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MOTTO

حكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ِبمَا َأرَاكَ اَّللَُّ ۚ وََلَ تَكُنْ ِللْخَائِنِينَ خَصِيمًا
ْ َإِنَّا أَ ْن َزلْنَا ِإلَ ْيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِت
Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili
antara manusia dengan apa yang telah diajar kan Allah kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena
membela orang yang khianat. ( Q.S An-Nisa’(4):105)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk memahami sanksi terhadap pelaku pencurian
binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di desa air
batu kecematan renah pembarap kabupaten merangin).tujuan secara umum adalah
bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian binatang ternak di
desa air batu apa sanksi pelaku pencuri binatang ternak menurut hukum positip
dan hukum adat dan mengapa sanksi adat lebih diterapkan di banding hukum
positip terhadap pelaku pencurian binatang ternak di desa air batu. Skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data
berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: proses pelaksanaan sanksi
pidana adat terhadap pencurian ternak sudah dilakukan dengan baik dimana para
pihak yang mengikuti pidana adat yang telah dijatuhkan dalam sidang
musyawarah adat, adapun sanksi yang dijatuhkan. Berupa permintaan maaf
dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian ternak dan keluarganya dengan
disaksikan oleh ketua adat, kepala desa, pegawai syara’ beserta masyarakat desa
air batu, membayar denda adat desa air batu, memotong hewan dan menyediakan
hidangan.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum, Wr,Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini yang berjudul:

Sanksi terhadap pelaku pencurian binatang ternak

menurut hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di desa air batu kecematan
renah pembarap kabupaten merangin).Kemudian tidak luput pula sholawat teriring
salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk
dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita
rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan karna lampu yang menyinari dan
bukan pula karna bulan dan matahari akan tetapi terangnya karna ilmu
pengetahuan serta iman dan Islam.
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
Ilmu Hukum dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S.I) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini dengan
segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan
secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki
sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan
bimbingan, juga petunjuk dari bapak Rasito S.H M.Hum Selaku pembimbing I
dan bapak

Abdul Razak .S.HI M.IS selaku pembimbing II

yang selalu

meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi
bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan
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keceriaan serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu
penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan
ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga masih terdapat kejanggalan
dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :
1. Bapak .Prof.DR.H.Su’aidi Asy’ari,M.A.,Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak.Dr.A.A Miftah.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun,Lc.M,HI,P.hD selaku Wakil Dekan Bidang
Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ibu Dr.
Rahmi Hidayati, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Ibu Dr. Yuliatin.M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiah S.HI M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum pidana
Islam Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Juharmen,SHI.M.Si Sekretaris Jurusan Hukum pidana Islam Fakultas
Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak

Rasito S.H M.Hum selaku pembimbing I

Razak.S.HI M.IS selaku pembimbing II

dan Bapak Abdul
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2BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Norma dalam dunia hukum berarti peraturan atau kaidah hukum yang
menunjukkan perbuatan yang sewajarnya dilakukan dan perbuatan yang
ditinggalkan oleh seorang atau suatu golongan. Disamping itu perlu diketahui
bahwa setiap pelanggaran norma hukum Islam maupun ketentuan manusia atau
penguasa atau pemimpin akan tetap dikenakan sanksi atau hukuman.1
Sebagaimana di ketahui bahwa negara republik Indonesia ada tiga hukum
yang mengatur yaitu hukum Islam, hukum nasional, hukum adat. Hukum tersebut
ada yang berlaku secara nasional, ada pula secara tertulis yaitu hukum adat yang
berlaku dengan ketentuan adat itu sendiri.Hukum adat merupakan adat yang harus
diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.
Masyarakat daerah Jambi sejak zaman dahulu telah memiliki adat istiadat
yang terpegang terpakai, lantak nan dak guyah, cermin nan dak kabur, yang dak
lapuk keno hujan, nan dak lekang keno paneh. Nan tapahat di tiang panjang nan
talukis dibendul jati, di asak layu dianggung mati. Adat istiadat ditemui pada
tatacara interaksi ditengah-tengah masyarakat dalam pergaulan sehari-hari yang
dilakukan secara baik.Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis hidup dan
berkembang dalam masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan suatu

1

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012 )
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kebenaran dan kesalahan dalam suatu perbuatan di sesuaikan dengan ungkapan
pepatah serta seleko adat yang ada kaitan dengan perbuatan itu.
Hukum adat jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi
kehidupan perorangan dan kemasyarakatan sampai pada persoalan sekecilkecilnya dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih dan
selako adat. Sanksi adat merupakan sanksi hukum yang berlaku di desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap, terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang
berlaku maka tindakan yang diambil oleh lembaga adat adalah menjatuhkan
hukuman bagi si pelaku yang membuat pelanggaran sesuai dengan ketentuan oleh
lembaga adat. Hukuman yang dijatuhkan tersebut hanya untuk orang yang
melakukan pelanggaran ditempat tersebut.
Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 105:
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَ ْيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَّللَُّ ۚ وََلَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
Artinya:“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu
(Muhammad) dengan membawa kebenaran,supaya kamu mengadili antara
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan
lah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena
membela orang yang khianat.”2
Dari pandangan di atas dalam hukum adat maupun hukum Islam terdapat
posisi persamaan.Tindakan atau perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang
dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dapat
dipertanggungjawabkan oleh pelaku terutama sanksi yang ditetapkan kepadanya.

2

Q.S An-Nisa’(4):105
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Firman Allah dalam surah An-Nisaa (4) :29
َّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َلَ تَأْكُلُوا أَ ْموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إَِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَا َرةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُ ْم وََلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن
اَّللََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”.3
Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat
melawan hukum.Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP.
Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian
adalah “ternak”, Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh
undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk
melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran
yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Unsur ternak ini menjadi unsur
yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat
Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting.4
Meskipun penyelesaian tindak pidana pencurian ini sudah diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Pasal 363 akan tetapi masyarakat di
desa air batu kecamatan renah pembarap kabupaten merangin lebih menggunakan
hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak
tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban
dan pihak pelaku).

3
4

QS. An-Nisaa (4):29

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Press2012 ) Hlm.67.
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Berikut merupakan data kasus pencurian binatang ternak yang terjadi di
desa Air Batu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017.5
No

Jenis Tindak Pelaku
Pidana

TAHUN/ JENIS TERNAK
Cara Penyelesaian
2014

1 Pencurian
ternak

A,M,B

2 Pencurian
ternak

T,P

3 Pencurian
ternak

S,Z

4 Pencurian
ternak

R,S,T,A

5 Pencurian
ternak

S,M,,R

Penyelesaian

2015

2016

1
Kambing

Diselesaikan secara
adat

2 ayam

Diselesaikan secara
adat
1 Ayam

Diselesaikan secara
adat

2 kambig

pelanggaran

Diselesaikan secara
adat
3 Ayam

adat

seperti

pencurian

Diselesaikan secara
adat

ternak

perlu

memperhatikan sanksi pidana adat yang berlaku di masyarakat adat di desa air
batu kecamatan renah pembarap, Sebab jika hukum adat masih sangat kuat
dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi
faktor penentu keberhasilan dalam pemberian sanksi pidana adat mengenai
pencurian ternak. Oleh sebab itu tujuan penjatuhan sanksi terhadap pencurian
ternak pada masyarakat di desa air batu kecamatan renah pembarap untuk
memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ternak tersebut, karena untuk
menanggulangi pencurian ternak salah satu upaya nya dengan penjatuhan sanksi
yang efektif.

5

Dokumentasi, data kasus pencurian binatang ternak di desa Air Batu sejak Tahun 2014
sampai Tahun 2017.
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Berdasarkan landasan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis sanksi
terhadap pelaku pencurian binatang ternak, sehingga penulis mengangkatnya
dalam sebuah skripsi dengan judul pilihan adalah:
“Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum Positip
Dan Hukum Adat ( Studi Kasus di Desa Air Batu Kecematan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi
kerancuan dalam proposal skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahannya
dengan rumusannya adalah sebagai berikut:
1. Apa sanksi pelaku pencuri binatang ternak menurut hukum positip dan hukum
adat ?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian binatang ternak
di desa Air Batu ?
3. Mengapa sanksi adat lebih diterapkan di banding hukum positip terhadap
pelaku pencurian binatang ternak di desa Air Batu ?
C. Batasan masalah
Dalam penelitian ini, agar tidak melebar ke pokok pembahasan lain
penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti khususnya tentang
sanksi bagi pelaku pencuri binatang ternak menurut hukum positip dan hukum
adat, penulis hanya meneliti di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap
kabupaten Merangin saja.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan nya sendiri merupakan sejumlah keadaan
yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitiaan yang dilakukan dalam rangka
penulisan proposal skripsi ini adalah:
a. Ingin mengetahui bagaimana sanksi pelaku pencuri binatang ternak menurut
hukum positip dan hukum adat di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap.
b. Ingin mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencuri binatang
ternak di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin.
c. Ingin mengetahui mengapa sanksi adat diterapkan dalam pencurian binatang
ternak di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin.
2. Kegunaan Penelitian
a. Seacara teoritis ingin menegtahui apakah sanksi dan bagaimana pelaksanaan
sanksi bagi pencuri binatang ternak di desa Air Batu kecamatan Renah
Pembarap kabupaten Merangin.
b. Secara akademis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi
strata satu (S1) pada jurusan hukum pidana Islam fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudddin Jambi.
c. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi yang
berkepentingan.
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d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan
pengetahuan penulis tentang sanksi adat bagi pelaku pencuri binatang ternak di
desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin.
E. Kerangka Teori
Kerangka konseptual sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul skripsi
dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih
baik maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan kerangka konseptual
dibawah ini:
1. Sanksi
Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak
mengenakkan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak
pelakuperilaku menyimpang. Hukuman semestinya diberikan sebanding dengan
kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan
oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwenang. Siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang, sangat
tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan di
kantor, maka pihak berwenang adalah atasan. Dalam konteks kehidupan sosial
pihak yang berwenang memberikan hukuman misalnya polisi atau pengadilan.6

