat Madura memiliki dasar yang kuat di dalam hukum 

pidana. Bangunan hukum pidana tidak lagi bersifat eksklusif dengan memberikan 

otoritas penuh kepada negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja 

yang dilarang dan hanya aparat penegak hukum yang dibentuk negara yang 

berhak menyelesaikannya, tapi membuka diri terhadap proses penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Dengan kata lain, mediasi yang selama ini hanya bisa 

diterapkan dalam perkara perdata dan merupakan hal yang tabu bahkan 

“diharamkan” penerapannya dalam hukum pidana, difungsionalisasikan dalam 

penyelesaian perkara carok. 

Secara sederhana mediasi diartikan sebagai kegiatan menjembatani antara 

dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).15 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai proses 

pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

penasihat.16 Pengertian mediasi ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, 

mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. 

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak 

                                                 
15 Martin H. Manser, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, New Edition, Oxford University 

Press, Oxford, 1995, hlm 259 
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, hlm 569 
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sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan 

keputusan.17 

Stuart M. Widman18 mendefisikan mediasi sebagai a process in which a 

mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them 

in reaching a voluntary agreement regarding their dispute, suatu proses dimana 

seorang mediator memfasilitasi terjadinya komunikasi dan negosiasi antara para 

pihak agar tercapai kesepakatan mengenai sengketa yang mereka hadapi. 

Sedangkan Garry Goopaster mengartikan definisi sebagai proses negosiasi 

pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) 

bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 

memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.19 

Pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Garry Goopaster tidak hanya 

dalam pengertian mediasi secara bahasa, tapi juga menggambarkan proses 

kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya 

suatu mediasi. Ia juga menjelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di 

mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan 

mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan 

pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan 

                                                 
17 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, Cetk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 3 
18 Stuart M. Widman, “The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation”, artikel 

pada Alternatives to the High Cost of Litigation, November, 2006, hlm 161 
19 Garry Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian 

Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hlm 201 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0328996703&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=PROFILER%2DWLD&DocName=0128948101&FindType=h&AP=&rs=WLW9.07&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=2&vr=2.0&pbc=5E834502
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pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan 

kedua belah pihak.20 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 tahun 2003 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian 

melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.21 

Pengertian mediator dalam PERMA tersebut adalah pihak yang bersifat netral dan 

tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa.22 Diakuinya proses penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan melalui mediasi hanya terbatas pada perkara perdata, tidak sampai 

pada perkara pidana.23 Walaupun praktik mediasi sebenarnya tidak hanya dalam 

hukum perdata, tapi juga hukum pidana, hukum keluarga, hukum administrasi 

Negara, hukum ketenagakerjaan, dan hukum yang lain.24 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan  melalui perundingan yang melibatkan 

pihak ketiga yang bersikap netral  dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang 

bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

Mediasi dalam hukum pidana berbeda dengan mediasi dalam hukum 

perdata, yaitu berkaitan dengan apa yang dipertaruhkan/dipermasalahkan, siapa 

yang terlibat dan siapa yang menjadi  mediator. Dalam hukum perdata mediasi 

biasanya berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang 

                                                 
20 Syahrizal Abbas, op.cit., hlm 5-6 
21 Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan 
22 Pasal 1 angka 5 
23 Pasal 5 
24 Rosanna Langer, “The Juridification and Technicisation of Alternative Dispute Resolution 

Practices”, artikel pada Canadian Journal of Law and Society, 1998, hlm 169 
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dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. 

Mengenai siapa yang terlibat dalam mediasi, dalam hukum perdata biasanya para 

pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan. 

Sedangkan dalam hukum pidana yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku 

dan korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas. Mediator 

dalam hukum pidana umumnya orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan 

untuk itu, sedangkan dalam hukum pidana, mediator umumnya adalah hakim atau 

orang lain yang tidak memiliki pengalaman, pelatihan, bahkan pemahaman nyata 

praktik mediasi.25 

Dalam hukum pidana mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana 

dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai 

kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan 

restitusi yang diberikan kepada korban.26 Pertemuan itu diperantarai oleh seorang 

mediator atau lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, orang yang 

bergerak di bidang lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarkat.27  

Dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsung mengubah 

cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis di dalam 

menyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap,28  ke arah hukum 

pidana yang humanistis. Karena di dalam mediasi fokus utamanya bukan pada 

                                                 
25  Maureen E. Laflin, “Remarks On Case-Management Criminal Mediation”, artikel pada 

Idaho Law Review, No. 40 Tahun 2004, hlm  573 
26 Mark William Bakker, “Repairing The Breach and Reconciling the Discordant: 

Mediation in the Criminal Justice System”,  artikel pada North Carolina Law Review, No. 72 

Tahun 1994, hlm 1483; Gabriel H. Teninbaum, “Easing The Burden: Mediating Misdemeanor 

Criminal Matters”, artikel pada Dispute Resolution Journal, No. 62, Tahun 2007, hlm 64 
27 Mark William Bakker, op.cit., hlm 1485 
28 Jack B. Weinstein, “Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR”, 

artikel pada Ohio State Journal on Dispute Resolution, Tahun 1996, hlm 292 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0104720180&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=PROFILER%2DWLD&DocName=0205915601&FindType=h&AP=&rs=WLW9.07&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=2&vr=2.0&pbc=BD867833
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pembalasan terhadap tindakan pelaku, tapi pada upaya penyembuhan dan 

perdamaian. Pertemuan antara pelaku dan korban bertujuan untuk memperbaiki 

kerusakan atau kerugian, baik terhadap korban, lingkungan maupun masyarakat 

luas.29 

Dewasa ini penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pidana tumbuh dan 

berkembang sangat pesat. Tidak sedikit dari ahli hukum pidana yang menyerukan 

perlunya diadakan program-program yang bertujuan mempertemukan korban dan 

pelaku sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan 

situasi kembali berjalan dengan normal.30 Seruan tersebut didasari bahwa sistem 

peradilan pidana terlalu positivistik dan hanya bertujuan untuk memberikan 

balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan, 

sehingga muncul ketidakpuasan dan ketidakadilan. Penentuan dilarangnya suatu 

perbuatan dan penjatuhan pidana dianggap sebagai monopoli negara,31 dan oleh 

karenanya, korban tidak bisa menuntut agar pelaku dijatuhi pidana sesuai 

kehendaknya dan diminta bertanggungjawab atas kerugian yang diderita.  

Selain itu, peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan institusi yang 

paling baik di dalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Hal 

demikian disebabkan oleh suatu realitas bahwa peradilan ternyata memiliki 

standar keadilan tersendiri terkait dengan pelaku kejahatan yang sama sekali tidak 

memperhatikan keinginan-keinginan korban.32 Penyelesaian konflik juga akan 

                                                 
29 Mary Ellen Reimund, “Mediation in Criminal Justice: A Restorative Approach”, artikel 

pada Advocate, No. 46 Tahun 2003, hlm 22 
30 Mark William Bakker, Repairing..op.cit., hlm 1480 
31 Ibid 
32 Adina Levine, “A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the 

Criminal “Justice” System”, artikel pada Hamline Journal of Public Law and Policy, 2003, hlm 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0104720180&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=PROFILER%2DWLD&DocName=0205915601&FindType=h&AP=&rs=WLW9.07&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=2&vr=2.0&pbc=BD867833
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merusak hubungan kekeluarkan oleh korban dan pelaku. Hubungan yang awalnya 

damai, tentram, harmonis dan bersifat kekeluargaan hancur dengan kehadiran 

sistem peradilan pidana.33 

Atas dasar beberapa kelemahan sistem peradilan pidana tersebut, mereka 

kemudian mengusulkan agar proses penyelesaian konflik tidak hanya berada di 

tangan peradilan pidana tapi dengan mengefektifkan eksistensi mediasi, karena 

memiliki kelebihan yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana. 

Pertama, mediasi akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel 

karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem 

peradilan pidana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya, serta prosesnya lebih 

cepat dibandingkan dengan proses litigasi.34 

Kedua, beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan 

proses penyelesaianya memakan waktu yang tidak sedikit banyak dapat dikurangi 

dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban.35 Ketiga, mediasi 

memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas 

kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan 

perasaannya serta meminta adanya restitusi.36 Keempat, mediasi menciptakan 

kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak 

ditemukan di dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. 

