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Abstrak 

Penelitian tentang carok masal di desa Bujur Tengah sangat menarik untuk dikaji 

setidaktidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain bahwa  Carok memiliki 

konotasi dan persepektif yang negatif bagi masyarakat luas. Fenomena Carok 

yang terjadi di desa Bujur yang dilakukan oleh kelompok H.Baidlowi dan 

Mursidin adalah carok yang memperebutkan tanah bengkok, sehingga hubungan 

kedua kelompok ini melakukan aksi kriminalitas yakni melakukan carok, kedua 

kelompok tersebut sama-sama mempunyai alasan mebela kehormatan dan harga 

diri, sehingga pada akhirnya masyarakat desa Bujur resah, takut bahkan ada 

sebagian masyarakat yang berpendapat jika tanah bengkok itu layaknya tidak ada 

atau dicabut oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik, dan sebagai salah satu 

upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan Hukum Negara di 

Indonesia. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari metode tentang penulisan 

karya ilmiah, yaitu tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam 

penelitian ini merupakan penelitian kajian antropologi, dimana penulis melakukan 

penelitian atas keberlakuan hukum, sifat dan karakter di masyarakat, serta 

mengumpulkan dari berbagai data-data yang bersangkutan dengan tema 

penelitian, seperti pada sumber sekunder yang berupa buku tentang carok Madura, 

dan sumber primer sperti yang terdapat pada majalah tempo dan kompas, terkait 

dengan permasalahan yang dibahas. Secara ringkas dapat katakan bahwa banyak 

yang menganggap Carok adalah tindakan keji dan bertentangan dengan ajaran 

agama meski suku Madura sendiri kental dengan agama Islam pada umumnya 

tetapi, secara individual banyak yang masih memegang tradisi Carok, dan 

berpegang teguh terhadap falsafah orang Madura (Lebih baik putih tulang dari 

pada putih mata). Carok merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh 

masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah. Carok biasanya 

terjadi jika menyangkut masalah yang menyangkut kehormatan/harga diri bagi 
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orang Madura yang sebagian besar karena masalah perselingkuhan, harkat 

martabat/kehormatan keluarga, dan perebutan sebuah kekuasaan. 

 

  Kata Kunci : Carok, Tanah bengkok/percaton, Pamekasan, Madura 
 

 

 

Abstract 

The research talking about massive of Carok in Bajur Tengah Village is very 

interesting to be discussed, it caused several factors, for example Carok itself has 

negative connotation and perspective in large society. The phenomenon Carok is 

happening in Bajur village has to do between two groups, H. Baidlowi and 

Mursidin. They fight Carok bengkok land. Consequently, the relation of two 

groups has criminality action which it mentioned as Carok.  They have reason to 

defend honor. Finally, the society is fidgety and afraid. Half of society giving 

opinion if Bengkok land itself should be takes off by the Government.  The 

purpose of it to make the conflict cannot happen and one of the way to efforts 

legal action with the role law of state in Indonesia. This research cannot separate 

with the method of scientific written. It is heuristic, critical, Interpretation and 

historiography. This research using anthropology research, which the researcher 

has to do research appropriate with the role and characteristic in society and 

collect the data from any sources, for example secondary source taken from the 

book about Carok Madura and primary source taken from Tempo and Kompas 

magazine. The issues appropriate with the problem discussed. In brief, it can be 

concluded that the people has opinion Carok is criminality action and is not 

appropriate of the role in religion although Madura’s people itself has strong 

believing in their religion. But individually, tradition of Carok still happens. It is 

like the philosophy of Madura’s people said It is better the white of bone than the 

white of eye. Carok is the way chosen of Madura’s people to solve a problem. 

Carok can be happen if Madura’s people has problem related about honor. It 

caused by dishonesty, value and honor of family and fight of authorization. 

