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ABSTRAK

PEMANFAATAN JOKI CILIK PADA TRADISI MAIN JARAN (PACUAN
KUDA) DI KABUPATEN SUMBAWA (PERSPEKTIF BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan joki cilik pada
tradisi main jaran (pacuan kuda) di kabupaten sumbawa (perspektif berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Penelitian
ini merupakan Penelitian Empiris dengan menggunakan metode pendekatan,
yaitu Perundang-undangan, Konseptual, dan Sosiologis. Pengumpulan bahan
hukum melalui penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan
analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kegiatan
pacuan kuda (main jaran) yang melibatkan anak dibawah umur di Kabupaten
Sumbawa merupakan kegiatan eksploitasi fisik dan sosial terhadap anak jika
mengacu pada undang-undang Perlindungan Anak. Kegiatan pacuan kuda
tersebut sangat membahayakan anak karena tidak sertai dengan standar
keamanan dalam perlombaan pacuan kuda. 2) Perlindungan hukum terhadap
anak merupakan usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai
kedudukan dan peranannya. Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan
satu sisi pendekatan untuk melindungi hak-hak anak. Peran instansi sangat
diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang di manfaatkan secara ekonomis
oleh orang dewasa.
Kata Kunci : kegiatan pacuan kuda, eksploitasi terhadap anak.

ABSTRACT

UTILIZATION OF JOKI CILIK ON TRADITION OF MAIN JARAN (HORSE
HOUSE) IN SUMBAWA REGENCY (PERSPECTIVE BASED ON LAW
NUMBER 35 YEAR 2014 AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 YEAR

2002 REGARDING CHILD PROTECTION)
This study aims to determine the use of small jockeys in the tradition of playing
jaran (horse race) in Sumbawa regency (perspective based on Law No. 35 of
2014 on Child Protection). This research is aEmpirical Research using approach
method, that is Law, Conceptual, and Sociologic. Collection of legal materials
through literature research. Analysis of legal materials using descriptive
qualitative analysis. The results showed that: 1) Horse racing activities involving
minors in Sumbawa Regency are physical and social exploitation activities for
children when referring to Child Protection law. Racetrack activities are very
dangerous to children because it does not accompany the safety standards in the
race of the horse race. 2) Legal protection of children is a business or activity of
all levels of society in various positions and roles. Legal protection for children
is one side of the approach to protecting children's rights. The role of agencies is
necessary to protect the rights of children that are utilized economically by
adults.
Keywords: horse racing activities, exploitation of children



I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan

perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan

alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan

hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan

ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa :1

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kegiatan yang terjadi di kabupaten sumbawa, Nusa Tenggara Barat,

dimana anak yang masih belia yang berumur antara 5 sampai 10 tahun diikut

sertakan dalam kegaiatan balapan kuda yang dikenal dikalangan orang sumbawa

“main jaran”. Balapan kuda atau main jaran merupakan kebiasaan orang

sumbawa yang melibatkan anak sebagai penunggang atau dikenal dengan

“Joki”.

Dilihat umur kegiatan balapan kuda atau main jaran yang terjadi di

kabupaten Sumbawa telah melanggar Undang-Undang yang berlaku dan

menjadi sorotan utama adalah anak di bawah umur dan berlaga dilintasan serta

berbahaya yang dihadapi oleh anak, bahaya yang di hadapi oleh anak seperti

luka ringan sampai luka berat, mengingat kegiatan tersebut merupakan kegiatan

1 Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran
Negara  No 14 Tahun 2006



ekstrim karena memacu kuda dengan cepat tanpa menggunakan peralatan yang

memadai, sehingga resiko yang dihadapi oleh anak sangat berbahaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

permasalahan yakni sebagai berikut: (1). Apakah pemanfaatan joki cilik pada

tradisi main jaran (pacuan kuda) yang menggunakan anak di bawah umur di

Kabupaten Sumbawa merupakan tindakan eksploitasi atau tidak menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ? (2). Bagaimana peran instansi

terkait dalam melakukan pembinaan dan melihat pemanfaatan joki cilik pada

tradisi main jaran (pacuan kuda) di kabupaten Sumbawa ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1). Untuk

mengetahui dan memahami apakah pemanfaatan joki cilik pada tradisi main

jaran (pacuan kuda) yang menggunakan anak di bawah umur di Kabupaten

Sumbawa. (2). Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran instansi

terkait dalam melakukan pembinaan dan melihat pemanfaatan joki cilik pada

tradisi main jaran (pacuan kuda) di Kabupaten Sumbawa.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah

sebagai berikut: (1). Manfaat Akademis: merupakan salah satu syarat untuk

mencapai studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas

Mataram. (2). Manfaat Teoritis: diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana serta

mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.