                                                                                                                                      
390; Nancy A. Welsh, “The Place of Court-Connected Mediation In A Democratic Justice 

System”, artikel pada Cardozo Journal of Conflict Resolution, No. 5 Tahun 2004, hlm 118 
33 Jack B. Weinstein, op.cit., hlm 294 
34 Mark William Bakker, op.cit 
35 Larysa Simms, “Criminal Mediation is The Basf [fn1] of the Criminal Justice System: Not 

Replacing Traditional Criminal Adjudication, Just Making it Better”, artikel pada Ohio State 

Journal on Dispute Resolution, No. 22 Tahun 2007, hlm 801; Jack B. Weinstein, Op.cit., hlm 293 
36 Mary Ellen Reimund, “Confidentiality in Victim-Offender Mediation: A False Promise?”, 

artikel pada Journal of Dispute Resolution, tahun 2005, hlm 404 

http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?rs=WLW9.07&ss=CNT&rp=%2fWelcome%2fWorldJournals%2fdefault.wl&origin=Search&sv=Split&sri=57&cfid=1&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT372053953168&n=7&sskey=CLID_SSSA682523553168&mt=WorldJournals&eq=Welcome%2fWorldJournals&method=WIN&query=MEDIATION+IN+CRIMINAL+CASES&scxt=WL&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&db=WORLD-JLR&rlti=1&vr=2.0&fmqv=c&service=Search&cnt=DOC&cxt=RL&rltdb=CLID_DB892053553168&utid=2#FN;F1#FN;F1
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Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan 

menciptakan rekonsiliasi antara keduanya.37 

Secara teoritis paling tidak terdapat empat ide dan prinsip kerja mediasi 

penal. Pertama, tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Konflik ini dalam 

sistem peradilan pidana dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut sehingga tidak 

jarang korban mengadakan mekanisme pembalasan sendiri kepada pelaku karena 

merasa tidak puas dengan keputusan sistem peradilan pidana. Kedua, mediasi 

penal berorientasi pada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya 

kemauan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik yang mereka 

hadapi. Ketiga, mediasi biasanya dilaksankan secara informal, tidak seperti proses 

peradilan pidana dengan prosedur dan prosesnya yang bersifat formal, kaku, dan 

sentralistik. Keempat, mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan 

otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan dirasa sulit untuk 

menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.38 

Selain ide dan prinsip kerja tersebut, di dalam mediasi juga dikenal model-

model penyelesaian sengketa pidana, antara lain; traditional village or tribal 

moots, victim-offender mediation, informal mediation, reparation negotiation 

programmes, community panels or courts, dan family and community group 

                                                 
37 Jennifer Gerarda Brown, “The Use of Mediation to Resolve Criminal Cases: A Prosedural 

Critique”, artikel pada Emory Law Journal, No. 43 Tahun 1994, hlm 1277 
38 Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, 

makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam 

Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 

2007, hlm 22 
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conferences.39 Model-model tersebut merupakan kerangka acuan di dalam 

menyelesaikan sengketa pidana. Pilihan model tentu berpengaruh terhadap hasil 

mediasi yang dicapai dan dipengaruhi oleh faktor budaya, politik dan lain 

sebagainya.  

Pertama adalah traditional village or tribal moots. Model ini merupakan 

akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi.40 

Penyelesaian sengketa alternatif yang dewasa ini dikenal dan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, sesungguhnya berasal dari model ini. Proses 

penyelesaian sengketa berdasarkan model ini dilakukan baik terhadap sengketa 

antara warga dalam suatu suku maupun dengan suku lain. Tujuan utamanya 

adalah agar ketenangan dan kedamaian tercipta kembali dengan berlandaskan 

keyakinan agama dan keutuhan kultural.41 Proses penyelesaian sengketa meliputi 

semua aspek kehidupan suku, jadi tidak hanya pada perkara perdata atau pidana 

sebagaimana dikenal dewasa ini.42 Hal demikian disebabkan hukum yang berlaku 

di suatu suku tidak membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, atau 

antara hukum pidana dan hukum perdata. 

Menurut model ini seluruh anggota masyarakat bertemu untuk memecahkan 

konflik kejahatan di antara warganya. Penerapan model ini terdapat di negara-

negara berkembang dan umumnya di daerah pedesaan atau pedalaman. Dalam 

                                                 
39 Ibid., hlm 23 
40 Gloria Valencia-Weber, Tribal Courts: Custom and Innovative Law”, artikel pada New 

Mexico Law Review, No. 24 Tahun 1994, hlm 232 
41 Gretchen Ulrich, “Widening the Circle: Adapting the Traditional Alternative Dispute 

Resolution Methods to Implement Alternative Dispute Resolution and Restorative Justice in 

Modern Communities”, artikel pada Hamline Journal of Public Law and Policy, No.  Tahun 1999, 

hlm 431 
42 Phyllis E. Bernard, “Community and Conscience: The Dynamic Challenge of Lawyer’s 

Ethics in Tribal Peacemaking”, artikel pada University of Toledo Law Review, No. 27 Tahun 1996, 

hlm 821 
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penyelesaian atas konflik kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, titik 

tekan model ini lebih pada manfaat yang ingin dicapai oleh masyarakat yang 

berada di wilayah itu. Jadi, model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat 

luas ketimbang pelaku dan korban kejahatan. Model ini juga, sebagaimana 

dikemukakan di atas, mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi 

kebanyakan program-program mediasi modern. Dengan kata lain, program model 

ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan 

program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba 

memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam 

bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak 

individu yang diakui menurut.43 

Kedua adalah victim-offender mediation (VOM). Kemunculan model ini 

selain karena dipengaruhi oleh tribal moots, juga disebabkan tidak efisiennya 

sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. 

Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang 

hanya menekankan pada pemidanaan dan pembalasan.44 Penjatuhan pidana 

kepada pelaku jarang sekali yang memenuhi kebutuhan atau keinginan korban. 

Dengan kata lain, inflicting punishment cannot restore ... the victims' losses, 

relieve their fears, help them make sense of their tragedy or heal their wounds.45 

Selain itu, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang memfokuskan pada 

                                                 
43 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal,,op.cit., hlm 25 
44 Ilyssa Wellikoff, “Victim-Offender Mediation and Violent Crimes: On the Way to 

Justice”, artikel pada Cardozo Online Journal of Conflict Resolution, No. 5 Tahun 2004, hlm 2 
45 Russell E. Farbiarz, “Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America’s 

Doctors”, artikel pada Michigan State University Journal of Medicine & Law, No.12 Tahun 2008, 

hlm 361 



 166 

kebutuhan-kebutuhan korban dan menyediakan suatu forum di mana partisipasi 

korban merupakan hal yang esensial bagi tercapainya keadilan, memberikan 

pengaruh terhadap kemunculan model victim-offender mediation (VOM).46 

Keadilan restoratif bertolak dari tiga tujuan. Pertama, keadilan restoratif 

memfokuskan diri pada keterlibatan korban dalam penyelesaian sengketa, dan 

memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan yang bersifat 

personal dan memuaskan. Dengan keterlibatan mereka, korban memiliki 

kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pelaku, mengekspresikan 

kemarahan dan rasa frustasi mereka, serta menjelaskan akibat langsung dari 

tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka. Kedua, keadilan restoratif mengakui 

bahwa tindakan pelaku berpengaruh secara langsung kepada masyarakat sehingga 

keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian sengketa sangat penting. 

Pemberdayaan masyarakat dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang 

penting agar mereka juga memikirkan problem yang ditumbulkan pelaku. Di 

samping itu, masyarakat secara berkesinambungan mendapatkan pengalaman 

yang berarti mengenai keadilan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam 

bentuk pernyataan bahwa tindakan pelaku telah menyakiti orang lain. Dengan 

demikian, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut akan mengintegrasikan 

pelaku dan korban ke dalam sistem yang telah dibangun.47 

Ketiga, keadilan restoratif sama sekali tidak mengabaikan keberadaan 

pelaku, malah berusaha agar pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang 

dilakukan. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya 

                                                 
46 Ilyssa Wellikoff, op.cit., hlm 4 
47 Russell E. Farbiarzs, op.cit., 363  
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serta mau bertanggungjawab baik kepada korban maupun kepada masyarakat. 

