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ABSTRAK
Rudi Hidayat, SHP151889; Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di
Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat Kecamatan Pelepat
Kabupaten Bungo.
Skripsi ini berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk
Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten
Bungo. Pencurian merupakan tindak pidana, yang hal ini disebutkan dalam KUHP
dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian
ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat desa Senamat kec. Pelepat kab.
bungo. Skripsi ini menggunakan pendeketan yuridis empiris, dengan jenis
penelitian kualitatif deskriptif dan instrumen pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui
apa faktor terjadinya tindak pidana pencrurian ikan di Lubuk Larangan, untuk
mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di
Lubuk larangan menurut hukum adat, dan untuk mengetahui apa saja kendala
yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di Lubuk
Larangan secara hukum adat di desa Senamat kecamatan pelepat kabupaten
Bungo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: pertama, faktor terjadinya pencurian adalah kealalaian
masyarakat dan niat ketertariakan si pelaku dan prilaku penyimpangan sosial yang
dilakukan oleh individual maupun kelompok. Kedua, penyelesaian secara hukum
adat memiliki beberapa bentuk penyelsaian yaitu: aduan/laporan, pemanggilan,
dan sanksi denda secara hukum adat berupa seekor kambing dan selemak
manisnya. Ketiga, kendala yang ditemui dalam penyelesaian secara hukum adat
yaitu: rendahnya pemahaman individu dalam adat dan dominasi hukum pidana
formil.

Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana , Hukum Adat.
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PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunkan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
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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 Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.1
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(Qs. Al-Maidah:38)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, dengan
landasan pandangan hidup berdasarkan pancasila sebagai falsafah Negara.
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada
Tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk
republik yang berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Indonesia yang terdiri berbagai macam ragam, corak, dan berbagai
macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahas,
budaya, ras dan adat istiadat. Dengan berbagai macam memiliki ragam bahasa,
budaya, ras dan adat istiadat dalam masyarakat maka berbagai macam pula
kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam
setiap masyarakatnya.
Hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang
terjadi dalam masyarakat, karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak
masyarakat. Selain itu hokum adat adalah merupakan percerminan hokum yang
terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad kea bad, yang hidup dan
terpelihara ditengah tengah masyarakat.2
Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki
hukum adatnya tersendiri, dan aturannya juga berbeda antara yang satu dengan

2

Andi Sopyan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm,39
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2

yang lainnya. Dalam setiap hukum adanya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang
berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidahkaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.
Dalam masyarakat istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum
banyak dikenal , yang dikenal adalah „adat‟ saja. Namun didalam istilah itu
tersimpul pengertian „hukum‟. Akan tetapi, di banyak kalangan yang tidak
memahami hukum adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa
adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum. Seperti orang menyebut adat Jawa,
adat Bugis Makasar, adat Ambon, Adat Minag, adat Osing, dan sebagainya.
Jadi, istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah tekhnis belaka untuk
mebedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang
memiliki akibat hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud
dengan hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam
undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstuksi sosial budaya suatu
masyarakat hukum adat. Oleh karena itu kini istilah itu tidak asing lagi dikalangan
masyarakat. Oleh karena hukum adat itu selalu manunggal denga masyarakat
hukum. Cicero, seorang ahli hukum Yunani dengan tepat mengatakan „ubi
societes ibi ius‟. 3
Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikontruksi pada
awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata
hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Istilah hukum adat
sebetulnya berasal dari Bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje ketika

