
PENUTUP

1 • Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu dapat dikemukakan

kesimpulan sebagai berikut :

-  Carok yang menjadi kebiasaan suku Madura sebenarnya bukan 

suatu budaya, tetapi merupakan suatu trad is i  yang sudah 

membudaya. Carok merupakan suatu i s t i l a h  yang diberikan  

oleh suku Madura dalam menamakan semacam perkelahian yang 

ber la ta r  belakang persoalan harga d i r i .  Sedangkan pelak

sanaan dari carok sebenarnya di mana-manapun ada. Jadi 

hanya satu i s t i l ah  atau satu penamaan saja. Carok meru

pakan suatu n i l a i  yang sudah ada sejak dahulu sebagai 

cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang ber latar  be

lakang persoalan harga d i r i .  Merupakan suatu n i l a i  yang 

dimilik i  oleh nenek moyang mereka dan diakui secara tidak 

langsung melalui proses turun-temurun.

-  Suku Madura memandang harga d i r i  sebagai norma terutama 

yang berkaitan dengan masalah keyakinan keagamaan. Sehingga 

setiap pelanggar norma tersebut harus menerima sanksi be-  

rupa carok. Dalam pengertian murni carok, suku Madura meng- 

artikan sebagai perkelahian antara 2 orang dengan senjata 

tajam secara adu muka karena persoalan harga d i r i .  Dengan 

demikian carok memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bentuk perkelahian antara 2 orang.

2. Menggunakfin senjata tajam.
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3. Secara adu muka,

4* Persoalan harga d i r i .

-  Ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya carok selain  

faktor kebiasaan yaitu, keadaan alam dan pendidikan.

-  Dalam perkembangan sekarang pengertian carok sudah tidak 

murni lag i  tetapi sudah lebih luas sesuai dengan anggapan 

dalam masyarakat. Perluasan pengertian tersebut dalam hal:

1. Cara pelaksanaan carok;

Kalau dalam pengertian murni carok dilaksanakan secara 

adu muka, sekarang pelaksanaan dari belakang (nyelep)  

juga termasuk carok,

2. Pelaku carok;

Ada carok jenis keroyok di mana pelakunya adalah an

tara seorang melawan beberapa orang*

3. Motif pelaku;

Ada motif balas dendam yang lazim dikatakan carok 

berantai.  Selain itu  dalam perkembangan selanjutnya sering-  

ka l i  carok tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan. 

Maksud yang bersangkutan di s ini adalah orang yang mem

punyai persoalan sesungguhnya. Jadi orang yang bersang

kutan tersebut menyuruh orang la in  dengan memberi imbalan 

tertentu yang telah disetujui oleh keduanya. Si pelaku 

carok hanya sebagai perantara.

-  Ditin jau dari akibat yang ditimbulkan maka carok meru

pakan suatu kejahatan. Ditinjau dari faktor yang mempe

ngaruhi terjadinya yang merupakan faktor kriminogen maka 

secara Sosio Kriminologik carok merupakan suatu kejahatan.
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Ditinjau dari unsur-unsumya memenuhi rumusan dari suatu 

perbuatan pidana yang di atur dalam KUHP maka secara For

mal Yuridik carok merupakan suatu kejahatan* Oleh karena 

carok berakibat matinys orang atau luka-luka berat maka 

bentuk kejahatan yang sesuai adalah pembunuhan atau pe

nganiayaan berat, Sampai saat in i  belum ada aturan. khu

sus mengenai carok, oleh karena itu  digunakan peraturan 

Hukum Pidana umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di dalam praktek peradilan terhadap pelaku carok dikenakan 

melanggar pasal tentang pembunuhan yang di atur dalam 

bab XIX buku kedua KUHP atau tentang penganiayaan berat 

yang di atur dalam bab XX buku kedua KUHP.