Dengan pemikiran seperti ini, maka keadilan restoratif sesungguhnya tidak victi-

centered, tapi juga memperhatikan pelaku dan masyarakat.48 

Secara historis, diperkenalkannya model VOM yang dipengaruhi oleh 

keadilan restoratif terjadi pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Kanada. Pada 

waktu itu, dua orang pemuda melakukan kejahatan harta benda dengan korban 

berjumlah dua puluh dua orang dan kerugian mencapai 2.200 dolar. Seorang 

pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer) mengusulkan agar pelaku 

dijatuhi hukuman berupa menemui korban dan membahas kerugian yang ditimpa 

mereka. Ternyata usul itu diterima oleh hakim. Para korban kemudian dihubungi 

dan dipertemukan dengan pelaku. Dalam pertemuan itu akhirnya disepakati 

bahwa pelaku akan mengganti semua kerugian yang ditimpa korban. Kesepakatan 

tersebut ternyata dilaksanakan semuanya oleh pelaku dan dijadikan sebagai dasar 

keputusan hakim. Atas keberhasilan itu, di Kitchener dikembangkan program 

rekonsiliasi korban-pelaku kejahatan (victim-offender reconsiliation program).49  

Keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tersebut 

kemudian mengilahmi diterapkannya mediasi sebagai salah satu penyelesaian 

sengketa alternatif di beberapa Negara. Saat ini terdapat hampir 125 program 

mediasi pelaku-korban yang beroperasi di 34 negara. Program tersebut juga eksis 

di Australia, Belgia, Inggris, Skotlandia, Perancis, Jerman, Firlandia, Norwegia, 

dan Afrika Selatan.50 

                                                 
48 Ibid., hlm 364 
49 Sheila D. Porter dan David B. Ells, ”Mediation Meets the Criminal Justice System”, 

artikel pada Colorado Lawyer Criminal Law Newsletter, No. 23 Tahun 1994, hlm 2523 
50 Ibid., hlm 2521 
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Fokus utama VOM adalah menempatkan pelaku dan korban kejahatan 

sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Korban diberi hak untuk bertanya 

kepada pelaku mengapa dia menjadi korban, tujuannya adalah agar pelaku 

bertanggungjawab atas tindakannya.51 Pelaku juga diminta bertanggungjawab atas 

tindakannya yang merugikan korban. Selain itu, konflik antara keduanya bisa 

diselesaikan dengan hasil yang sama-sama diterima oleh kedua belah pihak. 

Semua itu dapat terwujud jika permaafan dijadikan sebagai basis utama, artinya, 

di satu sisi pelaku mengakui bahwa tindakannya yang merugikan korban 

merupakan perbuatan yang salah, meminta maaf kepada korban serta siap 

bertangungjawab atas semua kerugian yang dialami korban, sedangkan pada sisi 

yang lain, korban menerima permintaan maaf pelaku. Permaafan mensyaratkan 

adanya kemauan seseorang untuk menerima hak orang lain untuk memarahi, 

memperoleh penilaian negatif, dan perilaku tidak berkenan yang disebabkan oleh 

ketidakadilannya pada orang itu.52 

Victim Offender Mediation umumnya diterapkan pada tindak pidana seperti 

tindak pidana harta benda, tindak pidana penghinaan, pelukaan ringan, 

penghinaan atas dasar ras, agama, dan pelecehan seksual. Bahkan, saat ini VOM 

cenderung diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan luka dan kerugian 

yang besar pada korban. 53 

                                                 
51 Ilyssa Wellikoff, op.cit., hlm 6 
52 Maureen E. Laflin, “Remarks on Case-Management Criminal Mediation”, artikel pada 

Idaho Law Review, No. 40 Tahun 2004, hlm  581 
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Model victim-offender mediation di dalamnya masih terdapat tiga model. 

VOM, sebagai salah satu model penyelesaian perkara pidana berdasarkan mediasi, 

ternyata memiliki tiga model yang berbeda, yaitu the church-based model, 

community-based models, dan system-based models. Yang pertama memiliki 

sukarelawan yang dijadikan sebagai mediator dan dibangun berdasarkan 

konstruksi berpikir Bibel, yaitu pemulihan, rekonsiliasi dan pemaafan. Dalam 

melaksanakan mediasi gereja mendapat penyerahan perkara dari proses peradilan 

pidana. Sedangkan yang kedua dijalankan oleh organisasi non-profit yang 

merekrut dan melatih masyarakat sebagai mediator. Mereka juga mendapat 

penyerahan perkara dari sistem peradilan pidana. Fokus utama model ini pada 

pemulihan kembali hubungan kekeluargaan dan kedamaian masyarakat. Adapun 

pelaksanaaan model yang ketiga berada di dalam sistem peradilan pidana, 

kebanyakan berada di unit penuntutan unit kenakalan remaja dan departemen 

pengawasan. Tujuan utamanya adalah menentukan waktu pembayaran restitusi 

oleh pelaku kepada korban. Penyerahan perkara dibatasi hanya pada klien yang 

ditangani langsung oleh unit tersebut.54 

Terlepas dari tiga model yang terdapat dalam VOM, secara umum terdapat 

empat tahap atau fase dalam model VOM. Pertama adalah fase masukan. Pada 

fase ini mediator mempelajari konflik dari para pihak dan harus menentukan 

apakah pelanggaran yang para pihak memang bisa diadakan mediasi. Mediator 

menyatakan bahwa konflik tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mediasi ketika 

korban ketakutan berbicara langsung kepada pelaku, merasa tersakiti jika 
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berkomunikasi dengan pelaku dan pelaku tidak mau mengakui keterlibatannya 

dalam konflik tersebut. Mediator juga memastikan keamanan fisik dan emosi 

korban tetap terjaga sehingga jika hal itu tidak terpenuhi, maka mediator harus 

menolak menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi untuk mencegah 

terjadinya reviktimisasi.55 

Kedua adalah fase persiapan konfrontasi. Konfrontasi dilaksanakan dengan 

beberapa cara, tergantung apakah akan digunakan model pengembangan kasus 

kerja sosial (social work case development model) atau model mediasi murni 

(pure mediation model). Model pertama mengakui bahwa banyak orang yang 

dipersiapkan atas konfrontasi korban pelaku dan mediator harus membantu para 

pihak di dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Mediator akan menemui para 

pihak sebelum sesi mediasi dilaksanakan untuk merekomendasikan bantuan 

profesional dan serta membantu mereka mengidentifikasi tujuan dan kontribusi 

mereka dalam proses mediasi. Sebaliknya, model mediasi murni menolak ide 

mediator harus menemui para pihak sebelum proses mediasi dilaksanakan karena 

kegiatan itu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara mediator 

dengan para pihak. Model ini malah menyarankan mediator untuk menghubungi 

para pihak melalui telpon atau pos.56 

Ketiga adalah fase mediasi itu sendiri. Sesi mediasi lebih difokuskan pada 

dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi dan memunculkan 

rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Sesi ini dimulai dengan 
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aturan main yang harus diikuti kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian kesempatan kepada korban untuk menceritakan kejahatan yang 

menimpanya. Setelah itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk merespon keluhan-

keluhan korban, menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi serta meminta maaf. 

Pembicaraan mengeni kerugian korban, kesepakatan reparasi yang memuaskan 

kedua belah pihak merupakan langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh 

mediator.57 

Terakhir adalah fase pelaksanaan hasil kesepakatan. Pada fase ini jika 

perjanjian telah disepakati, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa 

perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa pengurangan sedikit pun. Pelaku harus 

dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan 

korban.58 

Model VOM dengan empat tahap atau fase pelaksanaannya tersebut 

memiliki keuntungan tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku dan 

masyarakat. Bagi korban model ini menyembuhkannya baik secara emosi maupun 

psikis melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku. Korban juga berhak 

menuntut restitusi kepada pelaku, walaupun hal itu bukan merupakan tujuan 

utama model ini. Selain itu, korban juga diuntungkan dengan proses itu karena 

bisa memaafkan tindakan pelaku.59 

Bagi pelaku model VOM memberikan keuntungan. Setidaknya dia 

mengakui bahwa kejujuran dan keadilan dalam proses mediasi memberikan 

respon positif baginya, sehingga pelaku merasa memiliki hubungan yang dekat 
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dengan korban. Dalam konteks ini pengakuan bersalah atas tindakannya terdahulu 

menjadi hal yang mudah terjadi, karena kemauan korban untuk mendengarkan 

penjelasannya atas tindakannya itu sudah merupakan hal yang positif baginya. 

Akhirnya, eksistensi pelaku tetap dihormati oleh korban. Semua itu tidak 

ditemukan di dalam sistem peradilan pidana.60  

Model VOM juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena 

dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hal 

demikian berbeda sama sekali dengan sistem peradilan pidana yang sejak awal 

menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang pada dasarnya 

merupakan kejahatan melawan masyarakat sehingga negara, bukan korban, yang 

menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Program VOM yang memasukkan para 

sukarelawan sebagai mediator meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

peradilan pidana. Mediasi yang menghasilkan kesepakatan berupa kerja sosial 

bagi pelaku secara langsung menguntungkan masyarakat.61 

Semua keuntungan atau kelebihan pada model VOM pada dasarnya 

mengarah pada efek sistem peradilan pidana yang lebih humanis yang 

memperhatikan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.62 Selama ini sistem 

peradilan pidana kurang memperhatikan eksistensi korban dan masyarakat dan 

lebih memfokuskan diri pada penjatuhan hukuman pelaku sehingga konflik yang 

terjadi tetap tidak bisa diselesaikan dan berlanjut secara berkesinambungan. 
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Di samping kelebihan tersebut, VOM juga ternyata memiliki kelemahan 

sehingga banyak kritik yang dialamatkan kepadanya. Pertama, tidak adanya atau 

kurangnya panduan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan 

efektif dan memenuhi prinsip-prinsip etis. Misalnya, kritik terhadap kurangnya 

pelatihan formal kepada mediator dalam praktik mediasi pelaku korban. 