 

Key words: Carok, Bengkok/percaton land, Pamekasan, Madura 

  

 

Pendahuluan 

Ketika Kita mendengar kata-kata Madura, tentunya yang ada dalam benak 

kita adalah carok, orang-orang luar Madura mengatakan bahwa carok adalah cirri 

khas dari orang Madura, walaupun sebenarnya tidak semua orang Madura suka 

carok, menurut De Jonge dalam bukunya A.Latief Wiyata, orang Madura 
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mempunyai pengertian sendiri yang tidak sama dengan pengertian orang luar.
1
 

Akan tetapi tidak berlebihan jika carok diidentikkan terhadap orang Madura, 

karena carok merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang di wariskan oleh 

nenek moyang orang Madura, yang dilandasi falsafah Ango’an poteyah tolang 

etembeng poteya mata (lebih baik putih tulang dari pada putih mata), suatu 

ungkapan yang berarti lebih baik mati, dari pada menanggung perasaan malu.  

Falsafah tersebut mengandung makna bahwa  kehormatan orang Madura 

adalah segala-galanya, hal ini terbukti dengan banyak kasus-kasus carok yang 

telah terjadi dengan alasan membela harga diri dan kehormatan pribadi dengan 

rela mempertaruhkan nyawanya. Carok Madura mempunyai simbol,
2
 atau 

lambang tersendiri yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu 

simbol yang berupa celurit, yang mana simbol celurit ini mempunyai makna suatu  

keberanian masyarakat Madura. 

Celurit merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur 

khususnya Madura, senjata ini memiliki bentuk yang melengkung seperti bulan 

sabit. Celurit di gunakan sebagai senjata untuk membacok atau menebas
3
. Carok 

dan celurit laksana dua sisi mata uang, dimana Satu sama lain tak bisa dipisahkan. 

Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda 

pada abad ke 18 M.
4
 pada masa penjajahan Belanda, pak Sakera di jadikan 

mandor di perkebunan tebu di Kabupaten Pasuruan, dan dalam kesehariannya 

                                                             
1
 A.Latif Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Vol I, 

(Yogyakarta: LIKIS,  2002),  hlm. 7 

2
 Simbol berasal dari bahasa Yunani, Symbolos, yang berarti tanda atau ciri yang memberi 

tahukan sesuatu hal kepada seseorang. Menurut kamus umum besar bahsa Indonesia karya W.J.S 

Poerwadarminta menyebutkan bahwa simbol adalah semacam tanda yang menyatakan sesuatu hal 

yang mengandung maksud tertentu. Budiono Herusantoso, Simbolisme Dalam Budaya Jawa, 

(Yogyakarta: Haninidia Graha Widia, 2011),  hlm. 10. 

3
 Hamid Bahri, Kitab Budaya Nusantara, (Yogjakarta: DIVA Press, 2011),  hlm. 77. 

4
 Kasiyanto Kasemen, Ludruk sebagai teater sosial: Kajian kritis terhadap kehidupan, 

peran dan fungsi ludruk sebagi media komunikasi, (Surabaya: Airlangga Unifersiti press, 1999), 

hlm. 22. 
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Sakera tidak lepas dari celurit, disisi lain  fungsi celurit sebagai alat untuk 

berkebun, juka Sakera menggunakannya sebagai menjaga diri dari musuh, sebagai 

senjata pembacok, dan pada akhiryna terjadi konflik antara para petani kebun tebu 

dengan pihak Belanda. Para petani tebu menggunakan senjata tradisional, yaitu 

menggunakan senjata celurit, sedangkan Belanda sudah menggunakan senjata 

modern, dan pada akhirnya Sakera pindah ke Madura dengan tujuan untuk 

menjauhkan diri dari para penjajahan, sehingga Sakera menetap di Madura. Carok 

merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan).
5
 

Bahkan antar penduduk sebuah desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. 

Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di karaton, perselingkuhan, 

rebutan tanah, dan bia juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun. 

Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu 

yang berhubungan dengan harga diri kemudian diikuti antar kelompok atau antar 

klan dengan menggunakan senjata biasanya celurit. Tidak ada peraturan resmi 

dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif 

dan kriminal serta melanggar hukum. Ini merupakan cara masyarakat Madura 

dalam mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik. 

Biasanya carok merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat 

Madura dalam menyelesaikan suatu masalah. Carok biasanya terjadi jika 

menyangkut masalah-masalah yang menyangkut kehormatan/harga diri bagi 

orang Madura sebagian besar karena masalah perselingkuhan dan harkat 

martabat/kehormatan keluarga, dan apa bila harkat martabat itu diinjak-injak oleh 

orang lain, maka yang dirasakan mereka adalah malo (malu) yang dianggap suatu 

pelecehan, sehingga mereka melakukan carok terhadap orang yang telah 

melecehkan itu.
6
 

                                                             
5
 Carok adalah tradisi bertarung yang disebabkan karena alas an tertentu yang berhubungan 

dengan hargadiri kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan. Artike dari, 

(http://id.m.wikipedia.org/wiki/carok). Diakses pada Tanggal, 5-Mei-2014, jam.10:46 PM. 

6
 A. Latief Wiyata, Vol I, op. cit., hlm. 170. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harga_diri
http://id.wikipedia.org/wiki/Celurit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminal
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
http://id.m.wikipedia.org/wiki/carok
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Banyak yang menganggap carok adalah tindakan keji dan bertentangan 

dengan ajaran agama, meski masyarakat Madura sendiri kental dengan agamanya, 

yaitu Islam pada umumnya, namun masyarakat Madura sebagian masih  

memegang teguh terhadap falsafah orang Madura, yaitu Ango’an poteyah tolang 

etembeng poteya mata (lebih baik putih tulang dari pada putih mata),   sehingga 

secara individual banyak yang masih memegang tradisi Carok yang telah turun-

temurun di wariskan oleh nenek moyang masyarakat Madura.  

Madura kerap sekali terjadi peristiwa carok, yang disebabkan oleh alasan-

alasan tertentu. Seperti carok yang telah terjadi di desa Bujur Kecamatan 

Batumamar Kabupaten Pamekasan pada tahun 2006, Bujur juga termasuk salah 

satu desa yang dikenal oleh masyarakat sebagai desa yang disegani karena 

kekerasannya, sehingga banyak di takuti atau oleh masyaraka luar desa Bujur. 

Kabupaten Pamekasan, desa-desa yang digolongkan desa yang masyarakatnya 

kasar adalah desa Tebbul kecamatan Pagantenan dan desa Bujur kecamatan 

Batumarmar. Kedua desa tersebut sangat kerap sekali terjadi peristiwa carok dan 

perampokan dengan cara yang sangat sadis. Mereka menganggap carok 

merupakan hal biasa dan hampir setiap orang membawa senjata tajam kemanapun 

mereka pergi, alasannya adalah untuk menjaga-jaga diri dari orang-orang yang 

mempunyai niatan jelek kepada mereka, atau sebagai bela diri. Desa Bujur sering 

sekali terjadi peristiwa carok, yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah masalah perampokan sapi, kambing, dan motor, dan beberapa 

faktor lainnya, sehingga pencuri dan korban perampokan saling carok atau saling 

bacok-membacok, dan yang paling tradis yang terjadi di desa Bujur  adalah carok 

masal yang telah banyak  menewaskan banyak orang. 

Carok masal di desa Bujur pada tahu 2006 terjadi bukan karena masalah  

perselingkuhan dan harkat martabat/kehormatan keluarga, namun carok masal ini 

di warnai oleh mutif-mutif lain, dan baru pertama kalinya dalam sejarah 

Pamekasan. Sangat kerap sekali peristiwa carok yang terjadi di bebagai daerah di 

Madura, namun tidak kalah serunya dengan peristiwa yang terjadi di desa Bujur 

ini. Anehnya di desa Bujur dikenal dengan masyarakatnya yang taat terhadap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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agama dan rata-rata lulusan pondok pesantren, namun masih banyak sekali 

peristiwa-peristiwa carok terjadi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab 

permasalah yang dapat memotivasi masyarakat bujur melakukan perbuatan carok 

tersebut. 