(3). Manfaat Praktis: Memberikan informasi mengenai apakah pemanfaatan joki

cilik pada tradisi main jaran (pacuan kuda) yang menggunakan anak di bawah

umur di Kabupaten Sumbawa serta memberikan informasi mengenai peran

instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan melihat pemanfaatan joki cilik

pada tradisi main jaran (pacuan kuda) di Kabupaten Sumbawa.

Ruang Lingkup penelitian ini yaitu mengkaji tentang pemanfaatan joki

cilik pada tradisi main jaran (pacuan kuda) oleh anak di bawah umur di

Kabupaten Sumbawa dikaji berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35

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

Perlindungan Anak.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena mengkaji

penerapan hukum di masyarakat atau dilapangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Pendekatan

Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologis. Adapun

Sumber data dan jenis data yaitu: (1). Sumber data: data kepustakaan yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. (2). data lapangan: data yang diperoleh saat melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu data yang

diperoleh dibuat dalam bentuk uraian kata-kata guna mengungkap hasil dari

penelitian yang dilakukan.



II. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan joki cilik pada tradisi main jaran (pacuan kuda) yang

menggunakan anak di bawah umur di Kabupaten Sumbawa

merupakan tindakan eksploitasiatau tidak menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh

penyusun ialah sebagai berikut :

Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan

terhadap anaksecara tidak wajar. Anak sebagai individu harus dilindungi

hak-haknya, mempunyai ketentuan-ketentuan hak yang melekat padanya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B : "Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi",

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak yaitu: (1). Eksploitasi Fisik

merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi

keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja

dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum

dijalaninya. (1). Eksploitasi Sosial merupakan segala sesuatu yang dapat

menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. (2).

Eksploitasi Seksual merupakan perlakuan tidak senonoh terhadap anak

dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi,



2. Peran Instansi Terkait Dalam Melakukan Pembinaan dan

Pemanfaatan Joki Cilik Pada Tradisi Main Jaran (Pacuan Kuda) Di

Kabupaten Sumbawa

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha atau kegiatan

seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya.

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan

untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, sebagai mana disebutkan di

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang termuat dalam rumusan Pasal 20 dan

Pasal 59 Undang-Undang Tersebut.

Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Daerah Dalam Melihat

Pemanfaatan Joki Cilik Pada Tradisi Main Jaran (Pacuan Kuda) Di

Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

Menurut Ibu Laeli Febrianti selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2KBP3A),

mengatakan bahwa;2

“Memang kegiatan pacuan kuda (main jaran) jika mengacu
kepada undang-undang perlindungan anak maka kegiatan tersebut
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang anak. Karena
secara langsung melibatakan anak yang masih di bawah umur
sebagaimana di sebutkan di dalam undang-undang tersebut.

2Hasil Wawancara dengan Ibu Laeli Febrianti selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak (P2KBP3A), Pada tanggal 17 Mei 2018



Berkaitan dengan kegiatan main pacuan kuda yang terjadi,
Pemerintah Daerah melalui Dinas  P3KBP3A belum secara langsung
untuk terjun ke dalam kegiatan pacuan kuda untuk melakukan
tindakan-tindakan pelaranggan terhadap joki cilik sebagai
penunggang kuda, dikarenakan masih terkendala dengan budaya
masyarakat Sumbawa yang sedari dulu menggunakan anak sebagai
joki serta kepemilikan kuda pacu merupakan kalangan atas yang
notabene tau tentang keberadaan undang-undang perlindungan
anak.”

Peran Masyarakat Dalam Melihat Pemanfaatan Joki Cilik Pada

Tradisi Main Jaran (Pacuan Kuda) Di Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

tentang peran masyarakat menyatakan dalam pasal 72, yaitu;

1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik
secara perorangan maupun kelompok

2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak,
lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dan dari dunia usia.

3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ;
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi

mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan
tentang anak

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang
terkait perlindungan anak

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi
pelanggaran hak anak

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi
sosial bagi anak

e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan
suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak

g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif
terhadap anak korban sebgaimana dimaksud dalam Pasal
59



h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi
dalam menyampaikan pendapat.

4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan
perlindungan anak.

Sehingga dalam kegiatan pacuan kuda ini masyarakat dalam hal ini

orang tua, pemilik kuda, panitia sekaligus ketua Pordasi harus lebih

memperhatikan apa yng menjadi hak anak serta wajib untuk

melindunginya, dan bukan malah sebaliknya membiarkan anak-anak

mengikuti kegiatan tersebut tanpa adanya perlindungan yang jelas.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Melihat Pemanfaatan

Joki Cilik Pada Tradisi Main Jaran (Pacuan Kuda) Di Kabupaten

Sumbawa.