Kegagalan memberikan pelatihan yang memadai akan menyebabkan tidak 

jelasnya tujuan yang ingin dicapai, penunjukkan yang tidak sesuai dan kondisi 

para pihak yang tidak senang dengan kehadiran mediator. Kedua, perlindungan 

yang memadai kepada korban merupakan kelemahan lain model mediasi 

berdasarkan model VOM. Pada masa lalu, tidak sedikit korban mengalami 

reviktimisasi ketika dihadapkan secara langsung dengan pelaku kejahatan. Mereka 

memiliki sensitifitas dan pemahaman yang tinggi ketika harus dihadapkan dengan 

pelaku.63 Ketiga, kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban 

menjadikan proses mediasi tidak berlangsung dengan baik dan malah memiliki 

kecenderungan tidak efektif. Mediasi hanya bisa dilaksanakan secara efektif jika 

kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang. 

Ketiga adalah informal mediation model. Model ini dilaksanakan oleh 

personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya.  

Pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat 

menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. Demikian juga jaksa 

penuntut umum   mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan 

tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Hakim 
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juga dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan 

kasusnya. Keberadaan pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer) 

yang berpendapat bahwa kontak dengan dengan korban akan mempunyai 

pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana, juga diperhatikan berdasarkan model 

ini.64 Dengan peran dan kapasitasnya masing-masing aparat penegak hukum yang 

demikian, dapat disimpulkan bahwa informal mediation model ini sudah biasa 

dalam seluruh sistem hukum. 

Keempat adalah reparation negoitation programmes model. Model ini 

semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus 

dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan 

di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para 

pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam 

model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan 

demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.65 

Kelima adalah community panels or courts model. Model ini merupakan 

program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada 

prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan 

unsur mediasi atau negosiasi. Dalam model ini pejabat lokal dapat mempunyai 

lembaga/badan tersendiri untuk mediasi itu.66 

Keenam adalah family and community group conferences model. Model ini 

telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Model ini tidak hanya melibatkan 
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korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga 

masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para 

pendukung korban. Dalam model ini pelaku dan keluarganya diharapkan 

menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat 

membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.67 

 

C. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia? 

Pengaruh keadilan retributif terhadap bangunan hukum pidana Indonesia 

begitu kuat. Hal ini terlihat dari monopoli negara di dalam menyelesaikan 

sengketa pidana pidana. Hukum pidana dirancang untuk merespon setiap 

pelanggaran dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Penyembuhan 

korban kejahatan dengan memberikan ganti rugi atau restitusi bukan perhatian 

hukum pidana.68 Eksisitensi hukum pidana dibangun berdasarkan pemikiran 

bahwa setiap pelanggaran yang terjadi harus diproses dan pelakuanya harus 

dijatuhkan pidana. Konflik antara pelaku dan korban bukan perhatian utama 

hukum pidana.69 

Fokus hukum pidana pada pernyataan bersalah kepada pelaku dan 

menjatuhkan pidana supaya pelanggaran yang dilakukan mendapatkan balasan. 

Dengan konsepsi seperti ini, maka tidak mengherankan jika definisi kejahatan 

direduksi maknanya hanya pada perbuatan-perbuatan yang dilarang secara tegas 

oleh negara. Hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana kepada pelaku karena 
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kejahatan merupakan pelanggaran terhadap negara. Eksistensni individu terutama 

korban diabaikan. Ketika negara telah menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka 

keadilan hukum sudah diterapkan.70  

Di Indonesia pengaruh keadilan retributif terlihat jelas dalam bangunan 

hukum pidana terutama dikaitkan dengan eksistensi negara di dalam memonopoli 

semua pelanggaran, penjatuhan pidana dan tidak diakuinya penyelesaian sengketa 

berdasarkan mediasi. Hanya negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan 

suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang, dan hanya aparat penegak 

hukum yang dibentuk negara yang berhak menyelesaian pelanggaran atas 

perbuatan yang dilarang tadi. Akibatnya, proses mediasi pidana tidak diakui dan 

dianggap bertentangan dengan  bangunan dasar hukum pidana. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan sebagai “kitab suci’ 

bangunan hukum pidana tidak memberikan tempat pada proses penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, karena hampir semua isinya lebih menitikberatkan 

pada eksistensi pelaku kejahatan (offender-centered). Tentu saja hal demikian bisa 

dimengerti karena KUHP yang hingga saat ini masih digunakan di Indonesia 

merupakan peninggalan masa keemasan keadilan retributif. Prinsip-prinsip dasar 

keadilan retributif bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau 

suatu perbuatan melawan hukum masyarakat, melawan badan kolektif dari warga 

negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratif 

                                                 
70 Ilyssa Wellikoff, Victim-Offender Mediaiton…op.cit., hlm 3 
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masyarakat, dijadikan sebagai pedoman umum bagaimana seharusnya hukum 

pidana merespon pelanggaran yang terjadi.71 

Walaupun KUHP mengatur tentang denda damai sebagaimana diatur  di 

dalam Pasal 82 ayat (1), tapi hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggar 

dan denda damai tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai proses penyelesaian 

sengketa berdasarkan mediasi. Secara lengkap bunyi pasal tersebut sebagai 

berikut:72 

Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, 

menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas 

kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam 

waktu yang ditetapkan olenya. 

 

Terdapat dua syarat agar denda damai bisa dilaksanakan. Pertama, 

pembayaran denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana yang dikategorikan 

sebagai pelanggaran (wetdelicten). Sedangkan untuk tindak pidana kejahatan 

denda damai tidak dapat dilaksanakan. Kedua, denda damai hanya bisa dibayar 

atas dasar kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu. Dengan syarat ini, maka denda 

damai hanya bisa dibayar jika pejabat yang diberi  kuasa untuk itu menyetujuinya. 

Pengaturan denda damai tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai mediasi 

karena keterlibatan korban diabaikan dalam proses pembayaran denda damai. 

Denda tersebut jelas tidak dibayar kepada korban tapi kepada negara sebagaimana 

konstruski pidana denda dalam KUHP. Mediasi juga tidak hanya terbatas pada 

pelanggaran tapi juga kejahatan. 

                                                 
71 Mudzakkir, “Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHAP dan Penegakannya 

dalam Praktek Peradilan Pidana Analisis Posisi Hukum Korban dalam Ius Constitutum dan Ius 

Constituendum”, makalah disampaikan pada Bedah Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 8 
72 Pasal 82 ayat (1) KUHP terjemahan Moeljatno 
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KUHP juga mengatur tentang pidana bersyarat (voorwaardelijke 

veroordeling). Pidana bersyarat bukanlah pidana pokok, melainkan merupakan 

cara penerapan pidana, sebagaimana pidana tidak bersyarat.73 Pidana bersyarat 

dalam KUHP diatur di dalam Pasal 14 yang hanya dapat dijatuhkan bilaman 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:74 

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih 

dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dalam dijatuhkan dalam 

hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin 

menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah 

pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, 

dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. 

mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum 

pidana kurungan adalah satu tahun. 

3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat 

dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran 

denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa. 

Di dalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di camping syarat umum 

bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari 

pada masa percobaannya, harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang 

                                                 
73 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm 63 
74 Ibid  
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ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan 

syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang  harus dipenuhi 

selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. 

Yang hendak ditekankan di sini berkaitan dengan pidana bersyarat adalah, 

bahwa pembayaran ganti rugi yang ditetapkan hakim kepada terpidana bukankah 

termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi, tapi lebih 

pada penjatuhan alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Ketentuan pidana 

bersyarat tersebut juga lebih mementingkan keberadaan pelaku (terpidana) 

kejahatan, sedangkan hak-hak dan keinginan korban diabaikan. Dengan kata lain, 

pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP masih bersifat offender oriented. 