Peristiwa terjadinya carok masal yang terjadi di desa Bujur mengagetkan 

banyak orang karna telah menewaskan banyak orang, khususnya Masyarakat 

Madura sendiri, setelah peristiwa besar Sampit dan Madura pada tanggal 18 

Februari 2001 yang telah menewaskan 500 orang dan 100.000 warga Madura 

harus kehilangan tempat tinggalnya, pembunuhan ini sangat sadis, banyak warga 

Madura yang ditemukan dibunuh dengan dipenggal kepalanya.
7
 Namun kini 

terjadi lagi di Madura sendiri sebuah tragedi berdarah carok masal di desa Bujur 

pada tahun 2006, peristiwa ini membuat masyarakat Madura tercengang, karena di 

daerah Madura itu sendiri terjadi konflik besar-besaran yang juga menwaskan 

banyak orang, konflik antar golongan ini disebabkan karena masalah perebutan 

suatu kekuasaan, yaitu berebut tanah percaton atau tanah upah dari pemerintah 

sebagai upah bagi kepala desa. 

Atas alasan tersebut kiranya kawasan desa Bujur layak diangkat sebagai 

kajian penelitian secara mendalam, karena di desa Bujur merupakan salah satu 

tempat kejadian peristiwa carok masal, selain itu desa Bujur yang dikenal dengan 

masyarakatnya yang sangat kasar Bujur juga mempunyai letak geografis yang 

sangat tandus dan gersang sehingga sangat berpengaruh secara psikologis  

terhadap masyarakatnya, sejauh ini masih belum ada yang mengkaji dan 

mengungkap secara ilmiah tentang peristiwa carok masala yang terjadi di desa 

Bujur pada tahun 2006. Sehingga perlu adanya upaya-upaya yang mengarah 

kepada pengkajian sejarah peristiwa carok tersebut. 

 

                                                             
7
 Peristiwa konflik Sampit dan Madura pada tanggal 18 Februari 2001. Artikel dari, 

id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit, Diakses pada tanggal 12-05-2014. 
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Hasil dan Pembahasan 

A. Latar belakang terjadinya peristiwa carok masal desa Bujur 

Carok masal yang terjadi di desa Bujur Tengah merupakan salah satu 

carok terbesar ke dua setelah peristiwa Sampit,
8
 namun pokok permasalahannya 

saja yang berbeda dengan carok yang terjadi di desa Bujur. Carok yang terjadi di 

desa Bujur merupakan sebuah tradisi  turun temurun yang di sebabkan oleh 

berbagai hal yang berhubungan dengan harga diri sehingga diikuti oleh berbagai 

kelompok.
9
 Ratusan polisi berjaga-jaga di desa yang berjarak 40 kilometer dari 

Pamekasan dengan dilengkapi senjata laras panjang, siang dan malam polisi 

bergantian menyusuri kampung seluas 4,5 kilometer per segi,. Beberapa polisi 

selalu tetap siaga dalam sebuah tenda yang dipasang di belakang pasar Bujur 

Tengah. Permusuhan yang berujung baku bunuh itu bermula dari sengketa lahan 

tembakau seluas 5,8 hektar yang dikenal juga sebagai tanah bengkok.
10

 

Masyarakat desa percaya, tanah itu adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang 

kemudian menjadi aset desa, Mereka menyebutnya Tanah Percaton.
11

 Baidlowi 

mengklaim percaton atau tanah khas desa tersebut telah menjadi miliknya. dengan 

lasan, ketika menjabat klebun,
12

 Baidlowi menukar dengan tanahnya seluas 4.430 

                                                             
8
 Peristiwa konflik Sampit dan Madura pada tanggal 18 Februari 2001. Artikel dari, 

id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit, diakses pada tanggal 12-05-2014. 