3

Rato Dominikus , Hukum Adat di Indonesia, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm.3.
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ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau tepatnya
hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan „Adhatrecht‟.
Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dengan jelas dan tegas
mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Di dalam UUD 1945
perubahan kedua, Pasal 18 B ayat (2) menyatakan : “ Negara mengakui dan
menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat besera hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam Undang-Undang”. Kemudian dalam pasal 28 I ayat (3) perubahan kedua
menyatakan:
“ Walaupun Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, namun dalam
kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan berbagai bentuk kejahatan yang
terjadi di dalam masyarakat.”
Disamping itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dipandang
sebagai tindakan yang menyimpang dipandang secara yuridis yang diatur dalam
itab Undang-undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat menjadi KUHP)
kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, BAB XXII mulai dari Pasal 362
sampai dengan Pasal 367 sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur
dalam Pasal 362 KUHPidana.
Kejahatan merupakan suatu penomena kompleks yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap
berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan
yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi

4

pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, disatu sisi kejahatan juga sulit
dihilangkan dari muka bumi ini.
Tidak satupun di muka bumi ini terdapat sekelompok masyarakat yang
dapat hidup tanpa sama sekali berbenturan dengan kejahatan, atau sepanjang
hidup mereka hanya mendapat kebajikan-kebajikan semata, dan itu memerlukan
penyelesaian hukum yang bertujuan untuk memeberi efek jera kepada pelaku
kejahatan.
Penyelesain perkara melalui jalur peradilan formil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ternyata didalam masyarakat
tertentu

banyak

yang

mengguanakan

pendekatan

hukum

adat

dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanggar kaidah-kaidah dan normanorma masyarakat. Hal itu karena proses penyelesaian perkara pidana melalui
hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan
persaudaraan.
Dalam penyelesaiandan penegakkan hukum adat masih terdapat kendalakendalanya, selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hokum adat itu
sendir, juga putusan pengadilan tidak mengikat. Namun keberadaan hokum adat
di Indonesia hingga kini masih menunjukkan eksistensinya sebagai hokum yang
hidup ditengah masyarakat dalam memberikan solusi penyelesaian persoalan
dalam masyarakat.
Selain itu nilai-nilai kearipan lokal lebih diutamakan untuk menyelesaikan
sengketa, jalur meja hijau menjadi pilihan yang relatif kurang diminati. Meja
hijau belum tentu bias

menyelesaikan perkara dengan adil, karena penegak
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hokum menggunakan Undang-Undang dan dalam menafsirkannya masih saklek
alias kaku. Padahal, Satjipto raharjo menekankan :
Bahwa keadilan itu berada diatas diukur dengan Undang-Undang saja,
karena sesungguhnya keadilan itu berada diatas ukuran yang telah dibakukan
lewat Undang-Undang. Artinya Undang-Undang tidak bias otoriter menciptakan
keadilan, akan tetapi harus ada perpaduan budaya dan lingkungan sekitar, nilai
keadilan secara ideal tidak bisa dicapai lewat proses meja hijau, hal ini sudah
diantisipasi oleh hokum modern itu sendiri.
Selain diatur dalam hukum adat, tindak pidana pencurian ikan di Lubuk
Larangan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, BAB XXII mulai dari Pasal 362
sampai dengan Pasal 367. Dan tindak pidana pencurian ikan merupakan salah satu
jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan
meresahkan masyarakat, tindak pidana ini memerlukan penanganan hukum dan
penegakkan serta penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan
nilai-nilai kesadaran bagi masyarakat.
Hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang
terjadi dalam masyarakat, karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak
masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan percerminan hukum yang
terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad kea bad, yang hidup dan
terpelihara ditengah tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap manusia beradat
dililit oleh ketentuan-ketentuan adat. Ia tidak bisa menyimpang atau melarikan
diri dari lilitan adat yang menjadi aturan hidup manusia, kemanapun ia pergi,
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seluko adat tentang itu berbunyi: Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung,
dimana ranting dipatah disitu air disauk, dimano tembilang dicacak disitu tanaman
tumbuh disitu puloa adat orang dihormati.4

Dari data yang penulis proleh di lapangan mengenai pencurian ikan di
kawasan Lubuk larangan di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
Ada beberapa kasus yang penulis temukan dilapangan, Tahun 2012 ada 1 kasus,
dan pada tahun 2018 ada 1 kasus .dari setiap kasus tersebut penyelesaiannya
dilakukan melalui hukum adat.
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, sehingga penulis
tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan judul: Penyelesaian Tindak
Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat di Desa
Senamat kec. Pelepat kab. Bungo.