Dalam mediasi penal antara pelaku dan korban memiliki kedudukan yang sejajar 

sehingga upaya penyelesaian sengketa dapat terlaksana dengan hasil yang 

memuaskan dengan tetap mempertahankan hubungan kekeluargaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas KUHP tidak mengatur tentang eksistensi 

penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. Negara memonopoli semua proses 

penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan pidana kepada pelaku tanpa 

memperhatikan kepentingan korban. Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP juga 

tidak memungkinkan diakuinya mediasi penal sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara. 

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) eksistensi 

penyelesaian sengketa atas dasar mediasi penal belum diatur. Kewenangan yang 

diberikan undang-undang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan 
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penyidikan tidak secara eksplisit berkenaan dengan mediasi penal,75 kecuali polisi 

mau menafsirkan Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-4 berkaitan dengan kalimat 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab secara 

progresif, dalam arti tidak dikungkung oleh paradigma positivisme. Dalam 

penjelasan Undang-undang No. 8  Tahun 1981 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidikan dengan syarat: 

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan; 

c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya 

d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 

e. menghormati hak asasi manusa. 

Kata tindakan lain sesungguhnya memberi kebebasan kepada polisi dalam 

hal dan kreativitas dalam menangani suatu perkara pidana. Peluang yang 

diberikan undang-undang kepada polisi tersebut memberi wewenang kepadanya 

untuk melakukan diskresi.76 Secara sederhana diskresi diartikan sebagai 

kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana 

kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri.77 Dengan pengertian 

                                                 
75 Pasal 4-12 KUHAP 
76 Nur Hidayani, Wewenang Diskresi Polisi dan Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002/2003, hlm 

12 
77 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 115 
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ini, maka diskresi merupakan kebebasan menerobos aturan, akan tetapi hal itu 

dilakukan dalam aturan bernalar dan aturan keadilan.78 

Kewenangan diskresi yang diberikan kepada polisi sesungguhnya 

memungkinkan digunakannya mediasi penal sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa pidana apabila dilihat dari penyebab, alasan dan area 

digunakannya diskresi. Terdapat paling tidak tiga penyebab penggunaan diskresi. 

Pertama adalah pelaku (offender). Polisi dapat mengambil tindakan lain di luar 

undang-undang apabila pelaku kejahatan terlalu tua atau terlalu muda, dan 

memiliki kesempatan yang banyak untuk meraih cita-cita. Misalnya seorang 

kakek yang menganiaya cucunya karena marah atau seorang kakek yang mencuri 

ayam tetangga karena tidak memiliki uang untuk membeli makan. Kedua adalah 

situasi (situation). Situasi yang menjadikan seseorang terpaksa melakukan 

perbuatan pidana, dapat dipertimbangkan hukumannya. Misalnya, seorang wanita 

yang menganiaya laki-laki yang akan memperkosanya hingga luka parah dapat 

dilakukan mediasi penal dengan pelaku oleh polisi atas dasar kewenangan 

diskresi. Ketiga adalah sistem. Tidak dianutnya asas legalitas dan asas oportunitas 

secara ketat di Indonesia, justru membuka peluang bagi polisi untuk menerapkan 

mediasi penal. 79 

Sedangkan alasan dikeluarkannya diskresi berkaitan dengan problem 

definisi hukum yang terlalu normatif yang akan menghambat penegakan hukum 

pidana, persoalan dampak penjatuhan sanksi pidana baik bagi pelaku maupun bagi 

korban serta masyarakat, serta pengalaman dalam praktik penegakan hukum 

                                                 
78 Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, 

Jakarta, 1995, hlm 29 
79 Nur Hidayani, op.cit., hlm 26-28 
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pidana.80 Dilihat dari area penggunaannya, diskresi dapat digunakan dalam 

konteks mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

(domestic violence), penyalahgunaan narkoba dan miras, tindak pidana kebencian 

atau penghinaan, gangguna mental, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana 

kenakalan remaja.81 

Penggunaan mediasi penal juga dapat dilakukan oleh jaksa, mengingat tugas 

Jaksa dalam penegakan hukum pidana tidak hanya dibatasi pada undang-undang 

tapi dengan memperhatikan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib 

menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam 

masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan martabat profesinya.82 

Tugas jaksa tersebut tidak hanya berkaitan dengan penuntutan, tapi juga 

menyelesaikan perkara berdasarkan mediasi penal, karena makna wajib menggali 

nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat harus dihubungkan juga dengan nilai-

nilai budaya masyarakat yang terbiasa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 

dengan perdamaian berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan. Di samping itu, 

kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan 

umum diperluas dan diberi arti baru yang tidak hanya kepentinga bangsa dan 

negara atau kepentingan umum,83 tapi juga kepentingan pelaku, korban dan 

masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana sesungguhnya hanya memperhatikan 

kepentingan pelaku, sedangkan kepentingan korban untuk bertemu langsung 

dengan pelaku, membicarakan kerugian yang ditimpanya dan meminta restitusi 

                                                 
80 Ibid., hlm 28-30 
81 Ibid., 31-35 
82 Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
83 Pasal 35 (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
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kepada pelaku, serta kepentingan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

proses  peradilan pidana. Dengan perluasan makna dan arti tersebut, maka mediasi 

penal dapat diterapkan sehingga beban sistem peradilan pidana bisa diperingan.84 

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya mediasi pidana bisa 

digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

atas dasar kewenangan diskresi jaksa dan polisi, walaupun KUHAP sendiri belum 

mengaturnya secara tegas. Artinya, mediasi penal bisa diterapkan jika polisi dan 

jaksa tidak terlalu normatif dan positivistik di dalam menafsirkan ketentuan dalam 

KUHAP, Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Kejaksaan. Namun 

demikian, hingga saat ini mediasi penal belum digunakan oleh polisi dan jaksa 

karena hal itu tidak ada aturannya dalam undang-undang. 

Dalam perundang-undangan di luar KUHP terdapat ketentuan yang 

memungkinkan dilaksanakannya mediasi penal, walaupun dengan pengaturan 

yang tidak begitu jelas. Pasal 1 huruf 7 Undang-undang No. 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat 

dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (Cetak 

miring;pen). Pengertian mediasi hak asasi manusia yang merupakan kewenangan 

Komnas HAM tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak 

jelas pula dalam konteks apa mediasi hak asasi manusia dilaksanakan. 

                                                 
84 Prija Djatmika, Mediasi Penal Untuk Prita, artikel pada Harian Jawa Pos, Edisi 6 Juni 

2009 
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Ketidakjelasan mediasi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut juga 

terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk mencapai 

tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, 

penyuluhan. pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Demikian 

halnya dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan, bahwa  untuk 

melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan perdamaian kedua 

belah pihak dan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan penilaian ahli. 85 

Tata cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dengan mediasi diatur 

di dalam Pasal 96, yang berbunyi:86 

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, 

dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator; 

2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa 

kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh 

mediator; 

3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan 

mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah; 

4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka 

waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat 

memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan 

dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; 

5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 

 

Ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang tentang Hak Asasi 

Manusia yang mengatur tentang mediasi mengandung dua kelemahan. Pertama, 

tidak ada ketentuan tegas bahwa semua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 

dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM. Ketegasan ketentuan semacam ini 

diperlukan mengingat berdasarkan konsep Victim-Offender Mediation tindak 

                                                 
85 Pasal 89 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
86 Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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pidana yang diperkenankan diselesaikan melalui mediasi penal ditentukan secara 

tegas di dalam suatu aturan hukum. Kedua, undang-undang hak asasi manusia 

tidak mengatur secara tegas bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu 

dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan. Kalau ketentuan mediasi 

tersebut tidak menghapus keduanya, maka mediasi hak asasi manusia yang 

dimaksud dalam undang-undang sesungguhnya bukanlah mediasi penal. 