Lembaga Perlindungan Anak adalah Lembaga Independen di bidang

perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis

masyarakat, sesuai Mandat Forum Nasional LPA ke III tahun 2001 dari 33

Provinsi di indonesia bersama Komnas Anak, untuk melakukan

serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat

mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.

Ketua LPA Sumbawa juga mengatakan;3

“Sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan
terhadap kegiatan yang melibatkan anak, kami telah melakukan
segala tindakan berupa sosialisasi serta mengirim surat dan bertemu
secara langsung dengan kepada pemerintah Sumbawa serta Polres
Sumbawa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mana kegiatan

3Hasil Wawancara dengan Bapak Ikraman selaku Ketua LPA Sumbawa, Pada tanggal  3
Mei 2018



pacuan kuda tersebut merupakan pelanggaran terhadap anak. Tetapi
tidak ada tindakan tegas yang dilakukan serta tidak adanya dukungan
masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, lembaga perlindungan anak memiliki

peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan

yang melibatkan anak guna melindungi anak dari segala kegiatan yang

dapat merugikan anak.

Peran Kepolisian Dalam Melihat Pemanfaatan Joki Cilik Pada

Tradisi Main Jaran (Pacuan Kuda) Di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun bersama Kanit Reskrim

Sumbawa Bapak Arifin Setioko mengenaipacuan kuda yang terjadi, beliau

mengatakan;4

“Pada tahun 2009, kegiatan pacuan kuda (main jaran) yang
menggunakan joki cilik pernah kami larang karena jika mengacu
dengan undang-undang perlindungan anak, ini merupakan kegiatan
eksploitasi karena memperkerjakan anak dan serta tidak ada standar
kemanannya. Tidak hanya itu, pelanggaran-pelanggaran lain yang
sering terjadi ketika ajang pacuan kuda berlangsung seperti
perjudian. Lingkungan seperti ini bahkan tidak baik untuk anak”.
Kepolisian juga melakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat
terkait Undang-undang perlindungan anak, sekalipun ini merupakan
budaya masyarakat tetapi tetap harus memperhatikan segala sisi
untuk menjamin hak-hak anak.

Peran aktif Kepolisian Indonesia (POLRI) terhadap perlindungan

anak salah satunya dengan di bentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (RPK) di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan

komitmen pihak aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam

upaya penegakan hukum.

4Hasil Wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Sumbawa Bapak Arifin Setioko, Pada
tanggal  3 Mei 2018



III. PENUTUP

(1). Kesimpulan: (a). Kegiatan pacuan kuda (main jaran) yang melibatkan

anak dibawah umur di Kabupaten Sumbawa telah menjadi budaya masyarakat

sejak dahulu. Menurut masyarakat Sumbawa, ini hal yang sudah biasa karena

mereka tidak memahami secara menyeluruh tentang aturan yang berkaitan

tentang anak. Sementara jika kegiatan pacuan kuda dilihat dari perspektif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka ini termasuk eksploitasi.

Kegiatan pacuan kuda tersebut merupakan eksploitasi fisik dan sosial, karena

bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak. (b). Peran instansi

terkait sangat diperlukan agar dapat melindungi hak-hak anak yang

dimanfaatkan secara ekonomis oleh orang dewasa. Instansi terkait meliputi

Pemerintah Daerah, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Anak, dan Pordasi

(persatuan olahraga kuda). Instansi tersebut telah melakukan sosialisasi terhadap

pentingnya perlindungan anak, akan tetapi tidak ada upaya lanjutkan mengingat

menurut masyarakat Sumbawa Joki Cilik merupakan hal yang sudah biasa.

(2) Saran: (a). Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat

peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pentingnya perlindungan anak

sebagai joki cilik pacuan kuda (main jaran) sebagai budaya lokal Sumbawa serta

perlu dibuat standarisasi perlengkapan Pacuan Kuda tersebut. (b). Diharapkan

pihak kepolisian untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi bersama Lembaga

perlindungan anak dan Pordasi (persatuan olahraga kuda) terhadap peraturan

keselamatan bagi anak sebagai joki cilik bagi masyarakat. (c). Masyarakat



diharapkan memahami dan melaksanakan perlindungan kemanusiaan dan sosial

bagi joki cilik dalam pacuan kuda (main jaran) sebagai budaya yang menghargai

harkat dan martabat manusia.
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