6

http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-hukumansanksi.html diakses tanggal
20 Februari 2017
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Sanksi adat merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di
dalam masyarakat adat untuk memaksa orang tersebut menati ketentuan adat di
dalam masyarakat tersebut.
2. Pencuri Binatang Ternak
Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan
akhiran-an. Menurut Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari kata dasar curi yang
berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang
melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah
orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diamdiam dengan jalan yang tidak sah.7
Pengertian pencurian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 362
KUHP, yaitu : “Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Dari penjelasan Pasal 362 KUHP di atas, maka pencurian sendiri mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut :
a) Perbuatan mengambil
b) Yang diambil harus sesuatu barang.

7

Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 1984, Balai Pustaka,)
, hlm. 217
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c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang
itu dengan melawan hak.
Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat
melawan hukum.Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1
KUHP).Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan
pencurian adalah terna. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan
oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP.Dengan demikian untuk
melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran
yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Unsur ternak ini menjadi unsur
yang memperberat tindak pidana pencurian, karena bagi masyarakat Indonesia
ternak merupakan harta kekayaan yang penting.8
3. Hukum Positip
Hukum positif atau hukum pidana ialah stafrecht dalam bahasa belanda,
criminal law dalam bahasa inggris, dalam kamus hukum dikatakan hukum pidana
peraturan hukum mengenai pidana

hukum yang mencakup keharusan dan

larangan serta sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum ( pidana)
terhadapnya. 9
Hukum positif atau dengan istilah ius constitutum yaitu hukum yang
berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu .Demikian
dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku
8

ibid Hlm.67.
Charlie Rudyat, Kamus Hukum, hlm. 217.

9
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di Indonesia pada waktu ini.Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang
bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat.Hukum positif Indonesia
adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur
hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia,
hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat
dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan lain perkataan, maka Hukum
Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang
mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. bila di tinjau dari pengertian
hukum positif indonesia di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku
di Indonesia hampir pasti tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena
Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa dterapkan di Indonesia. Begitu
juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu.memang dasar - dasar
dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya kan berbeda - beda.10
4. Hukum Adat
Istilah hukum adat dari bahasa arab adalah adah atau adat yang artinya
kebiasaan yaitu”pelaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari bahwa yang dikatakan hukum adat adalah
hukum kebiasaan.Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan
dalam masyarakat yang bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan
hukum adat agar tidak penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota

10

http://devrianajourney.blogspot.co.id/2014/11/artikel-hukum-positif-menurut-para-

ahli.html
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masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya, dengan demikian lambat laun
petugas adat menjadi kepala adat.11
Hukum adat jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi
kehidupan perorangan dan kemasyarakatan sampai pada persoalan sekecilkecilnya dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih dan
selako adat.Sanksi adat merupakan sanksi hukum yang berlaku di desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang
berlaku maka tindakan yang diambil oleh lembaga adat adalah menjatuhkan
hukuman bagi si pelaku yang membuat pelanggaran sesuai dengan ketentuan oleh
lembaga adat. Hukuman yang dijatuhkan tersebut hanya untuk orang yang
melakukan pelanggaran ditempat tersebut.
5. Hukum Pidana Adat
Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak ada dalam
bentuk perundang-undangan RI, yang disana sini mengandung agama, diikuti dan
ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari generasi kegenerasi berikutnya.
Menurut Bushar Muhamad, delik adat adalah adalah suatu perbuatan sepihak dari
seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau
menggaggu keseimbangan dan persekutuan bersifat material atau immaterial,
terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau
perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat yang
dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu, antara lain

11

Tolieb Setiady, Intisari hukum adat, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm,1
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dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang,
mengadakan selamatan, me-motong hewan besar atau kecil dan lain-lain.
Hukum delik atau pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak dalam
bentuk perundang-undangan RI, yang disana sini mengandung agama, diikuti dan
ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari generasi kegenerasi berikutnya.
Menurut Bushar Muhamad, delik adat adalah adalah suatu perbuatan sepihak dari
seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau
menggaggu keseimbangan dan persekutuan bersifat material atau immaterial,
terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.12 Tindakan atau
perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya
dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu, antara lain dengan berbagai jalan
dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar atau kecil dan lain-lain.
Indonesia adalah sebuah negara hukum (rechtsaat), dimana setiap ketentuan
yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara
nasional.12
Namun disamping berlakunya hukum nasional di Tengah masyarakat juga
tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang
ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi
suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum, tidak
hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak
tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Menurut
Tolib Setiady hukum adat adalah sebagai berikut:
12

Hlm 1.

Keseluruhan aturan yang

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum,( Mandar Maju: Bandung.2000)
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menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hokum (dalam arti luas) yang
mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan
berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses
abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kuasa pemegang
kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).13

R. Soepomo tidak mengemukakan istilah delik adat, tetapi dijelaskan
bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula
ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (rechtshersel ) jika hukum itu
diperkosa.
Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang
melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat,
sahingga

menyebabkan

terganggunya

ketentraman

serta

keseimbangan

masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat.14
Terhadap pencurian ternak ini proses penyelesaian nya dilakukan secara
musyawarah para pihak dan mengikuti sidang adat tersebut dengan baik.
Pencurian ternak yang terjadi di desa Air Batu ini merupakan suatu bentuk
pelanggaran adat maka harus diselesaikan secara hukum adat.Hukum adat di
pandang lebih efektif dalam penyelesaian segala bentuk perkara pelanggaran

13
14

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia,( Alfabeta, Bandung, 2008) Hlm. 11.
Tersedia pada, http://niqueisma.blogspot.com/2012/11/delik-adat.html.
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karena hukum merupakan hukum yang juga di pakai oleh ninek moyang dan para
pendahulu desa Air Batu.
Hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem
kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu
mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat
pelanggaran hukum adat tersebut, Disamping itu juga secara material dan formal,
hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak
kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak
kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah
yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.
Penyelesaian tindak pidana pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni
Pasal 363 KUHP akan tetapi masyarakat adat di desa Air Batu kecamatan Renah
Pembarap

menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat

terhadap pencurian ternak tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua
belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP
menyatakan unsur yang memberatkan pencurian adalah ternak, sebab diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan

pustaka

adalah

(penelitian-penelitian lain) yang

uraian

hasil-hasil

penelitian

terdahulu

terkait dengan penelitian ini pada aspek

focus/tema yang diteliti antaranya Chitra Kartika Putri penyelesaian dapek salah
cempalo tangan menurut peradilan adat dan peradilan negara di kecamatan
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Selebar membahas tentang bagaimana penyelesaian dapek salah cempalo tangan
menurut peradilan adat dan peradilan negara di kecamatan Selebar dan apa
hambatan dalam penyelesaian dapek salah cempalo tangan menurut peradilan adat
dan peradilan negara di kecamatan Selebar.15
Masrezadhia gempita sakti yang mana skripsi nya berjudul penyelesaian
delik adat tikam di kecamatan jangkat kabupaten merangin provinsi jambi yang
mana pembahasannya adalah bagaimana penyelesaian delik adat tikam di
kecamatan Jangkat kabupaten Merangin provinsi Jambi dan apa hambatan dalam
penyelesaian delik adat tikam di kecamatan Jangkat kabupaten Merangin.16
Bayu Putra Adi Wijaya