Selain itu, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan 

dalam Rumah Tangga tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui 

mediasi penal. Padahal, mediasi penal lazim digunakan untuk jenis tindak pidana 

yang berkaitan dengan kenakalan remaja/anak (juvenile delenquency) dan tindak 

pidana yang dilakukan di dalam rumah tangga (domestic violence).87 

Tidak ada satu pun ketentuan yang memungkinkan mediasi penal 

difungsionalisasikan dalam tindak pidana anak. Penyidik perkara anak tidak 

diberik kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi.88 Demikian 

halnya dengan penuntut umum. Tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya 

untuk mengenyampingkan perkara atas dasar mediasi penal.89 Hakim tidak 

memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang 

melibatkan anak sebagai pelakunya diselesaikan melalui proses mediasi penal.90 

Sanksi pidana yang diancamkan tidak memungkinkan digunakannya mediasi 

                                                 
87 Mark William Bakker, “Repairing the Breach and Reconciling the Discordant: Mediation 

in the Criminal Justice System”, artikel pada North Carolina Law Review, No. 72 Tahun 1994, 

hlm 1485 
88 Pasal 41-52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
89 Pasal 53-54 
90 Pasal 55-59 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0104720180&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=PROFILER%2DWLD&DocName=0205915601&FindType=h&AP=&rs=WLW9.07&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=WorldJournals&utid=2&vr=2.0&pbc=BD867833
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penal. Bentuk-bentuk sanksi seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

denda dan pidana pengawasan sesungguhnya mencerminkan eksistensi hukum 

pidana yang didasarkan pada keadilan retributif, sehingga mediasi penal sebagai 

salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat 

diterapkan.91 Demikian halnya dengan sanksi tindakan. Walaupun undang-undang 

pengadilan mencantumkan sanksi tindakan berupa; mengembalikan kepada orang 

tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen 

Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang 

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, namun eksistensi juga tidak bisa 

dilepaskan proses peradilan pidana.92 

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang esensinya lebih banyak 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat privat karena menitiberatkan pada 

hubungan antar suami dan istri dalam lingkup rumah tangga juga tidak mengatur 

mediasi penal. Konsep kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran seksual dalam rumah 

tangga,93 tidak memungkinkan diselesaikan secara mediasi penal karena tidak ada 

ketentuan pun yang mengarah kepada hal itu.94 Selain itu, undang-undang ini 

tampaknya lebih banyak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan 

(victim-oriented),95 sehingga keberadaan mediasi penal yang berorientasi pada 

                                                 
91 Pasal 23 
92 Pasal 24 
93 Pasal 5-9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah 

Tangga 
94 Pasal 44-49 
95 Pasal 10 dan Pasal 16-43 



 187 

korban dan pelaku (victim-offender oriented) kurang diperhatikan. Pengaruh 

keadilan retributif dalam undang-undang ini begitu dominan, terbukti dengan 

bentuk dan ancaman sanksi pidana yang berorientasi pada pembalasan.96 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam 

hukum pidana Indonesia belum diatur secara tegas dan eksplisit sebagai salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Walaupun undang-undang 

Hak Asasi Manusia mengatur eksitensi mediasi, tapi di dalamnya tidak dijelaskan 

mediasi seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Demikian 

halnya dengan kewenangan diskresi polisi dan jaksa yang kalau diartikan secara 

luas bisa mengarah pada mediasi penal, tapi hal itu tidak pernah terjadi dalam 

praktik penggunaan diskresi oleh polisi dan jaksa. 

Namun demikian, proses penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi dalam 

perkara pidana ternyata banyak dilakukan oleh masyarakat. Tidak adanya 

pengaturan mediasi penal dalam hukum pidana tidak menyurutkan masyarakat 

untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi atas dasar mediasi atau 

perdamaian. Masyarakat sudah terbiasa menyelesaikan sengketa dengan 

pendekatan non-litigasi baik melalui mediasi, negoisasi, atau rekonsiliasi. Hal ini 

disebabkan karena budaya indonesai sebenarnya lebih cocok dan mengarah pada 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di samping karena biaya yang 

dikeluarkan murah, prosesnya pun lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga tidak 

mengurangi hubungan yang harmonis dan penuh dengan nuansa kekeluargaan 

                                                 
96 Ancaman Pidana penjara dalam undang-undang ini maksimal 15 tahun. Maksimal denda 

yang harus dibayar pelaku kepada negara berjumlah Rp. 500.000.000. Pasal 44-49 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga 
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para pihak yang bersengketa. Namun karena, belum ada kerangka formal proses 

penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan, hukum Negara dengan 

karakternya yang sentralistik, formal, kaku dan positivistik menganggap hal itu 

tidak sah, tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai putusan hukum yang 

mengikat para pihak. 

Kasus yang menimpa vokalis ben Ungu, Pasha, membenarkan konsepsi 

berpikir hukum Negara di atas. Meskipun sudah berdamai, kasus pemukulan yang 

dilakukan Pasha terdapat Idea tetap diproses di pengadilan negara. Peristiwa 

pemukulan itu terjadi karena dipicu kecemburuan Pasha. Vokalis group Band 

Ungu itu tidak dapat menahan emosi karena menduga bahwa Idea bermain asmara 

dengan Oki, istrinya. Insiden itu kemudian dilaporkan Idea ke polisi. Namun 

mereka kemudian sepakat untuk berdamai. Akan tetapi dalam kasus 

penganiayaan, perdamaian tidak menghentikan untuk di proses di pengadilan. 

Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana selama 2 tahun percobaan 3 bulan.97  

Kasus tersebut mengisyaratkan bahwa realitas penyelesaian sengketa pidana 

di luar pengadilan di masyarakat ternyata tidak membawa akibat apa pun terhadap 

sistem peradilan pidana. Proses perkara pidana tidak bisa diselesaikan melalui 

perdamaian antara kedua belah pihak, karena menurut bangunan hukum Negara, 

hanya sistem peradilan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara 

tersebut dan menyatakan bersalah tidaknya pelaku. 

 

                                                 
97 http://www.indosiar.com/gossip/67448/sidang-kasus-pemukulan-pasha-ungu 

http://www.indosiar.com/gossip/67448/sidang-kasus-pemukulan-pasha-ungu
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D. Mediasi Penal dalam Perkara Carok atas Dasar Nilai-Nilai Budaya 

Masyarakat Madura 

Penjelasan tentang mediasi penal, model-model mediasi penal, mediasi 

penal dalam hukum pidana Indonesia, dan realitas penyelesaian sengketa pidana 

di luar pengadilan dirasa penting sebagai masukan atau bahan formulasi 

akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura dalam penyelesaian perkara 

carok dalam hukum pidana. Penjelasan mediasi penal dan prinsip kerjanya 

diperlukan sebagai bahan awal untuk mengetahui model-model mediasi penal 

yang berkembang saat ini. Sedangkan model-model mediasi penal dikemukakan 

untuk menjadi bahan pelengkap bagaimana seharusnya nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok diakomodir dalam 

hukum pidana. Sedangkan pembahasan mengenai mediasi penal di Indonesia 

diungkap untuk menggambarkan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya 

“alergi” dengan mediasi penal. Padahal, realitas yang terjadi di masyarakat 

berbanding terbalik. Tidak sedikit kasus-kasus yang menunjukkan bahwa 

masyarakat sebenarnya lebih suka menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi di 

luar pengadilan, tapi karena tidak ada landasan hukum formalnya, sengketa 

tersebut tetap diproses ke pengadilan. 

Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian 

perkara carok dilakukan dengan membuat suatu payung hukum yang 

memungkinkan perkara carok diselesaikan melalui mediasi penal dengan tetap 

memperhatikan eksistensi nilai-nilai budaya Masyarakat Madura. Payung hukum 

tersebut diletakkan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana 
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formil. Formulasi mediasi penal yang bagaimana yang seyogyanya diterapkan 

didasarkan pada model-model mediasi penal sebagaimana disebutkan di atas 

dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Model-model mediasi penal dengan prinsip-prinsip kerjanya di atas, tentu 

tidak bisa secara total digunakan sebagai bahan formulasi mediasi penal yang 

akan digunakan di dalam menyelesaikan perkara carok. Sebab, model-model 

tersebut tidak bebas nilai, dalam arti setiap model mediasi mediasi memiliki 

dunianya sendiri yang tidak secara langsung dijadikan sebagai model penyelesaian 

sengketa di “dunia lain”.98 Kemunculan model-model mediasi penal berada di 

negara Barat yang memiliki perbedaan sosial budaya dengan indonesia, terutama 

masyarakat Madura, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengambil sebagian 

prinsip-prinsip kerja model tersebut yang dianggap cocok dengan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura. 

Menurut peneliti, terdapat tiga model mediasi penal yang bisa dijadikan 

sebagai acuan formulasi penyelesaian perkara carok berdasarkan mediasi penal 

dalam hukum pidana, yaitu traditional village or tribal moots model, victim-

offender mediation model, dan community panels or courts model. Prinsip-prinsip 

kerja tiga model tersebut tidak diambil semua, melainkan sebagian saja yang 

sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Dalam tribal moots model aspek kesukuan yang berlandaskan keyakinan 

agama dan keutuhan kultural dalam penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi 

sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura dengan kekhasan dan 

                                                 
98 Max Weber, “Perkembangan Hukum Modern dan Rasional”, dalam Peters, Hukum dan 

Perkembangan Sosial (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 451 
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keunikan budayanya, serta kuatnya pengaruh ajaran agama islam dalam 

kehidupan sosia-kultural mereka.99 Mediasi berdasarkan tribal moots model tetap 

berpegang teguh pada nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Sedangkan prinsip kerja yang diambil dalam victim-offender mediation 

model adalah pada fase pelaksanaan mediasi, terutama fase ketiga, yaitu fase 

mediasi itu sendiri dengan sedikti modifikasi dan fase keempat. Modifikasi 

terletak pada menjadikan pemberian restitusi sebagai hal yang sama-sama penting 

kepada keluarga korban dengan tujuan utama mediasi yaitu penyelesaian 

sengketa. Artinya, pemberian sejumlah uang oleh pelaku kepada keluarga korban 

merupakan hal yang penting dalam upaya meringankan beban mereka dalam 

menyelenggarakan acara tahlilan dan kelangsungan hidup mereka. Sedangkan 

fase pertama dan kedua tidak bisa dijadikan sebagai bahan formulasi mediasi 

penal perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Terdapat 

tiga alasan yang dapat dikemukakan; 

Pertama, dalam perkara carok, salah satu pihak pasti ada yang meninggal. 

