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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leporide (pemakan 

tumbuhan hijau), yang dapat ditemukan di berbagai negara. Dahulu, hewan ini 

adalah jenis hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Mulai 

dikembangkan pada tahun 1912, di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni 

jenis kelinci Jawa (Lepus negricollis) dan kelinci Sumatera (Nesolagus 

netseherischigel). Kelinci Jawa diperkirakan masih ada di hutan-hutan sekitar 

wilayah Jawa Barat, warna bulunya cokelat perunggu kehitaman, ekornya 

berwarna jingga dengan ujungnya yang hitam. Berat kelinci jawa dewasa bisa 

mencapai 4kg. Sedangkan kelinci Sumatera, merupakan satu-satunya ras kelinci 

asli Indonesia. Habitatnya adalah hutan-hutan di pegunungan Pulau Sumatera. 

Panjang badannya bisa mencapai 40cm. Warna bulunya kelabu cokelat 

kekuningan (Priyatna, 2011, 9). 

 Di kota Malang saat ini sering kali kita menjumpai komunitas-komunitas 

penghobi seperti contoh komunitas pecinta hewan. Bukan hal baru lagi bahwa kita 

sering menjumpai sejumlah orang yang sedang melakukan aktifitas-aktifitas pada 

suatu tempat tertentu yang tergabung dalam suatu wadah komunitas. Malang 

Rabbit Community adalah salah satu komunitas pecinta hewan khusunya pecinta 

kelinci hias di Kota Malang. Komunitas Malang Rabbit Community atau yang 

sering disebut juga MRC ini sering kita jumpai di event Car Free Day  di jalan 

ijen Kota Malang. Komunitas ini berfokus pada perkembangan kelinci terutama di
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kota Malang. Mereka hadir untuk mensosialisasikan dan mengaspirasikan hobi 

mereka terhadap kelinci hias untuk masyarakat sekitar melalui banyak sosialisasi 

dan event pameran. Sosialiasi mengenai cara-cara memelihara kelinci dengan 

benar dan mengetahui jenis-jenis kelinci secara tidak langsung membuat 

perubahan sosial yang ada disekitar masyarakat dan juga anggota-anggoota di 

dalam kelompok itu sendiri dalam cara pandang memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. 

Komunitas Malang Rabbit Community ini terbentuk umumnya karena ada 

ketertarikan terhadap hal yang sama yaitu memelihara dan membudidayakan 

kelinci hias. Komunitas ini dapat tercipta karena adanya kebutuhan, kebersamaan, 

dan kecintaan terhadap hewan peliharaan yang sama yaitu kelinci hias. Motivasi 

awalnya, MRC ingin masyarakat di Kota Malang mengenal kelinci lebih jauh 

karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami 

jenis-jenis kelinci yang pure atau asli (Happy Yanuar, dalam wawancara, 15 

Oktober, 2015). Selain itu kelompok ini juga mensosialisasikan bagaimana kelinci 

yang ras murni dan ras yang tidak murni atau silang, dan bagaimana cara 

memelihara dan mengurangi kotoran kelinci yang dikenal bau. Tidak hanya itu 

MRC juga banyak mensosialisasikan tentang pembuatan makan ternak yang baik 

dikonsumsi dan tidak, dan bagaimana pemanfaatan kotoran kelinci untuk dibuat 

pupuk atau pestisida yang tentu saja berdampak signifikan terhadap pelestarian 

lingkungan (Bogi Adi, dalam wawancara, Oktober, 2014). 