B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan skripsi ini dan dilandasi latar belakang masalah tersebut
diatas, agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini nantinya maka
penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :
1. Apa faktor terjadinya pencurian ikan di Lubuk Larangan di desa Senamat
kecamatan Pelepat kabupaten Bungo?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian ikan di Lubuk
Larangan di desa Senamat kecamatan Pelepat kabupaten Bungo?
4

Tim Penyusun , Buku Pedoman Adat Bungo. (Lembaga Adat Kabupaten Bungo,
2005),hlm.23
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3. Apa kendala yang ditemui dalam penyelesaian terhadap pelaku pencurian
ikan di Lubuk Larangan di desa Senamat kecamatan Pelepat kabupaten
Bungo?
C. Batasan Masalah
Penelitian masalah yang berhubungan dengan barangkali sudah melimpah
dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan. Oleh karena itu supaya
penelitian ini menjadi fokus terhadap persoalan yang dikaji maka dipandang
perlu membentuk suatu batasan masalah sehingga kajian tidak melebar dan dalam
rangka agar penelitian menjadi sebuah penelitian yang utuh dan komprehensif
tentang persoalan yang dibahas, penelitian membicarakan masalah keberadaan
hukum adat dalam menyelesaikan sengketa pidana pencurian pada masyarakat
desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo. Kejahatan yang dimaksud adalah tindak
pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan, pencurian ini sudah lazim dan
karenanya dilihat dalam penyelesaiannya dalam prespektif hukum adat.
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 sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencurian ikan di Lubuk
Larangan di desa Senamat kecamatan Pelepat kabupaten Bungo.
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b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ikan
di Lubuk Larangan menurut hukum adat.
c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian
secara adat .
2. Kegunaan Penelitian
Dalam kegunaan penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan
kegunaannya bagi kepentingan teoritis, maupun praktis.5
a. Secara teoritis dapat di lihat dibawah ini:
1) Agar

penelitian

ini

dapat

menjadi

sumbangan

pemikiran

bagi

perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi
konstribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penyelesaian
tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat
desa Senamat.
b. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagai kalangan akademisi,
praktisi, dan masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian
ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat desa Senamat kec. Pelepat
kab. Bungo.
2) Hasil penelitian ini agar dapat berguna untuk diri sendiri sebagai syarat
untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Hukum
Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifudddin Jambi.

5

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Desertasi,
(Kerinci: STAIN Krinci press, Edisi Revisi 2015), Cet ke-4, hlm. 57.
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E. Kerangka Teoritis
1. Penegakan Hukum
Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggangaaran
hukum oleh petugas dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Penegakan
hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyedikan,
penengkapan,

penahanan,

peradilan

terdakwa

dan

diakhiri

dengan

persmasyarakatan terpidana.6
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur
hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya
hukum (legal culture).7 Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,
substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum
merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.
Dengan melihat pengertian dari teori M. Friedmen bahwasanya ketiga unsur
hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan
keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat
yang diatur oleh hukum itu sendiri.
Menurut Soerjono soekanto di dalam buku H. Ishaq, menjelaskan bahwa:
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
6

Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia, (Jakarta, Rineka
Cipta, 1990) hlm. 58
7
Sudikno Mertakusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999) Cet-2,
hlm. 67.
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diatur oleh kaidah kaidah-hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh
karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah
penanggulangan kejahatan. Disamping itu juga, dalam proses diskresi harus
menyerasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor
manusiawi.8
Dalam

proses

penegakan

hukum,

ada

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak
positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono
Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:
1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada undangundang saja,
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum,
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di
terapkan,
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia di dalam pergaulan hidup.9