yang berjudul penyelesaian tindak pidana

pencurian melalui lembaga adat lembak di desa Talang Pauh kecamatan Pondok
Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembahasannya bagaimana proses
penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga adat lembak di desa
Talang Pauh kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah dan apa
yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian penyelesaian tindak pidana
pencurian melalui lembaga adat lembak di desa Talang Pauh kecamatan Pondok
Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah.17
Adapun penelitian yang penulis fokuskan pada penelitian ini adalah Apa
sanksi pelaku pencuri binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat
15
Chitra Kartika Putri, Penyelesaian Dapek Salah Cempalo Tangan Menurut Peradilan
Adat Dan Peradilan Negara Di Kecamatan Selebar tahun 2008.
16
Masrezadhia gempita sakti yang mana skripsi nya berjudul penyelesaian delik adat
tikam di kecamatan Jangkat kabupaten merangin privinsiJjambi
17
bayu putra adi wijaya yang berjudul penyelesaian tindak pidana pencurian melalui
lembaga adat lembak di desa Talang Pauh kecamatan pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah
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pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian binatang ternak di desa Air
Batu dan sanksi adat lebih diterapkan di banding hukum positip terhadap pelaku
pencurian binatang ternak di desa Air Batu dan penulis hanya memfokuskan
penelitian pada rumusan masalah.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian
Sebagaimana yang dikemukakan penulis pada judul skripsi , sanksi
terhadap pelaku pencurian binatang ternak menurut hukum positip dan hukum
adat ( studi kasus di desa Air Batu kecematan Renah Pembarap kabupaten
Merangin), tempat penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berada di desa Air
Batu kecamatan Renah Pembarap kabupaten.Merangin. Penelitian di lakukan
sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang sanksi terhadap
pelaku pencurian binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( study
kasus di desa Air Batu kecematan Renah pembarap Merangin).
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,
atau keseluruhan data atau hasil penelitian yang diperoleh desa air batu kecematan
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renah pembarap. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berasal dari wawancara
dan observasi yang diklasifikasikan dalam tiga tingkatan hurup P, yaitu:
a. P =Person, merupakan sumber data yang diambil dari orang, yaitu antara lain
Kepala kepala desa, lembaga adat, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
b. P = Palace, merupakan sumber data yang berupa tempat, yakni di desa Air
Batu kecamatan Renah pembarap kabupaten. Merangin
c. P = Paper, merupakan sumber data yang berupa angka, gambar atau sumber
yang ada yang berpengaruh pada penelitian ini.18
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder di peroleh melalui
dokumentasi dari kantor pemerintah desa Air batu.
2. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain:
a. Lembaga adat.
b. Buku dan arsip-arsip Adat
c. Para tokoh masyarakat.
d.

Buku yang berkaitan dengan penelitian.

Sayuti na (editor), Pedoman Penulisan Skripsi,Edisi Revisi, ( Jambi: Fakultas Syari’ah
IAIN STS Jambi dan Syari’ah Press, 2012 ) hlm. 45
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D. Unit Analisis
Dalam setiap penelitian lapangan populasi dan sampel selalu di
cantumkan, karena populasi merupakan keselururan dari subjek dan objek yang
diteliti sedangkan sampel ialah bagian dari populasi yang akan diteliti.
1. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yang menjadi Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Batu
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak di teliti, adapun sampel yang
di ambil peneliti adalah petugas adat Desa Air Batu Kecematan Renah
Pembarap.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan
kegiatan pemuatan perhatian objek dengan menggunakan seluruh panca indera.19
Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan
untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data.
Panduan tersebut dikembangkan dan diperbarui selama peneliti berada di
lokasi penelitian.Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung
dalam lingkungan penelitian.

19

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka cipta, 2006,) hlm. 156.
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2. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.20 Wawancara dalam penelitian
ini adalah wawancara non terstruktur. Wawancara dilakukan untuk memahami
informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus
masalah yang diteliti. Melalui wawancara diharapkan respon dan opini subjek
penelitian yang berkaitan dengan

sanksi terhadap pelaku pencurian binatang

ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di desa Air Batu
kecematan Renah pembarap kabupaten Merangin). Adapun

yang

narasumber

penlitian saya diantaranya adalah pegawai syara’, kepala desa, ketua adat, 2 (dua)
anggota adat dan pelaku pencuri binatang ternak.
3. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data menguraikan hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan, buku, agenda, dan sebagainya.21
Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan dan arsip yang
ada kaitannya dengan fokus penelitian.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia
dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data
primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam.

20

Ibid, hlm. 155
Ibid,hlm. 231

21
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis
data mengalir, yang menurut Miles dan Huherman yang pada prinsipnya kegiatan
analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data collection)
dan kegiatan yang paling inti mencakup:
b. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstarkkan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Masalah-masalah sanksi terhadap pelaku
pencurian binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di
desa Air Batu kecematan Renah Pembarap kabupaten Merangin) diambil melalui
wawancara

dan

menggolongkan,

dokumentasi
mengarahkan,

kemudian

dianalisis

membuang

yang

dengan
tidak

menajamkan,
perlu

dan

mengkordinasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
c. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti
melakukan penarikan kesimpulan.22 Penyajian data mengenai sanksi terhadap
pelaku pencurian binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( studi
kasus di desa Air Batu kecematan Renah Pemsbarap kabupaten Merangin) yang
telah direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.

22

Matthew B. Miles dan A.Michael huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep
Rohedi Rohid, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16-17.
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d. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan sebagian dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.Kesimpulan dapat
dibuat setelah seluruh data dianalisis mengenai sanksi terhadap pelaku pencurian
binatang ternak menurut hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di desa Air
Batu kecematan Renah Pembarap kabupaten Merangin)
G. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antar babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing- masing bab membahas permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk
memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai
pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut: Bab pertama, merupakan pendahuluan yang
menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian serta kerangka teori. Bab dua, berisikan tentang metode
penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan dan jadwal
penelitian.
Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian,
profile desa air batu Kec.Renah Pembarap Kab.Merangin. Bab keempat, berisi
pembahasan Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Binatang Ternak Menurut Hukum
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Positip Dan Hukum Adat ( Study Kasus Di Desa Air Batu Kecematan Renah
Pembarap Merangin).
Bab kelima penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari babbab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan
saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak
langsung mengenai sanksi terhadap pelaku pencurian binatang ternak menurut
hukum positip dan hukum adat ( studi kasus di desa Air Batu kecematan Renah
Pembarap kabupaten Merangin).
H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan.Penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar
skripsi.Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis mengadakan
pengumpulan

data,

verifikasi

dan

analisis

data

dalam

waktu

yang

berurutan.Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum
diajukan kesidang munaqosah. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :Tabel 1.
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Jadwal Penelitian
N
o
n
o

Bulan
Kegiatan

September

Januari

Pebruari

Maret

April

x✓ x
x

Pembuatan
Proposal
Seminar
Perbaikan
Seminar

Oktober

Dan
Hasil

Pengmpulan
Data, Verifikasi
Dan
Analisis
Data
Membuat Laporan
Penelitian/Draf
Skripsi

x

x

x x

x x x

Konsultasi
Pembimbing

x x x

x x

x

x x

Perbaikan

x x x

x x

x

x x

Agenda
dan
Ujian Skripsi
Perbaikan
Penjilidan

Dan

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAAN

A. Data Kasus Pencurian di Desa Air Batu Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin

Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin
merupakan sebuah desa yang penduduk nya hidup tentram dan damai karena
semua penduduknya 99% merupakan penduduk asli desa Air Batu dan bukan
penduduk pendatang oleh karena itulah desa Air Batu di dalam kehidupan sehari
hari hidup tentram dan damai, akan tetapi beberapa tahun terakhir pernah terjadi
pelanggaran adat berupan pencurian binatang ternak yang sebagai pelaku
merupakan warga desa itu sendiri yang di latarbelakangi oleh berbagai paktor
diantaranya kebutuhan ekonomi mendesak sedangkan harga karet dan panen
sayur-sayuran murah dan ada juga melakukan pencurian hanya sekedar untuk
berpesta pora (panggang ayam) sesama pemuda desa.
Terhadap pencurian ternak ini proses penyelesaian nya dilakukan secara
musyawarah para pihak dan mengikuti sidang adat tersebut dengan baik.
Pencurian ternak yang terjadi di desa Air Batu ini merupakan suatu bentuk
pelanggaran adat maka harus diselesaikan secara hukum adat.Hukum adat di
pandang lebih efektif dalam penyelesaian segala bentuk perkara pelanggaran
karena hukum merupakan hukum yang juga di pakai oleh ninek moyang dan para
pendahulu desa Air Batu.
25