Komunitas Malang Rabbit Community terdiri dari beberapa orang dan dari 

beberapa kalangan mulai dari mahasiswa hingga orang tua. Tujuan mereka 

membentuk komunitas ini karena bagi mereka para penghobi, melindungi ras 
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kelinci di Indonesia terutama di kota Malang sangatlah penting. Mereka disini 

mengacu kepada standard ARBA (American Rabbit Breeder Association). ARBA 

adalah badan induk organisasi yang secara garis besar menangani permasalahan 

dan persoalan tentang kelinci hias diseluruh pelosok dunia. ARBA setiap tahun 

mengadakan kontes atau perlombaan 2x di Indonesia tentu saja kontes ini bukan 

kontes abal-abal dan ARBA sendiri memiliki tujuan untuk menilai perkembangan 

kelinci di Indonesia. Salah satu buku yang menjadi rujukan ARBA adalah buku 

yang berjudul “Standard of Perfection” dan “Registar’s Study Guide”. Buku 

Standard of Perfection adalah buku yang berisi tentang standar-standar tentang 

kualitas kelinci. Umumnya para juri kontes kelinci mengambil parameter standar 

penilaian dari rujukan ARBA ini. Parameter-parameter itu mencakup berat, warna 

bulu, dimensi, kondisi kuku dan lain sebagainya. 

Dalam standard of perfection (SOP) ARBA dikenal istilah Show Quality 

(SQ), Brood Quality (BQ), Pet Quality (PQ). Hal ini untuk mengklasifikasi 

standard kualitas kelinci mulai dari yang baik untuk dikonteskan dan yang kurang 

baik untuk dikonteskan. Kelinci jenis ras-ras tertentu ditentukan apakah itu show 

quality, brood quality, pet quality sejalan dengan standard of perfection (SOP) 

ARBA. Hal itu ditentukan melalui parameter yang mencakup SOP ARBA seperti 

contoh head mount, body type, dan ear set. Misalnya jika kelinci ras Holland Lop 

dijual sebagai show quality maka hampir seluruh komponen kelinci tersebut 

memenuhi standard SOP ARBA. Bilamana kelinci ras holland lop tersebut dijual 

dengan kategori brood quality artinya kelinci tersebut memiliki sifat yaitu bagus 

untuk dibudidayakan (breeding program) akan tetapi tidak memenuhi beberapa 

kualifikasi mengikuti untuk kontes (show) juga memiliki beberapa kesalahan 
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(fault). Kemudian jika pet quality maka hampir seluruh komponen tidak 

mencakup standart of perfection ARBA itu sendiri. 

Sebenarnya di Indonesia siapakah yang menentukan atau mengeluarkan 

sertifikat kualitas kelinci di Indonesia, tentu saja tidak ada. Orang awam atau 

peternak dan juga penjual kelinci seringkali memiliki asumsi mereka masing-

masing mengenai kualitas kelinci yang baik seperti apa. Peternak atau penjual 

kelinci yang selama ini dilihat komunitas Malang Rabbit Community ini hanya 

mengaburkan jenis kelinci sebenarnya dan yang penting mereka mendapatkan 

keuntungan tanpa memikirkan segi negatif dari pada buyer atau konsumen mereka 

yang mulai kecewa dan mulai putus asa dengan memelihara kelinci yang dikenal 

tidak cukup tahan lama dan hanya sesaat saja. Tentu saja hal ini membuat kelinci 

tidak marak dan tidak terlalu disukai oleh kebanyakan orang, lain hal nya seperti 

anjing atau kucing. Malang Rabbit Community melihat bahwa banyak terjadi 

kesalahan merawat dan memelihara kelinci sejauh ini, mereka menganggap perlu 

ada sosialiasi lebih dalam mengenai kelinci pada saat ini selain mengenalkan ras 

murni dan memberitahu cara merawat kelinci yang selama ini dianggap kurang 

baik.  

Kebanyakan peternak atau penjual kelinci tidak mengerti kualitas 

sebenarnya dan hanya membohongi konsumen mereka. Padahal mengenalkan 

kualitas tentu saja penting agar masyarakat mengerti dan mengenal lebih jauh 

tentang kelinci. Arti kualitas yang dimaknai para peternak dan juga penjual kelinci 

tentu saja berbeda dengan arti kualitas yang dimaknai para anggota komunitas 

MRC ini. Penjual menggunakan kata kualitas untuk menarik pembeli agar 

dagangannya laku tentunya, sedangkan di sisi penghobi makna kualitas ini sangat 
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mendalam karena menyangkut parameter-parameter deskriptif standard SOP 

sebenarnya, yang dikeluarkan oleh ARBA itu sendiri. 