-  Walaupun disamakan dengan pembunuhan dan penganiayaan 

biasa namun ada beberapa c i r i  khas yang dimiliki carok, 

C i r i - c i r i  tersebut terletak pada pelaku, cara pelaksanaan, 

motivasi dan a la t  yang digunakan, Dengan mengetahui c i r i -  

c i r i  tersebut ternyata anggapan masyarakat selama in i  yang 

menyatakan bahwa setiap pembunuhan dan penganiayaan yang 

dilakukan oleh suku Madura se la lu  dikatakan carok, adalah 

tidak benar, Karena pada umumnya masyarakat hanya melihat 

dari sudut pelaku sa ja ,  Selain itu kenyataannya ada pula 

suku Madura yang tidak menyukai kebiasaan carok, biasanya 

suku Madura yang sudah lama keluar dari pulau Madura.

-  Dalam upaya pencegahan kebiasaan carok nampaknya pembe- 

rian sanksi pidana terhadap pelaku tidak e fek t i f ,  Mengingat

carok adalah merupakan masalah yang sangat kompleks dengan 

lnt^r belakang serta faktor yang mempengaruhi terjadinya.
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Sehingga diperlukan upaya-upaya la in .

2. Saran

-  Dalam upaya pencegahan dan pengurangan kebiasaan carok 

diperlukan upaya-upaya yang be rs i fa t  formal dan informal.  

Formal melalui pemberian sanksi pidana (pemidanaan) te r 

hadap pelaku dan peningkatan pendidikan, terutama pendi- 

dikan dasar. Dengan menambah f a s i l i t a s  sekolah-sekolah 

dasar di daerah-daerah. Di samping itu juga peningkatan 

mutu pendidikan agar dapat menghasilkan pe la ja r -pe la ja r  

yang mempunyai kwalitas baik. Karena dalam persoalan ca

rok yang terpenting adalah untuk menimbulkan kesadaran 

dari dalam d ir i  pribadi seseorang untuk tidak melakukannya. 

Dan keyakinan yang demikian in i  harus ditanamkan sejak pen

didikan awal (dasar ) .  Sehingga kesadaran untuk tidak me

lakukan carok itu  akan benar-benar muncul dari hati nura-  

ni seseorang tanpa ada suatu paksaan. Informal melalui 

pemberian penyuluhan-penyuluhan baik yang be rs i fa t  edukatif  

dan keagamaan.

-  Mengingat suku Madura sangat menjunjung tinggi peranan to-  

koh-tokoh masyarakat dan ulama, maka diharapkan para to-  

koh-tokoh masyarakat dan ulama dapat berperan sebagai me

diator yaitu sebagai penyampai pesan bahwa carok adalah 

merupakan suatu kejahatan, dari pemerintah atau masyarakat 

la in  secara langsung. Sehingga akan terwujud suatu komuni- 

kasi secara tidak langsung kepada-masyarakat Madura* De

ngan penyuluhan-penyuluhan atau dakwah tersebut maka pada
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akhirnya akan dapat menimbulkan kesadaran bahwa carok 

(bacas main hakim sendiri )  itu tidak baik, Di samping 

merugikan orang lain juga melanggar hukum dan dilarang  

oleh agama apapun juga,

Aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan kewaspadaan 

dalam pengusutan perkara dengan la ta r  belakang carok.

Agar dalam pemberian hukuman dapat berfungsi sebagai-  

mana mestinya.

Aparat kepolisian agar mengadakan pengawasan lebih ke.tat 

terhadap seseorang yang dicurigai membawa senjata tajam 

ataupun memilikinya tanpa i j i n .  Dengan meningkatkan 

operasi-operasi perampasan senjata tajam.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat misalnya dengan 

melalui kegiatan jaksa masuk desa.

Agar masyarakat umum menghilangkan anggapan bahwa setiap  

pembunuhan dan penganiayaan oleh suku Madura dikatakan 

carok, sebelum mengetahui apa carok yang sebenarnya, Ka

rena justru akan menimbulkan kebanggaan bagi pelaku carok. 

Di samping itu  agar pemberian cap bahwa setiap suku Madura 

se la lu  carok dapat dihilangkan.
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