26

Hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem
kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu
mensgendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat
pelanggaran hukum adat tersebut, Disamping itu juga secara material dan formal,
hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak
kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak
kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah
yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.
B. Sejarah Desa Air Batu
Pada awal mulanya masyarakat desa Air Batu berasal dari Ranah Minang,
mereka datang menumpang berladang da nada juga yang membuka rimba untuk
berladang dari waktu kewaktu dan semakin bertambahnya penduduk maka
terbentuklah dusun yang diberi nama dusun air Buloro. ereka datang dan
bermukim ditempat-tempat yang terpencar hingga menurut sejarah perkampungan
pertama yaitu di Muaro Buloro. Kemudian pindah ke Batu Gajah kemudian
pindah ke seberang neon dan ada juga pemukiman dikampung cinan seberang
dusun Air Batu sekarang.Karena pada waktu itu perkampungan Cinan dianggap
tidak bisa berkembang.Maka datang ide dari pemuka waktu itu untuk pindah
menyebrang kembali sungai Merangin ke dusun Air Batu yang sekarang.
Sejak itu mereka mulai mengolah tanah kering dijadikan tempat berladang
menanam padi, sayur-sayuran dan umbi-umbian.Tahun demi tahun berjalan maka
secara berangsur-angsur pula lahan tersebut dijadikan perkebunan, mereka mulai
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menanam karet. Hingga pada akhirnya terbentuklah perkampungan yang di beri
nama Dusun Air Batu. Pada waktu itu dipimpin oleh Datuk Pati Koni.
Kemudian pada tahun 1941 sebagian penduduk dusun Air Batu hijrah ke
ilir yang akhirnya berkembang. Sehingga terbentuk perkampungan yang diberi
nama Dusun Baru. Pada waktu itu dusun Air Batu di pimpin oleh seorang depati
dan Dusun Baru di pimpin oleh seorang depati Datuk Putih ayah kandung dari
mayor Syamsudin Uban Bupati Sarko yang pertama.
Pada Tahun sekitar 1980 an nama Pasirah dihapus berdasarkan Undangundang No 5 Tahun 1979 diganti menjadi pemerintah desa, maka dusun Air Batu
menjadi pemerintah Desa dengan nama desa Air Batu dan di pimpin oleh kepala
desa. Pada Tahun 1980an terjadinya penciutan/perampingan desa maka desa
dusun Air Batu di rampingkan kembali ke pemerintah desa desa Air Batu yang
namanya desa dusun BaruAir Batu dikembalikan menjadi satu desa yang diberi
nama desa Air Batu.
Desa Air Batu memiliki potensi sumber daya yang cukup melimpah, baik
dalam bentuk potensi sumberdaya yang dapat diperbaruimaupun tidak dapat
diperbarui, berupa non kayu maupun kayu kayuan serta hasil hutan.
C. Kondisi Geografi
Secara geografis, Desa Air Batu terletak pada titik koordinat antara
102,01’55.38” bujur timur dan 2 06’10.15 lintang selatan, dengan luas 10.000 Ha.
Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan pusat pemerintahan Air Batu
beradadi Desa Air Batu dengan jarak dari :
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Ibu kota Kecamatan : 14 km
Ibu Kota Kabupaten : 30 km
Ibu kota provinsi

: 227 km

Secara administrasi wilayah Desa Air Batu berbatas langsung dengan :
Sebelah Barat

: Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap

Sebelah Timur

: desa Biuku Tanjung kecamatan Bangko Barat

Sebelah Utara

: desa Merkeh kecamatan Renah Pembarap

Sebelah Selatan

: desa Sekancing kecamatan Tiang Pumpung

Secara administrasi pemerintahan, desa Air Batu meliputi empat wilayah
pemerintahan dusun. pemerintah dusun Liku Harapan, dusun Mesjid Baru, dusun
Batu Gajah, dan dusun Air Batu. Juga telah menetapkan rukun tetangga dan rukun
warga mengingat jumlah penduduk yang banyak dapat mempermudah birokrasi
pemerintahan.
Tabel.1
Silsilah Kepemimpinan Desa Air Batu
No Nama

Status

Periode

Keterangan

1

Depati Purbo Nyato

Rio

1918-1923

desa Air Batu

2

Datuk Malindan

Rio

1923-1928

sebelumnya ada
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3

Datuk Putih Ayah

Rio

1928-1933

dua desa Air Batu

Kandung Dari

dan desa Baru pada

Syamsuddin Uban

tahun 1988

4

Datuk Terapung

Rio

1933- 1938

kemudian pada

5

Datuk Pati Koni

Depati Air Batu

1938-1943

tahun 1998 di

6

Datuk Juwab

Depati Air Batu

1943-1948

jadikan satu desa di
namakan desa Air

7

Datuk Karim

Depati Air Batu

1948-1953
Batu

8

Datuknausna (Dagar)

Depati Ds Baru

1943-1948

9

Datuk Mauzin

Depati Ds Baru

1948-1953

10

Datuk Mad Asat

Depati

1953-1958

11

Datuk Lema

Depati

1958-1963

12

Datuk Zainal Abidin

Depati

1963-1968

13

Datuk Jailani

Depati

1968-1973

14

Datuk Bahari

Depati

1973-1979

15

Abdurrahman

Depati

1979-1983

16

Kina

Depati

1983-1988

17

Bahari

Kepala Desa

1988-1993

18

Ismail

Kepala Desa

1993-1998

19

Kamil

Kepala Desa

1998-2003

20

Ali Amran

Kepala Desa

2003-2009

21

Sanusi

Kepala Desa

2009-2014

22

Bustarudin

Kepala Desa

2014-2016

30

23

Majuri

Pjs Kepala Desa

2014-2016

24

Aswandi

Kepala Desa

2017-2022

D. Pemerintahan
Desa Air Batu memiliki Lima dusun yaitu Hrapan Jaya, dusun Liku
Harapan, Masjid Baru, Batu Gajah dan dusun Air Batu. Struktur pemerintahan
desa Air batu lembaga kemasyarakatan desa yang sekarang adalah sebagai
berikut:
Tabel.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
desa Air Batu23
Kepala Desa : Aswandi
A
BPD SK 10-12-2014
1.Ahmad Syaipu Ketua
2.Wahidin
Wa.Ketua
3.Nilawati
Sekretaris
4.Mawardi
Anggota
5.Aris Jonly Anggota
6.Rustam
Anggota
7.Arima
Anggota

Sekretaris Desa
Samsul Hijal

Kaur Umum
Joko

Kadus
Kadus Liku
Kadus
Harapan Jaya
23
Harapan
Masjid Baru
Struktur
Organisasi
Pemerintahan Desa
Saidin
Ali
Sukron
Hadis
desa Air Batu, Dokumentasi
Kantor
desa Air Batu.Hairil

Kaur
Pemerintahan
Suhaimi

Kadus
Batu Gajah
Nuryan

Kaur
Pebangunan
Siswandi

Kadus
Air Batu
Suwandi
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Tabel.3
Struktur Adat Desa Air Batu24
Kepala Desa Air Batu
Aswandi

Ketua
Marzuki

Anggota
Abu
Kahar

Anggota
Anwar

Anggota
Mat
Tamin

Anggota
Al Pata

Anggota
Rasuli

Anggota
Mansur

Tabel.4
Struktur Pegawai Syarak desa Air Batu
Masjid Nurul Falah

Imam Masjid
SUBHAN

Khatib
Wahidin

24

Penjaga Masjid
Juraimi

Bilal
Hapizin

Struktur Adat Desa Air Batu, Dokumentasi Lembaga Adat desa Air Batu.

Anggota
Mat Isa
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Tabel. 5
Struktur Pegawai Syarak desa Air Batu
Masjid Baitur Rahim25
ImamMasjid
Ahmad

Khatib
Dail
Komar

Penjaga Masjid
Nur Aswad

Bilal
Atim iswadi

Tabel 1.6
No Uraian
1
2
3

SD
SMP
MADIN
Jumlah

No

Agama

1

Islam

2
3
4
5

Kristen/Katolik
Hindu
Budha
Konguchu

6

Lain-lain

Sarana Pendidikan26
Jumlah
Jumlah
Lembaga
Guru
3
20
1
4
2
10

Jumlah
Murid
389
70
187

6

646
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Tabel.6
Agama dan Sarana Peribadatan27
LK
PR
Jumlah
Tempat
Ibadah
1308
1201
2509
5

Waktu
Belajar
Pagi
Pagi
Sore

Keterangan
3 Masjid
2 langgar

25
Dokumentasi Kantor desa Air Batu ,Struktur Pegawai Syara’ desa Air Batu Masjid
Baiturrahim
26
Dokumentasi Kantor desa Air Batu , Sarana Pendidikan,
27
Dokumentasi Kantor desa Air Batu ,Agama dan sarana peribadatan desa Air Batu
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E. Kondisi Geologi
Kondisi geologi desa Air Batu berdasarkan formasi geologi Kabupaten
Merangin terdiri dai endapan permukaan, batuan dan sedimen, batuan metamorf,
batuan gunung api, batuan terobosan. Menurut analisis geologis ponekoek(1969)
desa Air Batu termasuk dalam katagori cekungan semangko. Oleh karena itu, di
desa Air Batu banyak terdapat deposit bahan tambang, baikyang berupa golongan
A, B maupun C. Jenis bahan tambang tersebut adalah minyak bumi, batu bara,
bentonit,dan sebagainya. Bahan tambang tersebut sampai saat ini belum semuanya
di ekplorasi.
Desa Air Batu

memiliki kekayaan alam yang sangat berharga

(GEOPARK) warisan alam, disini terdapat batu tertua didunia yang menurut
penelitian badan geologi batu ini sudah berumur lebih 300 Juta Tahun, dan saat ini
sangat banyak terdapat posil-posil yang sudah banyak membatu seperti posil Batu
Daun, Posil Kerang, posil kayu dan banyak lagi jenis lainnya, sehingga desa Air
Batu menjadi zona inti geopark Merangin Jambi. Yang sampai saat ini terus di
kunjungi oleh para wisatawan baik dalam maupun luar negeri.Karena selain posilposil tersebut di desa Air Batu adalah lokasi arung jeram perahu karet tingkat
nasional bahkan internasional.
Kondisi topografi desa Air Batu secara umum terbagi dalam tiga bagian,
yaitu dataran tinggi, dataran sedang dengan ketinggian rata-rata 190-204 mdpl.
Musim hujan di desa Air Batu berkisar antara bulan September sampai Juni tahun
berikutnya. Musim kemarau berkisar antara bulan Juni dan Agustus. Iklim di Desa
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Air Batu bertipe A ( Smith Ferguson) dengan curah hujan rata-rata antara 1.6003.600 mm pertahun.
Wilayah desa Air Batu, di aliri sejumlah sungai diantaranya sungai Batang
Merangin, Sungai Nenong, sungai Air Batu, sungai Mengkarang, suungai
Jerunjing, sungai Talang Jauh, sungai Buloro. Arah alirannya semua menuju ke
sungai Merangin. Sedangkan daerah hulu sungai biasanya berada di bagian
perbukitan akhirnya bermuara ke Sungai Merangin.
F. Visi dan Misi Desa Air Batu
Visi desa Air Batu kecamatan Renah Pembarat kabupaten Merangin
adalah :
1. Mewujudkan desa Air Batu yang aman,sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak
mulia.
2. Mewujudkan desa Air Batu sebagai Desa wisata.
Misi