9
 Carok adalah tradisi bertarung yang disebabkan karena alas an tertentu yang berhubungan 

dengan hargadiri kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan. 

10
 Sengketa atas hak tanah timbul karena adanya pengaduan/keberatan dari orang/Badan 

Hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan TataUsaha Negara dibidang 

pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan badan pertanahan 

Nasional, keputusan tersebutmerasakan kerugian atas suatu bidang tanah. Dengan adanya 

pengaduan tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang 

disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu, Ali Achmad Chomzah, Hukum 

Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2003), hlm. 29. 

11
 Tanah percaton  Tanah Caton  adalah merupakan tanah yang berupa upah dari 

pemerintah yang diberikan kepada kepala desa dan merupakan tanah aset desa. 

12
 Klebun adalah mempunyai artian kepala desa. 
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meter persegi. Sedangkan tanah yang ditukar itu diatas tanahnya telah berdiri 

sebuah sekolah dasar. Proses penukaran tanah itu prosesnya dianggap sah, sebab 

telah melalui rapat desa yang dipimpinnya sendiri pada 9 Maret 1998. Setelah 

setahun kemudian, proses tukar guling ini disetujui Pemerintah Daerah Jawa 

Timur.
13

 

Tujuh tahun kemudian, Mursyidin yang menjadi klebun menggantikan 

Baidlowi pada tahun 2003 mulai mengutak-atik percaton.
14

 Menurut Mursyidin, 

percaton masih milik desa, karena masih belum ada bukti-bukti yang kuat bahwa 

tanah itu milik mantan kepala desa yang lama. Belakangan Mursyidin 

menemukan tanda tangan palsu beserta rapat desa saat proses tukar guling. Jenis 

perjanjian tukar guling tanah percaton ini berpotensi konflik karena disebabkan 

syarat-syarat tertulis tidak terpenuhi dan juga syarat-syarat tertulis tidak 

terpenuhi,
15

 inilah yang kemudian dilaporkannya ke Polres Pamekasan pada bulan 

Desember 2005.
16

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 A.Latif Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Vol II, 

(Yogyakarta: LIKIS,  2006),  hlm. 248, Lihat juga, KOMPAS, 13-15 Juli 2006, V. Manan, 

Sunudyantoro, Kukuh S.W. dan Mahbub Dj.Majalah Tempo, 24 Juli 2006, V. Nurlis E. Meuko, 

dan Adi Mawardi (Madura). Majalah Tempo, 23 Juli 2006. 

14
  Dalam kasus ini sudah sangat jelas dengan apa yang telah diwawancarai oleh Bpk 

Syafi’ie, yang diunggah di laman youtube, tentang peristiwa sengketa atas hak tanah khas desa. 

Buka juga laman youtube. Wanted carok masal bujur. 

15
 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, 

(Yogyakarta : KANISIUS Anggota IKAPI, 2001 ), hlm. 115. 

16
 Dalam rapat yang di laksanakan pada tanggal  9 Maret 1998, merupakan rapat tertutup 

atau rapat desa tertutup yang dipimpin sendiri oleh Baidlowi beserta orang-orang dekatnya, 

mengandung beberapakejanggalan-kejanggalan atau memanipulasi data-data pada rapat tersebut. 
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B. Hubungan antara kepala desa yang lama dengan kepala desa yang 

baru 

Perselisihan antara mantan Kepala Desa Bujur Tengah Haji Baidawi dan 

Kepala Desa Bujur Tengah Haji Mursidin di Batumarmar, Pamekasan, Madura, 

Jawa Timur, berakhir dengan tragis. Dua kelompok massa ini terlibat tawuran 

bahkan saling bunuh atau carok masal terjadi. Akibat dari bentrok atau carok masl 

ini tujuh orang tewas dan Sembilan orang lainnya terluka.
17

 