8

Soerjono Soekanto di buku H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006) Cet-1, hlm. 297-298.
9
Ibid, hlm. 298-299.
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F. Kerangka Konseptual
1. Penyelesaian
Berbicara mengenai penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian
dari proses berpikir, sering dianggap proses paling kompleks di antara semua
fungsi kecerdadasan, penyelesaian tidak lepas dari yang namanya jalan ataupun
langkah-langkah dalam mencapai sesuatu yang dituju, hal ini sesuai arti “Proses”
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan sebagai
“rangkaian tindakan/perbuatan ; pengolahan yang menghasilkan produksi”.10
Sedangkan penyelasaian perkara yaitu kegiatan akhir atau hasil yang didapat dari
proses sehingga menemukan sasaran yang ingin dicapai sehingga mampu untuk di
produksi. Dan hukuman apa yang bida di terapkan atas tindak pidana yang tealah
dibuat.
Proses penyelasian suatau perkara biasanya ditempuh dengan dua cara
yaitu secara final dan non final, kedua cara ini tergantung dari tindakan perkara
yang dilakukan penyelesaian perkara secara final yaitu proses penyelesaian
perkara dengan atau cara menempuh jalur hukum menurut ketentuan yang telah
diatur di dalam Hukum Acara Pidana, sedangkan non final yaitu proses
penyelesaian

perkara

dengan

cara

atau

di

tempuh

secara

Hukum

Adat/kekeluargan.
2. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari „‟strafbaarfeit‟‟, di dalam
kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

10

http://KBBI.web.id/perkara, diakses tanggal 27 Juni 2016, 22:45
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sebenarnya yang dimaksud strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan deklik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictum.
Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.‟‟
Berdasarkan rumusan maka delik (strafbaar feit) memuat unsur yakni:
a. Suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang
c.

Perbuatanitu

dilakukan

oleh

seseorang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh
aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana
pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya
diharuskan oleh hukum).11
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari
tindak pidana itu sendiri , maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsurunsur tindak pidana, yaitu:
a. Unsur objektif

11

hlm 47-49

Teguh Prasetyo, Hukum pidana, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, Tahun 20015),
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Unsur yang terdapat diluar sipelaku.Unsure yang ad hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu
harus dilakukan.
b. Unsur subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang
dihubungkan dengan diri sipelaku dan teramsuk didalamnya segala sesuatu yang
terkandung didalam hatinya.
3. Pencurian
Pencurian merupakan tindak pidana, yang hal ini disebutkan dalam KUHP
dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.12
4. Lubuk Larangan
Lubuk

Larangan adalah suatu tempat/wadah pemiliharaan ikan secara

adat, tempatnyan ditepian

masyarakat yang disepakati oleh Negeri baik itu

Siring Batas ataupun Tata Cara lainnya yang atur disumpah secara adat dan
syara‟ serta diundangkan oleh pamerintah setempat.13 Adapun pengertian dari
Siring Batas, Tata Cara, Sumpah dan diundangkan adalah sebagai berikut:
a. Siring Batas adalah dimana batas-batas suatu lubuk larangan yang telah
ditetapkan oleh Tuo Tau yang tidak boleh berubah atau diubah oleh
sekelompok orang atau golongan.
12

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Erisco,
1986), hlm.34.
13
Pasal 1 (1) PERDUS Senamat No.5 Tahun 2017 tentang Lubuk larangan.
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b. Tata Cara adalah dimana dalam pengelolaan, pengambilan ikan dengan
jadwal yang ditentukan oleh Negeri.
c. Sumpah adalah dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan
sejenisnya dalam wilayah Siring Batas yang telah ditentukan baik
memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak perbuatannya akan
terkena:
“Sumpah karang sakti, ikek buek janji semayo lubuk larangan
kateh dan kapucuk bulek kabawah dan baurek tunggang tengahtengah diukuk kumbang pulo”
d. Diundangkan adalah pamerintah setempat wajib menyampaikan serta
memberitahukan kepada seluruh masyarakat