desa Air Batu kecamatan Renah Pembarat kabupaten Merangin

adalah :
1. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan di desa.
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan
olah raga.
4. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan.
5. Meningkatkann pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, sarana air bersih, dan
infrastruktur lainnya.
6. Membuat kebijakan dana desa yang transparan.
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G. Kondisi Demografi
Kependudukan didesa Air Batu selama kurun waktu lima Tahunterakhir
tidak mengalami pertumbuhan yang tidak begitu berarti, pada tahun 2012 adalah :
2270 jiwa, pada Januari 2016 adalah : 2578 jiwa. Pertumbuhannya sekitar 3,56% /
tahun. Program keluarga berencana di desa Air Batu sudah menjadi kebutuhan di
mana peran ibu rumah tangga sanagt dibutuhkan untuk membantu suami dalam
menambah pendapatan keluarga.
Tabel.6
Jumlah Penduduk dan Sex Rasio di desa Air Batu tahun 201628

No

Dusun

Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Harapan Jaya

311

267

578

2

Liku Harapan

430

340

770

3

Masjid Baru

309

274

583

4

Batu Gajah

160

201

361

5

Air Batu

98

119

217

1308

1201

2509

Jumlah

Sex Rasio

Untuk distribusi jumlah penduduk desa Air Batu berdasarkan kelompok
umur tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
0-15 Tahun :
Laki-laki

: 600 Jiwa

Perempuan

: 540 Jiwa

28

tahun 2016

Dokumentasi Kantor desa Air Batu ,Jumlah penduduk dan sex ratio dI desa Air batu
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Jumlah

: 1.140 Jiwa

16-24 Tahun :
Laki-laki

: 300 Jiwa

Perempuan

: 270 Jiwa

Jumlah

: 570 Jiwa

25 Tahun keatas:
Laki-laki

: 280 Jiwa

Perempuan

: 290 Jiwa

Jumlah

: 570 Jiwa

Usia Produktif

: 1.140 Orang

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk menurut kelompok umur pada
tahun 2016 yang mendominasi pada umur 04-15 tahun dengan komposisi 1140
jiwa penduduk laki-laki 600 jiwa dan 540 penduduk perempuan. Sedangkan yang
terendah jumlah penduduk pada kelompok umur 70-74 Tahun dengan komposisi
4 penduduk, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk melihat perkembangan luas
wilayah , banyaknya penduduk, kepadatan dan pertumbuhan penduduk di desa
Air Batu dari tahun 2009 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini :
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Tabel.7
Perkembangan luas wilayah, banyak penduduk, kepadatan dan
pertumbuhan penduduk Di desa Air Batu
Tahun 2009 S/D 201629
Tahun
Jumlah 2016

Perkembangan
luas wilayah
1308

Banyak penduduk

Jumlah 2015

1248

1223

2471

Jumlah 2014

1205

1093

2298

Jumlah 2013

1146

1140

2286

Jumlah 2012

1137

1133

2270

Jumlah 2011

1122

1123

2245

Jumlah 2010

1118

1114

2232

Jumlah 2009

1115

1105

2220

1201

Kepadatan dan pertumbuhan
penduduk
2509

Jumlah berdasarkan mata pencarian :
Tani

: 450 orang

Pedagang

: 100 orang

Buruh Tani

: 300 orang

Usaha Angkutan

: 25 orang

Tani Pengusaha

: 250 orang

PNS/TNI/Polri

: 25 orang

Buruh Industri

: 75 orang

Pensiunan

: 15 orang.

29

Dokumentasi Kantor desa Air Batu , Perkembangan luas wilayah, banyak

penduduk, kepadatan dan pertumbuhan penduduk

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sanksi adat terhadap pencurian binatang ternak di desa Air Batu
kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin
Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang selain melanggar norma sosial
pencurian dikategorikan sebagai suatu perilaku yang sangat meresahkan masyarakat,
tindak pidana pencurian diatur dalam undang-undang, hukum adat dan hukum Islam,
sanksi pelaku pencurian dalam hukum Islam diatur diatur di dalam Firman Allah swt
dalam:
َب مِنْ َبعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَح
َ ) َفمَنْ تَا38( ٌحكِيم
َ ٌَل مِنَ اَّللَِّ وَاَّللَُّ عَزِيز
ً وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِ َي ُهمَا جَزَاءً ِبمَا كَسَبَا َنكَا
ْب مَنْ يَشَاءُ وَ َي ْغفِرُ ِلمَن
ُ ِّالسمَاوَاتِ وَاْلَْرْضِ ُيعَذ
َّ ُ) أََلمْ َتعَْلمْ أَنَّ اَّللََّ لَ ُه مُلْك39( ٌغفُورٌ رَحِيم
َ َََّفإِنَّ اَّللََّ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اَّلل
)40( ٌشيْءٍ قَدِير
َ ِّيَشَاءُ وَاَّللَُّ عَلَى كُل
Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksa. Maka barang
siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu
dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu
tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi,
disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.30”

Pencurian ternak dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka
perlu diadakan tindak lanjut dari masyarakat adat di Desa Air Batu seperti
pemberian sanksi terhadap pelaku pencuri ternak di desa tersebut. Sanksi seperti
ini bertujuan agar akibat lain yang timbul dari kasus pencurian ternak di dapat
30

QS. AL-Ma’idah(5) :38-40

38

39

dicegah, serta dalam penyelesaian kasus ini dapat ditemukan jalan yang terbaik.
Penanganan ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus Pencurian
ternak tersebut melalui proses penyelesaian yang arif dan bijaksana sehingga
memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Maka peranan ketua
adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat di desa tersebut merupakan
mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan
berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat, setiap pelanggaran adat harus
diberikan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.
Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak, yaitu: pertama unsure kenyataan,
bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan kedua
unsure psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat
dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsur inilah yang menimbulkan adanya
kewajiban hukum.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang
disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal
tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam
masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu,
perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik
batasannya. Hilman hadikusuma menambahkan bahwa hukum pidana adat dapat
juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat merupakan
aturan-aturan yang menjadi pedoman berprilaku demi terjalinnya keseimbangan
antara kehidupan bermasyarakat.
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Terdapat empat hal utama terkait dengan pidana adat, yaitu :
a. Hukum asli Indonesia yang merangkum berbagai aturan yang sifatnya
tidak tertulis dan tidak lepas dari unsur-unsur agama didalamnya.
b. Aturan-aturan tersebut hidup dalam masyarakat dalam bentuk perwujudan
tingkah laku yang tidak hanya dibuat dan diikuti namun juga ditaati.
c. Orang-orang yang melanggar aturan tersebut dapat menimbulkan adanya
ketidakseimbangan kosmis. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut
dinamakan tindak pidana adat.
d. Pelanggaran atas aturan yang dibuat dapat menimbulkan hak buruk oleh
karena itu ada sanksi yang menyertainya.31
Ini terlihat dari masih ada masyarakat adat Di Desa Air Batu dalam
menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat setempat. Pelaksanaan
sanksi pidana adat pada masyarakat adat Di Air Batu ini dapat terlihat dari bagaimana
masyarakat adat ini melalui lembaga-lembaga adatnya salah satunya dalam
pelaksanaan pemberian sanksi pidana adat pencurian ternak menurut hukum adat,
dengan cara para pemimpin adat melakukan pertemuan untuk memusyawarahkan
tentang sanksi pidana adat apa yang akan diberikan kepada pelaku pencurain ternak.