Tidak bisa disebut perkara carok jika kedua belah pihak dalam keadaan hidup. 

Sebab, disamping menitikberatkan pada motif dan senjata yang digunakan yang 

harus berupa clurit, carok harus mengakibatkan matinya salah satu pihak. Hal 

demikian ternyata tidak ditemukan dalam victim-offender mediation model karena 

baik pelaku maupun korban kejahatan sama-sama bertemu, dalam arti masih 

hidup. Dalam carok pihak yang bersengketa adalah pelaku dan keluarga korban. 

                                                 
99 Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, 

dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm 

44-49 
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Keluarga di sini adalah keluarga dekat seperti ayah, istri, dan anak, dan keluarga 

jauh seperti tetangga dekat dan familinya. 

Kedua, dalam mediasi penal model VOM konfrontasi oleh mediator 

didahului oleh pertemuan mediator dengan para pihak dalam waktu yang terpisah 

atau menghubunginya melalui telpon atau pos. Hal demikian ternyata tidak bisa 

diterapkan dalam mediasi penal perkara carok. Sosok kiai dan bejing tengka 

bukan orang bagi pelaku carok dan keluarga korban, karena memang memiliki 

kedudukan yang sentral dan peran yang sangat penting dalam penyelesaian 

sengketa.  

Ketiga, mediator dalam perkara carok didasarkan pada kharisma dan peran 

mereka dalam masyarakat. Sosok kiai bagi masyarakat Madura terkenal dengan 

kharisma, kedalaman ilmu agama, dan memiliki perangai yang bagus. Sedangkan 

sosok bejing tengka terkenal dengan kharismanya terutama bagi sesama bejing. 

Kedua hal ini tidak ditemukan dalam model VOM karena mediator ternyata tidak 

dikenal oleh korban dan pelaku kejahatan. Misalnya hakim yang menjadi mediator 

dalam perkara carok malah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura, karena dia tidak memahami nilai-nilai tersebut. 

Prinsip kerja lain dalam model VOM yang tidak bisa diterapkan dalam 

perkara carok adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan secara 

mediasi. Dalam carok tindakan pelaku dikategorikan sebagai pembunuhan korban 

pasti meninggal dunia, sedangkan dalam model VOM tindak pidana yang dapat 

dimediasi hanya terbatas pada tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan 

penghilangan nyawa. Selain itu, penyelenggaraan mediasi penal berdasarkan 
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model VOM masih di dalam sistem peradilan pidana, sedangkan mediasi penal 

dalam perkara carok berada di luar sistem peradilan pidana. Fungi sistem 

peradilan pidana dalam mediasi penal perkara carok hanya menjustifikasi 

penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Dalam community panels or courts prinsip kerja yang diambil berkenaan 

dengan pembelokan perkara pidana dari penuntutan dan peradilan pada prosedur 

masyarakat yang lebih informal dan fleksibel. Dengan prinsip ini, maka perkara 

carok memang diselesaikan di luar pengadilan dengan prosedur dan proses yang 

informal dan fleksibel, melibatkan kiai dan bejing tengka sebagai mediatornya, 

dan bertujuan menciptakan perdamaian antara pelaku carok dan keluarga korban. 

Berdasarkan penjelasan di atas, akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura mengenai penyelesaian perkara carok dapat dilakukan dengan mengambil 

prinsip-prinsip tribal moots model, victim-offender mediation model, dan 

community panels or courts model yang sesuai dengan nila-nilai budaya 

dimaksud. Akomodasi tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura tetap terjaga dan kasus-kasus carok yang berkaitan dengan pembelaan 

harga diri bisa diminimalisir. 

Dalam hukum pidana materiil yang dimaksudkan untuk menggantikan 

KUHP yang berlaku sekarang (RUU KUHP), sesungguhnya telah diatur mengenai 

mediasi penal. Pasal 145 mengenai gugurnya kewenangan penuntutan 

menyebutkan bahwa: 

Kewenangan penuntutan gugur, jika:100 

                                                 
100 Lihat Pasal 145 Konsep KUHP Edisi 2005 
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a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b. terdakwa meninggal dunia; 

c. daluarsa; 

d. penyelesaian di luar proses; 

e. ...........; 

Poin d mengenai penyelesaian di luar proses dapat dimaknai penyelesaian 

sengketa di luar proses peradilan berdasarkan mediasi penal. Hanya saja ketentuan 

tersebut masih belum jelas karena tidak ada ketentuan mengenai dalam hal apa 

mediasi penal diterapkan, tindak pidana apa yang bisa diselesaikan melalui 

mediasi penal, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Tiga 

hal itu harus ada pengaturan dan penjelasan lebih lanjut dalam hukum acara. 

Artinya, hukum pidana materiil hanya menentukan bahwa mediasi penal 

merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. 

Sedangkan mekanisme pengaturannya ada dalam hukum pidana formal. 

Dalam konteks penyelesaian perkara carok maksud pasal di atas seyogyanya 

memasukkan juga proses penyelesaian sengketa melalui mediasi penal 

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Mediasi penal tidak hanya 

terbatas pada tindak pidana sebagaimana dipraktikkan di banyak negara, tapi juga 

memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat mengenai penyelesaian sengketa 

walaupun sengketa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana berat dalam 

konstruksi hukum pidana. 

Ada tiga keuntungan jika nilai-nilai budaya masyarakat mengenai 

penyelesaian sengketa (pidana) diakomodir dalam hukum pidana. Pertama, nilai-
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nilai budaya masyarakat tetap lestari dan diakui eksistensinya terutama berkaitan 

dengan penyelesaian sengketa. Selama ini peranan hukum pidana adat yang 

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat dieliminir oleh kehadiran hukum 

negara. Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-undang No. 1/Drt/1951 menyatakan: 

Hukum materi sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang 

sampai kini (tahun 1951) berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang 

yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-

orang itu dengan pengertian: 

…perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan 

tetapi tiada padanannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman 

yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus, yaitu sebagai hukuman 

pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum; 

Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui 

padanya dengan hukum kurungan atau denda…maka dapat dikenakan hukuman 

pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang 

menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman; 

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan ada 

bandingannya dalam KUHP Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang sama 

dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu. 

 

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa hukum pidana adapt berikut sanksi-

sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti 

oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-

perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan Negara (umum).101 

Dalam konteks ini, dengan diakomodasinya nilai-nilai budaya mengenai 

penyelesaian sengketa melalui mediasi penal, maka eksistensi nilai-nilai tetap 

lestari dan diakui eksistensinya. 

Kedua, sebagai akibat dari yang pertama, maka keberadaan hukum Negara 

yang dalam banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat,102 

maka penyelesaian perkara melalui mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya 

                                                 
101 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, 

Bandung, 2002, hlm 155 
102 Sahetapy, Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Alumni, Bandung, 

1981, hlm 85-86  
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masyarakat akan menyebabkan hubungan antara hukum Negara dan nilai-nilai 

budaya masyarakat mengalami perubahan mendasar, yaitu berjalan secara 

harmonis dan saling melengkapi. 

Ketiga, penyelesaian sengketa melalui mediasi pidana berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat akan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Sudah 

menjadi pengetahuan umum bahwa sistem peradilan pidana mengalami kelebihan 

beban perkara sehingga hal itu mengurangi efektifitasnya di dalam menanggulangi 

kejahatan.103  Mulai dari perkara yang sangat ringan sampai pada perkara yang 

sangat diproses melalui sistem peradilan Negara. Eksistensi alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap bertentangan dengan prinsip 

dasar sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan semua perkara melalui sistem 

peradilan yagn dibentuk negara dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi.104 

Penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat 

Madura yang diakomodasi hukum pidana dalam bentuk mediasi penal, 

sesungguhnya juga berpeluang untuk meminimalisir terjadinya carok di Madura. 