umum

dalam wilayah

kerjanya baik melaui lisan, tulisan, dan cara-cara penyampaian lainya
mengenai Lubuk larangan.
5. Hukum Adat
Sebelum menjelaskan maksud “ Hukum Adat “ terlebih dijelaskan terlebih
dahulu dari masing-masing pengertian hukum dan adat. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, disebutkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara
resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau
otoritas; undang-undang,peraturan,dan sebagainya untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat; patikan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan
sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim
(dalam pengadilan); vonis. Sementara adat adalah aturan (peraturan dan
sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala hasil ciptaan manusia;
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kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai

budaya, norma,hokum,dan

aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu system.
Istilah “ Hukum Adat ” Adat adalah kebiasaan suatu masyrakat yang
bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya.14
Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan
jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad.
Perkembangannya itu ada yang cepat dan adapula yang lamban. Secepat apapun
perkembangannnya, namun tidak bersifat revolusioner.
Karena perkembngan yang bersifat revolusioner bersifat membongkar ke
akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar
semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang
menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi
pedoman mereka untuk menguba, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu
bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.
Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada
awal Abad 20-an bersama dengan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam
tata hukum pamerintah Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Istilah hukum adat
sebetulnya bersal dari Bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgonje ketika ia
menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti Hukum Islam atau tepatnya
hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan “Adatrecht”. Konsep ini kemudian
dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan diimplementasikan oleh Ter Haar pada
14

Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia, (Surabaya: Laks Bang Justitia), hlm 1.
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tahun 1930-an. Hukum Adat berasal dari kata “Hukum” dan “Adat”. Kata
“hukum” berasal dari kata bahasa Atab huk‟m dan kata “adat” berasal dari kata
adah.15
Sebagaimana dikatakan bahwa istilah Hukum Adat merupakan dari
terjemahan atau pengalih bahasaan dari Bahasa Belanda “Adatrecht”. Istilah ini
pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgornje dalam bukunya “ De
Atjehers” (Orang-orang Aceh) dan “ Het Adatrecht van Nederlands Indie”
(Hukum Adat Hindia Belanda = Indonesia sekarang ini).16
Sebelum masa kaum etis pengaruh, yang mulai mencoba untuk memahami
dan memberikan epresiasi pada proses cultural bangsa-bangsa pribimu di
Nusantara, Istilah Adatrecht digunakan dalam perundang-undangan, untuk hukum
masyarakat pribumi beberapa istilah, seperti:
a. Di dalam perundang-undangan:
1. Dalam A.B (Algemene Bepalingen van Wetgeving = ketentuan-ketentuan
Umum

Perundang-undangan)

pada

Pasal
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digunakan

istilah

“Godsdienstige Wetten, Volksintellingen en Gebruiken” (Peraturanperaturan agama, Lembaga-lembaga rakyat dan ebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R (Regerings Reglement) 1854 Pasal 75 ayat (3) menggunakan
istilah “Godsdienstige Wetten, Volksintellingen en Gebruiken” (Peraturanperaturan agama, Lembaga-lembaga rakyat dan ebiasaan-kebiasaan).

15
16

Ibid, hlm 3.
Ibid, hlm 5.
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3. Dalam R.R (Regerings Reglement) 1854 Pasal 75 ayat (2) menggunakan
istilah: “Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten = Peraturan-peraturan
Agama dan Naluri-naluri)”.
4. Dalam I.S (Indische Staatsregeling = Peraturan Hukum Negara Belanda –
semacam UUD bagi Pamerintahan Hindia Belanda ) Pasal 128 ayat (4)
menggunakan istilah “Instellingen Des Volk”(Lembaga-lembaga Rakyat).
5. Dalam I.S (Indische Staatsregeling) pada Pasal 131 ayat (2) sub b,
berbunyi:

“

Met

Samenhangende

Hunne

Godsdientige

Rechts-Regelen

Wetten

(Aturan-aturan

en

Gewoonten

Hukum

Yang

Berhubungan dengan Agama agama dan kebiasaan-kebiasaan Mereka).
6. Staatsblad No. 1929 No.221 jo.No. 487 sudah menggunakan “Adatrecht”.
b. Di kalangan para ilmuwan:
Sebelum perundang-undangan menggunakan istilah “Adatrecht” di
kalangan para ilmuwan menggunakan berbagai istilah atau terminology yaitu:
1. Nederburgh – Wet en Adat
2. Joynboll – Handleiding Tot de kennis van de Mohammedaanse Wet.
3. Het Personenrecht Voor de Inlanders op Java en Madura ( HukumPribadi
untuk Golongan Bumi Putera di Jawa dan Madura).
c. Di kalangan Masyarakat:
Di kalangan masyarakat jarang ditemukan istilah “Hukum Adat”.
Masyarakat lazim menggunakan berbagai istilah sesuai dengan bahasa daerahnya
masing-masing. Di beberapa daerah di Jawa dan Madura misalnya menggunakan
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“Adat” saja. Pada masyarakat Ngadhu di Floresh menggunakan istilah “Adha”
dan „Gua`. Adha adalah istilah hukum adat atau kebiasaan yang bersifat
keduniaan dan mempunyai ancaman sanksi yang bersifat jasmani, sedangkan Gua
adalah istilah adat atau kebiasaan yang bersifat kerohanian, dengan sanksi dari
leluhur. Pada masyarakat Gayo menggunakan istilah Eudeut.‟ Masyarakat
Minangkabau menggunakan istilah „lembaga/ Adat Lembaga‟ atau di Maluku dan
Minahasa menggunakan istilah „Adat kebiasaan‟ sedangkan di Batak karo
memakai kata „Basa‟ (Bicara)`17
Menurut beberapa ahli mengenai pandangan-pandangan terhadap Hukum
Adat antara lain sebagai Berikut:
1. Soerjono Soekanto
Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan,
tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai
akibat hukum.
2. JHP. Bellefroid18
Hukum Adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak
diundangkan oleh penguasa toh ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa
peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
3. Cornelis Van Volenhoven

17
18

Ibid, .hlm 7.
Ibid, hlm 17.
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Hukum Adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang disatu pihak
mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan disisi lain dalam keadaan
tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat).
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang
diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan diteliti, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:
1. M. Muallimin yang berjudul“Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian
Kasus Pencurian Karet Milik Masyarakat EKS Marga Bukit Bulan”. pada
penelitian ini lebih terpokus pada Eksistensi Hukum Adat Dalam
Penyelesaian Kasus Pencurian Karet Milik Masyarakat EKS Marga Bukit
Bulan.19
2. Salma.D yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh
Anak Dalam Prespektif Hukum Islam”. pada penelitian ini hanya
membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak dalam prespektif hukum Islam.20

19

Mahasiswa Fakultas Hukum, Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Jajanan
Anak Sekolah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh BPOM Lampung (Universitas Lampung,
2017).
20
Mahasiswa Fakultas Hukum, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak
Dalam Prespektif Hukum Islam” (UIN Alauddin Makassar 2012).

20

3. Ikhsan Wahidin yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP
Dengan Hukum Islam”. Pada penelitian ini hanya membahas tindak
pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum Islam.21
4. Cindra Sukarno “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat
Penganiayaan Dan Pembunuhan di Desa Bukit Harapan Kecamatan
Mersam Kabupaten Batang Hari”. Pada penelitian ini hanya membahas
tentang tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat penganiayaan dan
pembunuhan.22
Adapun kesamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu samasama membahas tindak pidana pencurian dan penyelesaian secara hukum adat
terhadap tindak pidana lainnya, sementara yang penulis bahas dalam penelitian ini
adalah “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut
Hukum Adat Di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo”. dalam skripsi ini
penulis menghususkan mengenai proses penyelesaian tindak pidana pencurian
ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat di desa Senamat kec. Pelepat kab.
Bungo.