31

Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.( Bandung

: Mandaar Maju, 2003) Hlm. 9
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Untuk mengetahui sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada
masyarakat di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap penulis melakukan
wawancara dengan beberapa sebagai berikut:
Terhadap pencurian ternak ini proses penyelesaian nya dilakukan secara
musyawarah para pihak dan mengikuti sidang adat tersebut dengan baik.
Pencurian ternak yang terjadi di desa Air Batu ini merupakan suatu bentuk
pelanggaran adat maka harus diselesaikan secara hukum adat..
Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak marzuki selaku ketua adat
desa Air Batu:
“Menurut adat yang berlaku sanksi terhadap pencurian binatang ternak
lebih besar sanksi pencurian terhadap binatang ternak yng betino di
banding yang jantan, kenapa lebih besar yang betino disebabkan yang
betino akan berkembang biak, apabila ternak jantan yang dicuri maka
hanya satu tapi jika yang betino di curi maka ternak akan punah. Menurut
adat ninek moyang yang di pakai turun temurun sanksi terhadap
pencurian ternak ayam jantan adalah beras 20 gantang kambing satu
ekor apabila ayam betino maka di kenakan dua kali lipat, apabila
pencurian ternak kambing maka akan lebih besar lagi sanksinya.”32
Hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem
kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu
mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat
pelanggaran hukum adat tersebut, Disamping itu juga secara material dan formal,
hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak
kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak
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kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah
yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.
Selanjutnya wawancara penulis dengan tokoh adat desa Air Batu adapun
sanksi adat pencurian ternak yaitu :
“Sanksi dalam hukum adat desa Air Batu merupakan reaksi masyarakat
berkaitan dengan telah terjadi ganguan ketentraman di dalam masyarakat
desa Air Batu, adapun pelaksanaan sanksi adat desa Air Batu terhadap
pencurian ternak tersebut salah satunya berupa permintaan maaf
dilakukan oleh pelaku pencurian ternak terhadap korban pencurian ternak
dan keluarganya dengan disaksikan oleh Ketua adat, Kepala Desa, Imam
beserta masyarakat desa Air Batu. Permintaan maaf ini dilaksanakan
pada saat diputuskan sanksi tersebut berdasarkan hasil musyawarah ketua
adat dan tokoh adat desa Air Batu serta kedua belah pihak yang
berperkara yang diberikan kepada pelaku pencurian ter. Pelaksanaan
sanksi permintaan maaf merupakan kebiasaan dalam mengembalikan
keseimbangan yang telah terganggu, dan ini wajib dilaksanakan oleh
setiap pelanggar ketentuan adat yang ada. Sanksi ini diberikan agar tidak
ada dendam antara pelaku dan korban, serta pelaku menyadari
perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
Mansur menambahkan adapun ternak yang diselesaikan melalui adat
disini biasanya semua ternak yang di pelihara baik oleh pemiliknya
Sedangkan ternak yang dicuri tersebut kemudian di kembalikan kepada
pemilik nya, namun terkadang pemilik nya menyerahkan sebagian ternak
yang untuk disembelih dan dimakan bersama-sama pada saat membayar
hutang adat.33
Penjatuhan sanksi terhadap pencurian ternak di adat desa Air Batu
merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat
adat desa Air Batu untuk memaksa pelaku pencurian ternak tersebut mentaati
ketentuan adat di dalam masyarakat desa Air Batu.
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Wawancara dengan Mansur selaku Anggota Adat hamper sama seperti
hasil wawancara dengan Ketua Adat Marzuki:
“Mansur Menyatakan bahwa sanksi Adat, Menurut adat yang berlaku
sanksi terhadap pencurian binatang ternak sudah di atur di dalam
peraturan adat di desa Air Batu yang sudah berkaku n di terapkan sejak
lama, untuk sanksinya sendiri lebih besar sanksi pencurian terhadap
binatang ternak yng betino di banding yang jantan, kenapa lebih besar
yang betino disebabkan yang betino akan berkembang biak, apabila
ternak jantan yang dicuri maka hanya satu tapi jika yang betino di curi
maka ternak akan punah. Menurut adat ninek moyang yang di pakai turun
temurun sanksi terhadap pencurian ternak ayam jantan adalah beras 20
gantang kambing satu ekor apabila ayam betino maka di kenakan dua kali
lipat, apabila pencurian ternak kambing maka akan lebih besar lagi
sanksinya.”34
Pelanggaran adat atau delik adat yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok warga masyarakat yang langsung dilaporkan atau diadukan kepada
petugas hukum terkadang tidak dapat diproses dengan alasan tidak cukup bukti,
sedangkan menurut hukum adat, setiap pelanggaran adat atau delik adat yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat oleh ketua adat akan
dikenakan hukuman atau sanksi adat sesuai dengan pelanggaran adat yang telah
dilakukan.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai syara’
menjelaskan bahwa:
“Apa bila terjadi pelanggaran seperti pencurian ternak masyarakat di
desa Air Batu dalam proses penyelesaiannya berdasarkan kesepatan para
pihak, dimana para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan
pelanggaran pencurian ternak secara kekeluargaan dan tidak sampai
34
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pengaduan kepada pihak polisi dikarnakan takut merusak kerukunan
antar warga masyarakat desa Air Batu, apabila bisa diselesaikan secara
adat maka di utamakan hukum adat agar hukum adat tetap hidup di
masyarakat.”35
Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak merupakan
peraturan hukum adat yang disepakati oleh masyarakat adat desa Air Batu
walaupun di desa Air Batu ditempati oleh penduduk pendatang mereka juga harus
taat pada hukum adat yang berlaku. Apabila terjadi pencurian binatang ternak di
desa Air Batu maka diselesaikan secara hukum adat, pada saat sidang adat atau
bisa disebut pembayaran hutang adat para pelaku pencurian hendaknya memasak
hidangan yang di bantu oleh warga untuk memberikan hidangan pada saat sidang
adat/pembayaran hutang adat. Seperti ayam, beras, gula,kopi dan kelapa untuk di
masak.Sebab hukum adat ini merupakan turun temurun yang masih dipertahankan
sampai sekarang. Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada
masyarakat di desa Air Batu harus ditataati oleh seluruh masyarakat.
Wawancara penulis dengan R pelaku pencurian:
“Hukum adat yang berlaku didesa Air Batu memberikan efek jera dan
rasa malu apabila melakukan pelanggaran adat seperti pencurian
binatang ternak. Selain sanksi adat yang ditetapkan pada saat sidang adat
pelaku pencurian juga dikenakan sanksi memotong hewan, pelaksanaan
sanksi memotong hewan ini untuk hidangan pada saat sidang adat .
Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan
pelaku pelanggaran norma adat desa Air Batu, biasanya jenis hewan yang
dipotong adalah ayam untuk yang paling ringa.Pemberian sanksi yang
diberikan adat membuat jera para pelaku pencuri khususnya saya.”36
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Sanksi terhadap pencurian ternak merupakan hukum yang tidak tertulis
dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan, selain itu juga hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. Hukum adat lahir dari segala kebiasaan
baik.Berbeda dengan tradisi yang juga berasal dari suatu yang kurang baik.Karena
adat lahir dari kebiasaan yang baik maka hukum adat ditaati oleh masyarakat.
Bagaimanapun

kesadaran

masyarakat

akan

pemenuhan

keadilan

akan

terpenuhi.Proses penyelesaian pelanggaran pencurian ternak ini dilakukan secara
musyawarah bersama-sama tanpa mengeyampingkan adat istiadat yang ada di
Desa Air Batu. sebab penyelesaian pencurian di desa Air Batu ini tujuan nya
dilakukan secara damai dan adil. Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku
pencurian ternak di desa Air Batu pelaksanaannya salah satunya membayar denda
Adat.
Selanjutnya

wawancara

penulis

dengan

Anwar

sebagai

korban

menjelaskan.
“Bahwa terhadap pencurian yang terjadi proses penyelesaiannya
dilakukan secara damai dan adil dimana pelaku mengikuti proses
penyelesaian pelangaran adat tersebut.hukum adat yang berlaku didesa
Air Batu memberikan efek jera dan rasa malu apabila melakukan
pelanggaran adat seperti pencurian binatang ternak. Selain sanksi adat
yang ditetapkan pada saat sidang adat pelaku pencurian juga dikenakan
sanksi memotong hewan, pelaksanaan sanksi memotong hewan ini untuk
hidangan pada saat sidang adat . Pemotongan hewan ini sesuai dengan
berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku pelanggaran norma adat desa
Air Batu, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam untuk yang