Seperti diketahui di atas, peneliti sudah menjelaskan dan mengenalkan 

sedikit gambaran tentang komunitas Malang Rabbit Community (MRC) mengapa 

mereka hadir dan tujuan apa yang ingin mereka capai. Setelah mengetahui 

komunitas MRC ini terdiri dari beberapa anggota, peneliti melihat bahwa terjadi 

perbedaan pandangan, cara, atau praktik yang dilakukan oleh anggota tersebut 

dalam menyikapi fenomena kelinci hias. Peneliti ingin meninjau secara sosiologis 

fenomena kelinci hias terhadap dampak yang terjadi pada tiap-tiap anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Seperti peneliti ketahui, komunitas ini 

terdiri dari berbagai macam kalangan tentu saja dari kelas sosial yang berbeda-

beda. Peneliti ingin menggeneralisir satu per satu dari anggota apakah ada 

persamaan atau perbedaan pandangan yang terjadi dalam komunitas ini dalam 

menyikapi fenomena kelinci hias itu sendiri. Tujuan mereka sama yaitu untuk 

membudidayakan dan mengembangkan kelinci hias, tetapi dibalik itu semua 

apakah ada perbedaan praktik atau cara dalam memelihara dan membuddidayakan 

kelinci hias tentu saja dilihat dari sisi sosiologis, mengapa mereka melakukannya, 

dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain.  

Peneliti menganggap fenomena yang terjadi pada komunitas ini penting 

karena peneliti melihat bahwa terjadi pengelompokan-pengelompokan dalam cara 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Padahal seperti diketahui, mereka 

terbentuk melalui habitus dan budaya selera yang sama, tetapi aspek-aspek apa 

saja dibalik gaya hidup mereka sehingga mereka dapat membentuk tindakan atau 

praktik dalam cara memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Yang menarik, 
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kelinci disini bukanlah kelinci biasa yang sering kita jumpai di pasaran. 

Melainkan kelinci disini adalah kelinci yang masih memiliki ras murni dan sangat 

jarang sekali dimiliki khalayak.  

Peneliti menggunakan teori praktik dan juga habitus milik Pierre Bourdieu 

sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh 

anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. Teori Habitus sendiri bukanlah teori murni dari 

Pierre Bourdieu, teori-teori tentang habitus itu keluar di dalam karya-karya filsuf 

terkenal lainnya, yaitu Aristoteles, Norbert Elias, Max Weber, dan Edmund 

Husserl. Teori Habitus menjelaskan tentang sebuah gaya hidup, kecenderungan, 

pola pikir (mind set), rutinitas, kelakuan yang berakar, selera, fungsi praktis, atau 

kebiasaan yang didapat oleh manusia (individu maupun kelompok) di dalam 

pengalaman hidup mereka masing-masing sehingga membentuk kebiasaan-

kebiasaan atau bahkan membentuk suatu kebudayaan baru. Habitus sendiri 

mempunyai sifat yang “tersembunyi”. Sifat ini bekerja di alam bawah sadar kita, 

karena pada dasarnya teori ini berdasar pada kenyataan bahwa tindakan kita 

berdasar pada kebiasaan kita itu sendiri. Jadi bermula dari habitus memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias yang dilakukan oleh anggota komunitas MRC, 

peneliti disini ingin melihat lebih dalam lagi dan bagaimana praktik sosial yang 

dilakukan oleh anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias itu sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah 

rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. 
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Bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang 

Rabbit Community dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan agar dapat 

memberikan gambaran tentang bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh 

anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, 

berikut uraiannya : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

untuk memperkaya informasi dan wawasan yang dapat dijadikan sebagai data 

dasar mengenal ras kelinci hias lebih jauh dan memberikan pemahaman tentang 

bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit 

Community dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian sosiologi 

mengenai komunitas Malang Rabbit Community dan sebagai tambahan referensi 

pengembangan keilmuan serta untuk mengasah dan menambah wawasan 

pengetahuan peneliti, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat luas. 