Puluhan orang telah menyabung nyawa. Petarung ini berasal dari dua 

kelompok yang berseberangan, yaitu pendukung Haji Mursyidin, Kepala Desa 

Bujur Tengah, berhadapan dengan massa yang dipimpin Haji Baidlowi, bekas 

klebun (kepala desa) setempat. Tujuh orang tewas, termasuk Mursyidin, jejak 

kekerasan di kampung berpenghuni 12 ribu jiwa ini masih menjadi tontonan 

warga. Namun, jangan harap mereka bersedia diajak bicara, apalagi dengan topik 

kebun tembakau berdarah itu. “Tak oneng (tidak tahu),” seorang pria menjawab 

pertanyaan wartawan Tempo, lalu menghindar. 

Pesan Mursyidin sebagaimana diulangi Supandi, seorang warga. Lalu, 

berangkatlah mereka ke rumah Baidlowi di Dusun Nomeh yang berjarak 500 

meter dari kediaman Mursyidin di Desa Bujur Tengah. Nur Azizah, ibu kandung 

Mursyidin, minta ikut. Mereka menggunakan enam mobil, sebagian berjalan kaki. 

Tiga ratus meter dari tempat tinggal Baidlowi, mereka memarkir mobil. Jarum 

jam menunjukkan pukul 08.00 WIB. Berjalan kaki mereka menuju tujuan, namun 

Baidlowi tak ada di rumahnya.Menurut Rahmah, 40 tahun, istri muda Baidlowi, 

suaminya meninggalkan rumah sejak pukul 05.00 WIB. Dia pamit ke Kota 

Pamekasan bersama putranya, Affandi, dan Nur Hasyim, sopir pribadinya. Karena 

itu, rombongan Mursyidin berbalik pulang. Namun, 100 meter melangkah, ratusan 

pendukung Baidlowi menghadang dengan celurit terhunus. Mursyidin maju dan 

                                                             
17

  A.Latif Wiyata,  Vol II, op.cit,  hlm. 251. Lihat juga, KOMPAS, 13-15 Juli 2006, V. 

Manan, Sunudyantoro, Kukuh S.W. dan Mahbub Dj.Majalah Tempo, 24 Juli 2006, V. Nurlis E. 

Meuko, dan Adi Mawardi (Madura). Majalah Tempo, 23 Juli 2006. 
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menjelaskan tujuannya menjumpai Baidlowi untuk berdialog. Karena itu, dia 

minta warga membubarkan diri. 

Letusan bondet
18

 menjawab permintaan Mursyidin. Pendukung klebun 

kocar-kacir. Sebagian melarikan diri. Ada juga yang memilih menghadapi 

serangan celurit pendukung Baidlowi. Mereka saling bacok dan berkejaran di 

tegal tanaman tembakau yang diperebutkan. Mursyidin membawa ibunya, Nur 

Azizah, bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggir jalan. Sayang, musuh 

mengetahuinya. Dia diseret keluar dan didorong hingga bergulingan di percaton. 

Tergolek di dekat tanaman tembakau, tubuh pria 39 tahun ini dihujani celurit. 

Mursyidin tak mampu melawan dengan tangan kosong. Nur Azizah tak tahan 

melihat putranya yang tak berdaya. Dia memeluk anaknya yang bersimbah darah. 

Tubuh perempuan yang sudah uzur ini menjadi perisai, celurit pun menghunjam 

berkali-kali ke wanita tak berdaya ini. Ibu dan anak ini tewas berpelukan. 

Untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, Kepala Polres 

Pamekasan, Adang Ginandjar, menyiagakan anak buahnya di Bujur Tengah. Dia 

memastikan siapa pun yang terlibat dalam perkelahian itu akan menerima 

ganjaran hukuman, karena peristiwa ini merupakan peristiwa kriminal. Setelah 

sebulan kemudian, sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga 

sudah menangkap Baidlowi, yang bersembunyi di tengah hutan desa Talang 

Siring, Kecamatan Larangan. 

 

C. Pelaku serta yang berperan dalam peristiwa carok masal 

Niat baik kepala desa Bujur tengah beserta rombongan untuk menanyakan 

status tanah khas desa seluas 5,8 hektar yang di klaim kepala desa sebelumnya H. 

Baidlowi berakhir tragis. Lima orang dari kelompok Mursidin tewas bersimbah 

darah, mereka adalah Mursidin dan ibunya Nur Asizeh, Makruf, Muhri, dan 

Zainol. Sedang dari kelompok Baidawi: Safiih dan Mat Tahan jatuh terkapar. 

Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan. 

                                                             
18

  Bondet adalah bom ikan yang digunakan nelayan untuk memburu ikan di laut maupun di 

sungai-sungai besar. 
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Seorang di antaranya adalah korban salah sasaran. Karim yang bekerja sebagai 

tukang ojek kebetulan lewat di lokasi kejadian dan terjebak di tengah perkelahian 

massal. 

Pada peristiwa carok masal di desa Bujur Tengah, yang menjadi 

propokator atau pelaku otak utama carok adalah Agus beserta istrinya Saniah, 

Agus merekrut orang-orang dari luar desa Bujur Tengah dan Agus inilah yang 

membunuh langsung H. Mursyidin. Pelaku kedua adalah Mat Toli, Mat Toli juga 

sebagai pelaku carok kedua yang telah banyak menewaskan orang-orang yang 

tidak bersalah. Masih ada banyak dari belasan yang telah berhasil ditangkap, 

namun pelaku utamnaya adalah Mat Toli, Agus, Saniah, dan Baidlowi. jadi dari 

hasil survey pelaku carok yang tertangkap dan di nyatakan bersalah berjumlah 15 

orang.
19

 

 

D. Tanggapan masyarakat terhadap carok masal yang terjadi di desa 

Bujur Tengah 

Pembahasan terhadap respon atau sebuah tanggapan masyarakat terhadap 

kasus carok masal yang terjadi di desa Bujur tengah, hal ini akan difokuskan pada 

tanggapan dari pihak keluarga, baik dari pelaku carok yang menang maupun 

pelaku carok yang kalah atau korban, serta tanggapan dari pihak masyarakat. 

tanggapan pihak keluarga pelaku carok yang menang pada umumnya 

membenarkan carok itu dilakukan dan justru kemenangannya membangkakan 

mereka. kebanggaan atas kemenangan itu semakin besar dirasakan apabila pelaku 

carok sebelumnya sudah dikenal sebagai orang jago seperti pada kasus yang 

melibatkan  H.Baidlowi pelaku carok masal yang terjadi di desa Bujur Tengah. 

Cara berhadap-hadapan termasuk Ngonggai yang dianggap lebih 

menunjukkan sikap kesatria menjadi semakin kurang bermakna lagi, karena 
                                                             

19
  Dalam kasus ini sudah sangat jelas dengan apa yang telah diwawancarai oleh Adang, 

yang diunggah di laman youtube, tentang peristiwa sengketa atas hak tanah khas desa. Buka juga 

laman youtube. Wanted carok masal bujur. 
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dengan cara nyelep pelaku carok tetap mendapat legitimatis sebagai orang jago 

jika dapat membunuh lawannya. Bagi keluarga Mursyidin sebagai korban, 

perasaan dendam tampak sangat besar oleh karena sebagai pelaku korban carok 

yang tidak bersalah malah mati karna kekejaman H. Baidlowi. Perasaan dendam 

keluarga Mursyidin di saksikan oleh banyak orang, karena ketika meninggalnya 

Mursyidin membela harga diri demi kemakmuran rakyatnya selaku kepala desa, 

Mursyidin ingin memperjuangkan hakmilik rakyatny yaitu yang berupa tanah 

percaton. 