46

paling ringan, sanksi yang di berikan benar-benar memberikan rasa malu
terhadap ninek mamak, orang tua dan masyarakat khususnya.”37
Dari hasil wawancara penulis dalam proses penyelesaian pelanggaran adat
Pencurian ternak ini sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang
mengikuti pidana adat yang telah dijatuhkan dalam musyawarah adat.
Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak tersebut belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik karena ada dari beberapa sanksi yang
diberikan kepada pelaku pencurian ternak tidak dilaksanakan dengan baik. Sanksi
yang diberikan pada pelaku pencurian ternak atas dasar musyawarah dan
kesepakatan walaupun bentuk peraturan hukum adat desa Air Batu terhadap
pencurian ternak tersebut tidak tertulis, yang masih dipertahankan hingga kini
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menganggu keseimbangan kehidupan
masyarakat adat desa Air Batu .
Maka dapat dipahami bahwa hukum adat desa Air Batu merupakan hukum
yang hidup, lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga
sangat cocok dengan jiwa dan rasa keadilan masyarakat Desa Air Batu. Ruang
lingkup hukum adat yaitu mencakup adat kebiasaan yang diterima oleh
masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis, bertujuan untuk menjaga
keserasian, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjumpai sanksi atau akibat
hukum terhadap yang melanggarnya.Sistem hukum adat bersumber pada
peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
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Hukum adat itu bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kebiasaan
nenek moyang. Karenanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang sebagai tolak
ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat
juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup
yang silih berganti.Perubahannya sering tidak diketahui bahkan kadang-kadang
tanpa disadari masyarakat, karena pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan
sehari-hari.
Dari hasil wawancara di desa Air Batu dengan ketua adat, tokoh-tokoh
adat, dan korban dalam proses pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian
ternak sudah dilakukan dengan baik dimana para pihak yang mengikuti pidana
adat yang telah dijatuhkan dalam sidang musyawarah adat, adapun sanksi yang
dijatuhkan.
a. Berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian
ternak dan keluarganya dengan disaksikan oleh ketua adat, kepala desa,
pegawai syara’ beserta masyarakat desa air batu.
b. Membayar denda adat desa Air Batu.
c. Memotong hewan.
d. Menyediakan hidangan.
Terlihat dari uraian di atas pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap
pencurian ternak pada masyarakat di desa air batu belum terlaksana sepenuhnya
karena denda yang di bayarkan oleh pelaku tidak sepenuhnya.hal ini disebabkan
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pelaku pencurian terkadang orang yang tidak mampu atau miskin sehingga sulit
untuk membayar denda tersebut serta terkadang juga dalam penetapan nominal
denda tersebut terlalu besar. Dalam proses penjatuhan sanksi pidana denda
terhadap pencurian ternak setelah ada kesepakatan dari hasil musyawarah para
pihak yakni korban dan pelaku, serta fungsionaris adat seperti kepala desa, ketua
adat, tokoh adat dan pegawai syara’, terhadap penjatuhan sanksi denda ini pelaku
diberikan waktu untuk pembayaran atau pelunasan selama 1 minggu. Denda uang
tersebut diserahkan kepada kepala desa korban.apabila dalam satu minggu
tersebut pelaku belum membayar denda, maka akan ada petugas untuk menagih
denda adat kepada pelaku, apabila sudah ditagih tiga minggu beturut-turut, maka
pelaku pencurian tadi dipanggil kembali untuk dipertemukan oleh korban dan
pelaku serta kepala desa, ketua adat serta imam masjid untuk mengambil
keputusan terhadap denda yang belum dibayarkan.
Pada umunya para pihak seperti korban, kepala desa, ketua adat, imam
masjid telah memaafkan perbuatan korban tersebut.
Sedangkan sanksi pencurian dalam hukum positip tertuang dalam pasal
362 KUHP, yaitu :
“Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 38
Unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 362 Kuhp di atas :

38
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a) Perbuatan mengambil
b) Yang diambil harus sesuatu barang.
c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang
itu dengan melawan hak.Salah satu unsur utama tindak pidana yang
bersifat objektif adalah sifat melawan hukum.
Sedangkan pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ayat 1
KUHP).
“Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. Pencurian
ternak 2.pencurian pada waktu kebakaran, gempa bumi, atau genmpa
laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta
api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.”39
Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan
pencurian adalah ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan
oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Unsur ternak ini
menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, karena bagi
masyarakat Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
B. Pelaksanaan Sanksi adat terhadap pencurian binatang ternak di desa
Air Batu kecamatan Renah Pembarap kabupaten Merangin
Pada masyarakat adat dikenal istilah pelanggaran adat atau delik adat yaitu
perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua perbuatan atau kejadian yang
bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan,
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dan kesadaran hukum nasyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan
seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.
Hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem
kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu
mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat
pelanggaran hukum adat tersebut, Disamping itu juga secara material dan formal,
hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak
kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak
kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah
yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.
Penyelesaian tindak pidana pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni
Pasal 363 KUHP akan tetapi masyarakat adat di desa Air Batu kecamatan Renah
Pembarap

menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat

terhadap pencurian ternak tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua
belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP
menyatakan unsur yang memberatkan pencurian adalah ternak, sebab diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat.
Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum
adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu
perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh
prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda. Berlakunya suatu
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peraturan hukum adat pada penetapan-penetapan ketua adat, dimana penetapanpenetapan tersebut merupakan perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas
hukum dengan tujuan untuk memelihara dan menegakkan hukum . Hukum adat
tumbuh dan dipertahan kan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib
hukum di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan segala
bencana dan bahaya yang mungkin mengancam.

Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada
masyarakat adat di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap, masyarakat adat
mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan oleh
fungsionaris adat Air Batu yakni kepala desa, toko-tokoh adat, dan ninek mamak.
Adapun beberapa proses penyelesaian pencurian ternak menurut hukum adat di
desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap:
1. Apabila adanya yang tertangkap tangan melakukan pencurian ternak,
2. masyarakat yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran adat pencurian
ternak maka masyarakat tersebut mengadukan kepada ninek mamak pelaku
pencurian, kepala desa atau ketua adat.
3. Ketua adat menyampaikan permintaan kepada ninek mamak dan pegawai
syara’ setempat untuk diselengarakan penyelesaian pencurian ternak ini.
4. Ketua adat memberitahukan kepada anggota tokoh-tokoh adat di desa Air
Batu serta orang yang melaporkan, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk
hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan.

52

5. Pada saat sidang penyelesaian pelangaraan adat tersebut yang telah ditentukan
akan dilaksankan, maka Fungsionaris desa Air Batu (ninek mamak , pegawai
syara’, menempati duduk letak yang disediakan oleh ketua adat.
6. Sebelum melakukan sidang adat di buka ketua adat Atau kepala desa, dan
memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta sidang tersebut. Dengan sikap tata
cara dan kata pengantar seperlunya.
7. Ketua adat menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau
pengaduan dari warga yang mengetahui pencurian ternak yang terjadi di desa
Air Batu. Ketua adat menjelaskan di hadapan sidang adat bahwa para pihak
meminta penyelesaian kepada ketua adat .
8. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi.
tokoh adat desa Air Batu menanyakan :
a. Identitas saksi.
b. Tentang apa yang dilihat, didengar, dan atau di alami oleh saksi.
9. Tokoh adat desa Air Batu menanyakan kembali kepada pelaku pencurian
ternak tentang keterangan saksi.
10.

Pelaku pencurian ternak berkewajiaban menjelaskan kejadian.

11. Apabila diperlukan tokoh adat desa Air Batu dapat meminta keterangan
kepada keluarga yang dapek salah.
12. Saksi pelapor atau korban pencurian ternak menyampaikan kronologis
terjadinya pencurian ternak tersebut.
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13. Ketua adat menegaskan kembali kepada pelaku pencurian ternak atas laporan
saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. kemudian ketua adat
menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan pelangaran adat
pencurian ternak.
14. Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat, pencurian ternak , dan
juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas pencurian ternak.
15. Apabila sudah dianggap cukup maka ketua adat atau kepala desa Air Batu
meminta waktu untuk berembuk sesama anggota fungsionaris adat desa Air
Batu untuk mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran adat pencurian
ternak.
16. Dalam musyawarah terbuka tersebut anggota fungsionaris adat desa Air Batu
saling memberikan pendapat terhadap pelanggaran adat pencurian ternak
tersebut.
17. Ketua adat membacakan putusan tentang sanksi adat yang harus dilakukan
terhadap pelaku pencurian ternak atau keluarga atau pihak yang bertanggung
jawab lainnya.
18. Setelah pelaku pencurian tersebut dan keluarga menyatakan menerima
putusan yang harus dipertanggung jawabkannya secara iklas.
19. Ketua adat memberikan nasehat-nasehat. supaya pelaku pencurian ternak
tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila pencuri ternak melakukan
pencurian ternak kembali maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih
berat.
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20. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti tetang pelaksanaan sanksi adat.
Ketua adat menghanturkan sembah

mengucapkan terimakasih kepada

fungsionaris adat desa Air Batu yang telah menyelesaikan pencurian ternak
yang terjadi di wilayah nya.
21. Iman masjid desa Air Batu membacakan do’a selamat atas selesainnya
penyelenggaraan sidang adat tersebut.
22. Ketua adat atau kepala desa menutup sidang dengan mengucapkan
hamdalah.40
Sesuai dengan corak-corak hukum adat tersebut, maka setiap keputusankeputusan yang diambil dapat diselesaikan secara menyeluruh, cepat, mudah dan
sederhana. Terhadap perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat adat
ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adat biasanya
diselesaikan dengan cara rukun dan damai, dimana ketua adat berusaha supaya kedua
belah pihak mencapai kerukunan kembali, melalui mufakat musyawarah adat.
Menurut Ketua adat Di dalam masyarakat adat dikenakan istilah pelanggaran
adat adat yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua perbuatan atau kejadian
yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan,
dan kesadaran hukum nasyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan seseorang
maupun perbuatan petugas adat sendiri.