Selama ini, salah satu penyebab mengapa balas dendam kematian anggota 

keluarga akibat carok terus terjadi adalah karena pendekatan yang ditempuh 

hukum negara tidak memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

Hukum negara memandang carok dalam bingkai yang positivistik. Akibatnya, 

masyarakat menilai bahwa penyelesaian carok berdasarkan hukum negara tidak 

                                                 
103 David Code, “The Paradox of Race and Crime: a Comment on Randall Kennedy's  

"Politics of Distinction”, artikel pada Georgetown Law Journal, No. 83 Tahun 1995, hlm 2555 
104 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama, 

Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 

1994, hlm 140 
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memuaskan sehingga perlu dicari alternatif lain penyelesaian carok yang sesuai 

dengan kontruksi orang Madura dan nilai-nilai budaya yang dianut dan dijadikan 

pedoman dalam bertingkah laku. 

Namun demikian, akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura 

mengenai penyelesaian carok harus dilakukan secara selektif, dalam arti tidak 

semua sengketa yang menyebabkan matinya seseorang dengan menggunakan 

clurit disebut sebagai carok. Carok hanya terjadi jika berkaitan dengan pembelaan 

harga diri, mengakibatkan matinya salah satu pihak atau kedua-duanya, 

menggunakan senjata bernama clurit.105 Di luar itu tidak bisa dikatakan sebagai 

sehingga proses penyelesaiannya tetap melalui mekanisme sistem peradilan 

pidana yang disediakan negara. Peristiwa yang terjadi di Bujur Tengah beberapa 

waktu yang lalu yang menewaskan lebih dari 30 orang tidak bisa dikategorikan 

sebagai carok, tapi lebih tepatnya pembunuhan massal.106 Alat yang digunakan 

pun tidak hanya clurit tapi bom melotop, pisau dan pedang. Motif peristiwa 

tersebut bukan didasarkan pada pembelaan harga diri, tapi lebih pada perebutan 

tanah percaton, dalam arti peristiwa tersebut lebih disebabkan oleh faktor 

politik.107 

Ketika hukum negara menyediakan payung hukum penyelesaian sengketa 

melalui mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat, sesungguhnya 

payung hukum tersebut tidak hanya bagi masyarakat Madura, tapi juga 

masyarakat lain yang masih menjadikan nilai-nilai budaya sebagai basis utama 

                                                 
105 A. Latief Wiyata, Carok…op.cit., hlm 184 
106 Jumlah korban yang dikemukakan di sini berbeda dengan pemberitaan media yang hanya 

menyebutkan 7 orang meninggal dunia. Menurut orang Bujur Tengah sendiri sebenarnya yang 

meninggal dunia lebih dari 30 orang. 
107 Wawancara dengan Riyadi, warga Desa Bujur Tengah, tanggal 10 Juni 2009 
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dalam penyelesaian sengketa (adat) mereka. Nilai-nilai budaya yang terkandung 

dalam siri di Makasar,108 dan adat badamai pada masyarakat Banjar109 misalnya, 

juga diakui eksistensinya. Dengan payung hukum seperti ini, maka pola hubungan 

antara hukum negara dengan nilai-nilai budaya masyarakat mengalami babak 

baru, yakni berjalan seiring, seimbang dan saling melengkapi. Sistem peradilan 

pidana tidak lagi memonopoli proses penyelesaian sengketa, karena masyarakat 

juga diberikan peran untuk menyelesaiakan sengketa yang memiliki karakteristik 

nilai-nilai budaya. Dengan demikian, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

dalam proses penyelesaian sengketa akan mengurangi beban sistem peradilan 

pidana. 

Payung hukum bertujuan untuk mengakomodir penyelesaian sengketa 

melalui mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat seyogyanya 

diletakkan dalam KUHP dan KUHAP. Hingga saat ini, konstruksi berpikir aparat 

penegak hukum masih menjadikan kedua kitab tersebut sebagai buku induk, 

sehingga ketika mediasi penal diletakkan dalam undang-undang tersendiri, 

dikhawatirkan aparat penegak hukum masih mengacu pada kedua kitab tersebut 

yang di dalamnya tidak mengatur tentang mediasi penal. Selain itu, kuatnya 

paradigma positivisme hukum aparat penegak hukum dalam penegakan hukum 

pidana akan menghambat akomodasi konstruksi penyelesaian sengketa melalui 

mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat, karena hal demikian 

merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana dan penegakan hukum 

                                                 
108 Jawahir Thontowi, Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di 

Sulawesi Selatan, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, hlm 80-115 
109 Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada 

Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 169-179 
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pidana.110 Dikatakan baru karena hingga saat ini aparat penegak masih memiliki 

’keengganan’ untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keengganan tersebut menjadi salah satu 

faktor menumpuknya perkara baik di tingkat kepolisian, kejaksanaan, dan 

pengadilan.  

 

 

 

                                                 
110 Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 26-32 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bagian terduhulu mengenai 

dominasi hukum Negara dalam penyelesaian perkara carok dan konstruksi 

penyelesaian perkara tersebut berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, 

terdapat tiga kesimpulkan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini. 

Pertama, hukum negara mendominasi semua penyelesaian perkara carok 

berdasarkan prosedur dan proses yang bersifat baku dan formal. Dominasi hukum 

negara yang demikian ternyata tidak mampu menyelesaikan perkara carok. 

Terdapat empat alasan mengapa dominasi hukum negara tidak mampu 

menyelesaikan perkara perkara carok, yaitu; transaksionalitas peradilan negara 

dalam perkara carok oleh aparat penegak hukum, hukum negara memandang 

carok dalam bingkai yang positivistis, carok dan pemahaman orang Madura 

tentang kehormatan diri, keturunan dan agama, dan orang Madura memiliki 

konstruksi keadilan sendiri tentang carok. 

Kedua, konstruksi penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai 

budaya masyarakat Madura didasarkan pada lima hal. Lima hal tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang membentuk konstruksi 

berpikir orang Madura di dalam menyelesaikan perkara carok, yaitu 

menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah, penyelesaian perkara carok harus 

melibatkan kiai karena pengaruhanya yang tidak dapat disamakan dengan aparat 
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penegak hukum, eksistensi bejing tengka sebagai patner kiai dalam upaya 

penyelesaian perkara carok, pemberian uang untuk tahlilan dan kelangsungan 

hidup keluarga korban, dan eksistensi hukum Negara yang menjustifikasi 

penyelesaian perkara carok yang dilakukan kiai dan bejing tengka. 

Ketiga, akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai 

penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana dilakukan dengan merubah 

konsepsi hukum pidana menjadi hukum publik “berdimensi privat” khusus 

terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh carok. Perubahan tersebut 

menjadikan mediasi penal dalam perkara carok atas dasar nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura diakomodir dalam hukum pidana melalui adopsi beberapa 

prinsip tribal mootes model, victim-offender mediation model, dan community 

panels or courts model yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai budaya 

masyarakat Madura.  

Pengaturan mediasi penal tersebut diletakkan dalam hukum pidana 

materril dan hukum pidana formal. Pengaturan mediasi penal memiliki tiga 

keuntungan. Pertama, nilai-nilai budaya masyarakat tetap lestari dan diakui 

eksistensinya terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Selama ini 

peranan hukum pidana adat yang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat 

dieliminir oleh Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-undang No. 1/Drt/1951. Kedua, 

sebagai akibat dari yang pertama, maka keberadaan hukum Negara yang dalam 

banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka penyelesaian 

perkara melalui mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat akan 

menyebabkan hubungan antara hukum Negara dan nilai-nilai budaya masyarakat 
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mengalami perubahan mendasar, yaitu berjalan secara harmonis dan saling 

melengkapi. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui mediasi pidana berdasarkan 

nilai-nilai budaya masyarakat akan mengurangi beban sistem peradilan pidana.  

 

B. Saran 

1. Pemahaman orang Madura terhadap ajaran agama Islam yang tekstual dan 

fanatik terutama di dalam memaknai pentingnya perlindungan agama, 

keturunan, harta, jiwa, dan akal perlu dirubah. Karena pemahaman yang 

demikian secara tidak langsung mempersubur praktik penyelesaian suatu 

permasalah melalui carok. 

2. Perlu diadakan penelitian mengenai peradilan semi otonom penyelesaian 

perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. 

3. Peningkatan pemahaman orang Madura tentang pendidikan hukum yang 

tidak hanya menekankan aspek formalitas dan bersifat birokratis 

seyogyanya dijadikan sebagai program pemerintah yang 

berkesinambungan sehingga perkara carok dapat diminimalisir. 
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