Sedangka mengenai tanggapan masyarakat terhadap carok pada umumnya 

kelompok H. Baidlowi sangat sadis atau kejam karena melakukan carok dengan 

cara nyelep atau bermain dari belakang, sedangkan Mursyidin tidak ada persiapan 

apapun untuk keperluan carok, niat baik Mursyidin tidak dapat terungkapkan 

karena di bantai  oleh kelompok H. Baidlowi. Masyarakat desa Bujur Tengah 

menganggab bahwa sikap yang dilakukan Bidlowi terhadap Mursyidin tidak 

smestinya carok di lakukan secara jantan. Seharusnya jika memang ingin 

melakukan carok maka Baidlowi harus ada pemberi tahuan terlebih dahulu, 

sehingga keduanya sama-sama siap. 

 

Simpulan 

Carok adalah suatu kekerasan yang secara historis telah dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Madura sejak beberapa abad yang lalu selain mempunyai 

kaitan dengan faktor tersebut tampaknya juga tidak dapat dilepaskan dari faktor 

politik, yaitu lemahnya otoritas Negara atau pemerintah sejak sebelum dan 

sesudah kemerdekaan mengontrol sumber-sumber kekerasan serta ketidak 

mampuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan rasa keadilan. 

proses perjalanan waktu yang sangat panjang kemudian mengkondisikan orang 

Madura sekan-akan tidak mampu untuk mencari dan memilih opsi atau alternatif 

lain dalam upaya mencari solusi ketika mereka sedang mengalami konflik kecuali 

melakukan carok yang di anggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka, dengan 

kata lain, carok juga merupakan kekurangmampuan para pelaku carok 
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mengekspresikan budi bahasa oleh karena mereka lebuh mengedepankan perilaku 

negatif secara fisik untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang dianggap 

musuh sehingga konflik yang berpangkal pada pelecehan harga diri tidak akan 

pernah mencapai rekonsiliasi. 

Carok selalu dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang 

melakukan pelecehan harga diri terutama gangguan terhadap istri dan perebutan 

suatu kekuasaan yang menyebabkan orang malu.  seperti yang telah terjadi pada 

kedua kelompok H.Baidlowi dan Mursidin adalah carok yang memperebutkan 

tanah bengkok atau tanah yang berupa upah dari pemerintah kepada kepala desa, 

sehingga hubungan kedua kelompok ini melakukan aksi kriminalitas yakni 

melakukan carok masal, kedua kelompok tersebut sama-sama mempunyai alasan 

mebela kehormatan dan harga diri, sehingga pada akhirnya masyarakat desa Bujur 

resah, takut, bahkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat jika tanah 

bengkok itu layaknya tidak ada atau dicabut oleh pemerintah agar tidak terjadi 

konflik, dan jika dibiarkan begitu saja maka masalh persengketaan ini selamanya 

tidak akan selesai, karena akan muncul  dendam berkelanjutan sampai tujuh 

turunan. 

Selain melakukan pelecehan terhadap harga diri, carok yang terjadi di desa 

Bujur Tengah juga merupakan salah satu masalah harga diri tentang hal 

kekuasaan atau jabatan, carok oleh sebagian pelakunya dipandang sebagai alat 

untuk meraih posisi atau status sosial lebih tinggi sebagai orang jago dalam 

lingkungan komonitas mereka atau dalam lingkungan dunia blater. Bahkan 

dengan posisi status dan status sosial ini mereka dapat pula meraih kedudukan 

formal dalam lingkungan institusi formal atau birokrasi yaitu sebagai kepala desa. 

Dengan demikian, carok dipandang oleh sebagian pelakunya sebagai suatu alat 

untuk memperoleh kekuasaan. 
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