Dari wawancara dengan bebarapa fungsionaris yakni ketua adat, kepala desa,
tokoh adat dan pegawai syara’ desa Air Batu, diketahui bahwa peranan ketua adat
atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga
masyarakat di desa Air Batu, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang
40

Wawancara dengan Marzuki, ketua adat desa Air Batu, tanggal 25 November 2017
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menyelesaikan setiap pelanggaran adat di desanya.Tugas dari ketua adat, yaitu
memelihara hidup rukun di dalam masyarakat adat tersebut dan menjaga supaya
hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Maka ketua adat akan bertindak
dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rangka untuk memulihkan
keseimbangan dan menegakkan peraturan yang ada.
Kasus tindak pidana adat pencurian ternak ini dapat mengakibatkan
kerugian terhadap orang lain, maka perlu diadakan tindak lanjut dari masyarakat
adat di desa Air Batu seperti pemberian sanksi terhadap pelaku pencuri ternak di
desa tersebut. Penanganan seperti ini bertujuan agar akibat lain yang timbul dari
kasus pencurian ternak di desa Air Batu dapat diminimalisir, serta dalam
penyelesaian kasus ini dapat ditemukan jalan yang terbaik. Penanganan ini dapat
dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus Pencurian ternak tersebut melalui
proses penyelesaian yang arif dan bijaksana sehingga memberikan rasa keadilan
bagi para pihak yang berperkara. Maka peranan ketua adat atau pemuka adat
selaku petugas hukum adat di desa tersebut merupakan mengatur tata tertib warga
masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap
pelanggaran adat di desanya.
Penyelesaian terhadap pelanggaran adat masih sering digunakan pada saat
ini. Hal ini disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi
oleh sebagian besar masyarakat.Salah satu yang masih ada saat ini dan masih
dipegang teguh adalah pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak
pada masyarakat di desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap.
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C. Mengapa dalam pencurian binatang ternak lebih menerapkan sanksi
adat di banding hukum positip
Hukum positip Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah
berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu
berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan
sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.
Dengan lain perkataan, maka hukum positif adalah sistem atau tatanan hukum dan
asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam
masyarakat. bila di tinjau dari pengertian hukum positif indonesia di atas maka
dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hampir pasti tidak ada
yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum
yang hanya bisa dterapkan di Indonesia. Akan tetapi di desa Air batu selalu
menerapkan hukum adat dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran
adat.
1. Wawancara dengan pegawai syara’ desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap
kabupaten Merangin
“Apa bila terjadi pelanggaran seperti pencurian ternak masyarakat di
Desa Air Batu dalam proses penyelesaiannya berdasarkan kesepatan para
pihak, dimana para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan
pelanggaran pencurian ternak secara kekeluargaan dan tidak sampai
pengaduan kepada pihak polisi dikarnakan takut merusak kerukunan
antar warga masyarakat desa Air Batu, apabila bisa diselesaikan secara

57

adat maka di utamakan hukum adat agar hukum adat tetap hidup di
masyarakat.”41
2. Wawancara dengan ketua adat desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap
kabupaten Merangin
“Mengapa hukum adat yang lebih di terapkan dalam kasus pencurian
binatang ternak di desa Air batu, pada dasar nya bukan pencurian
binatang ternak saja yang di selesaikan dengan hukum adat akan tetapi
segala bentuk pelanggaran adat di seselaikan menurut hukum adat yang
berlaku di desa Air Batu. Hukum adat adalah hukum yang berkembang
dalam masyarakat, menurut hukum adat untuk menetukan kebenaran dan
kesalahan dalam suatu perbuatan disesuaikan dengan ungkapanungkapan pepatah petitih serto seleko adat yang ado kaitannya dengan
perbuatan ( kejadian) : tapijak benang arang itam tapak tasuduk di
gunung kapua putih kuduk, sio sio negeri alahh celako utang tumbuh,
pinjam memulangkan sumbing menitik hilang mengganti. Kepatuhankepatuhan menurut hukum adat yang berdasarkan pada ungkapan itu
sangat sulit untuk menolak kebenarannya serta di patuhi oleh masyarakat
pendukung hukum tersebut, sebab itulah hukum adat disebut juga hukum
asli,hukum adil dan patut adil menurut orang yang tau pada hukum adat
dan patut menurutorang yang tau pada nilai harga sesuatu. Dengan
proses peradilan yang demikian setiap keputusan dengan mudah dapat di
pahami dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu
hukum adt tersebut dengan mudah dapat menghabiskan segala dendam
kesumat sebagai mana yang disebut selako adat yang berbunyi : umah
sudah pahat idak babunyi api padam punting dak berasap, yang taluci

Wawancara ,dengan Nur Aswad selaku pegawai syara’ desa Air Batu, tanggal 25
November 2017
41
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sudah tinggal yang tapijak sudah luluh. Jatuh kayIk lah hanyut jatuh ka
api lah mutung.42
3. Wawancara dengan pelaku pencurian
“Memberlakukan hukum adat dalam kasus pencurian binatang ternak
sangat memberikan efek jera di bandingkan dengan di laporkan ke polisi
karena apabila di laporkan kepolisi pelaku tidak bisa membayar denda
pencuriannya karena sudah berada dalam penjara, hukum adat selain
memberikan efek jera kepada pelaku, pelaku juga merasa malu dan
menebus kesalahannya, buktinya dengan penyelesaiian secara adat tidak
ada pemuda yang mengulang kembali kejahatannya, pelaku benar-benar
bertaubat karena sudah merasa malu kpeda ninek mamak, keluarga dan
warga masyarakat.”43
4. Wawancara dengan kepala desa Air Batu
“Hukum positip adalah hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia
banyak desa yang memberlakukan huku positip akan tetapi di desa Air
Batu sejak zaman ninek moyang hukum adat adalah hukum kepercayaan
yang melekat pada hati masyarkat. Hukum adat tidak tajam ke atas tumpul
kebawah hukum adat selalu adil dalam menyelesaiakn permasalahan
dengan adil dan bijak sana, hukum adat tidak menimbulkan dendam
antara pelaku dan korban karena di selesaikain secara musyawarah aats
keridhoan pelaku dan korban jadi setelah kejadian tersebut warga bisa
kembali hidup rukun dalam masyarakat selain itu dalam memutuskan
perkara proses nya juga cepat. Berbeda dengan hukum positip proses
penyelesaian dan pemutusan perkara

terkesan lama dan bisa

menimbulkan efek negative dalam masyarakat, bukan memberikan efek
jera justru menambah dendam dalam hati pelaku karena terkadang
42

Wawancara dengan Marzuki selaku ketua adat desa Air Batu, tanggal 25 November

2017
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Wawancara, dengan M sebagai pelaku pencurian, tanggal 30 November 2017

59

putusan yang tidak sesuai dan setelah keluar dari penjara pelaku justru
mengulang kejahatan bahkan lebih parah lagi. Ketentuan yang ada dalam
hukum adat berasal dari masa berabad abad sialm yang telah terbukti
kebenaran dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat desa Air Batu
sampai saat ini.”44
Aspek positif yang dapat ditarik dalam penyelesaian pelanggaran
kejahatan secara hukum adat tersebut diselesaikan secara rukun dan damai yang
memberikan penyelesaian menyeluruh, cepat dan sederhana. Penanganan ini dapat
dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus Pencurian ternak tersebut melalui
proses penyelesaian yang arif dan bijaksana sehingga memberikan rasa keadilan
bagi para pihak yang berperkara. Maka peranan ketua adat atau pemuka adat
selaku petugas hukum adat di desa tersebut merupakan mengatur tata tertib warga
masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap
pelanggaran adat di desanya.

44

Wawancara dengan Aswandi selaku Kepala desa Air Batu, Tanggal 25 November 2017

60

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Proses pelaksanaan sanksi pidana adat. terhadap pencurian ternak sudah
dilakukan dengan baik dimana para pihak. Kepala desa,ketua lembaga
adat,pegawai syarak,ninek mamak,keluarga yang bersangktan yang mengikuti
pidana adat yang telah dijatuhkan dalam sidang musyawarah adat, adapun sanksi
yang dijatuhkan.
1. Berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian
ternak dan keluarganya dengan disaksikan oleh ketua adat, kepala desa,
pegawai syara’ beserta masyarakat desa Air Batu.
2. Membayar denda adat desa Air Batu.
3. Memotong hewan.
4. Menyediakan hidangan.
B. SARAN
Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang
kemungkinan berguna bagi ketua adat, pegawai syara’ dan seluruh masyarakat
desa Air Batu.
1. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian binatang ternak
sudah berljalan sebagaimana mestinya dan sudah diterapkan di dalam
masyarakat akan tetapi bentuk sanksi yang di berikan kepada pelaku sudah

61

memberikan efek jera terbukti dengan sedikitnya terjadi pelanggaran adat
terjadi di desa Air Batu, sebaiknya pelaksanaan dan sanksi adat yang berlaku
harus di bukukan secara lengkap supaya tidak hilang di telan masa dan bisa di
jadikan pedoman di masa mendatang.
2. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar sesame masyarakat agar
tidak terjadi lagi pencurian binatang ternak.
3. Kepada pemilik binatang ternak harus benar-benar menjaga binatang ternaknya
baik siang maupun malam hari agar tidak mempermudah para pencuri berniat
jahat karena terkadang kejahatan terjadi karena adanya kesempatan.
C. PENUTUP
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang
telah menganugrahkan Rahmat, taufik dan hidayahnya kepada peniliti, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bnetuk yang sangat
sederhana dan jauh dari kata sempurna.Untuk itu penulis memohon ampun kepada
Allah SWT dan memohon petunjuknya.

Penulis,

Mustain
SHP.130 144
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