21

Mahasiswa Fakultas Hukum , Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan
Hukum Islam , (UIN Hasanuddin Makassar 2015)
22
Mahasiswa Fajultas Syariah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat
Penganiayaan Dan Pembunuhan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang
Hari”, (IAIN STS Jambi 2011)

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo prov.
Jambi, dengan waktu penelitian 20 November 2018 s/d 28 Januari 2019. alasan
memilih lokasi penelitian ini, di karenakan adanya kasus tindak pidana pencurian
ikan di desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo, maka dari itu penulis tertarik
dengan mengangkat judul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ikan
di desa Senamat kec. pelepat kab. Bungo.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang
berkembang dalam masyarakat, atau bekerjannya hukum dalam masyarakat. Jadi
hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi
perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.23
Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer
dan data skunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung
dari lapangan, seperti: lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukan
penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan.24

23

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Desertasi,
(Kerinci: STAIN Krinci press, Edisi Revisi 2015), Cet ke-4, hlm. 110.
24
Ibid, hlm. 111.

21

22

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Dalam pengertian ini terdiri atas data primer dan data skunder . data
primer adalah data asli sedangkan data skunder adalah data yang sudah di proses
oleh pihak kedua.
2. Sumber data
a.

Data primer adalah

1) Firman Allah SWT (Al- Qur‟an) dan Sabda Rasulullah SAW (Hadits).
2) Undang-undang Pamerintahan.
3) data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi
objek penelitian, melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan
wawancara.
b.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip,
mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.

D. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh
karena

itu,

ada

beberapa

kepustakaan/studi

dokumen,

jenis

wawancara

(kuesioner), pengamatan (obsevasi).25

25

Ibid, hlm 180.

alat

pengumpulan

data,

(interview),

daftar

yaitu

studi

pertanyaan
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Jika di jelaskan instrumen pengumpulan data tersebut dapat dilihat sebagai
berukut:
1. Wawancara (interview)
Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh
informasi langsung dari informan. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah
wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan turut serta
memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara ialah proses tanya jawab
lisan antara dua orang atau lebih serta secara langsung tentang informasiinformasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (interviewer) adalah
pengumpulan informasi.26
Informan merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab
semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu diperlukan motivasi atau
kesediaan informan menjawab pertanyaan dan hubungan selaras antara informan
dan pewawancara.27
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara
terstruktur yaitu wawancara

yang dilaksanakan secara terencana dengan

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Penulis memilih
wawancara seperti ini karena ingin mendapatkan data yang jelas dan akurat
mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti
mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak terfokus dalam bahan
wawancara akan tetapi tidak melebar dan keluar dari koridor wawancra yang
dibutuhkan.
26

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Desertasi,
(Kerinci: STAIN Krinci press, Edisi Revisi 2015), Cet ke-4, hal. 180.
27
Ibid, hal. 181.
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Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:
a. Bapak Muhammad Nur Z. selaku SEKDUS/Pemangku Adat.
b. Bapak Zulsukrin. selaku Pegawai Syarak.
c. Bapak Herman, Selaku Tokoh Masyarakat.
d. Pelaku
2. Observasi
Observasi teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian secara teliti mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala
psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi yang digunakan adalah
memerhatikan

secara

akurat,

mencatat

fenomena

yang

muncul,

dan

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.28
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,
cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat,
catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

29

Sifat utama data ini tak

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan
dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku

28

Imam Gunawan, metode penelitian kualitatif teori & praktik, Cet. ke-3 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), hlm. 143.
29
Ibid, Hlm.175.
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atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di
server dan fashdisk, data tersipan di website, dan lain-lain.30
Metode ini biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan
tentang apa, mengapa dan dimana. dalam penelitian ini metode dokumentasi ini
penuis gunakan untuk memperoleh data atau dokumen-dokumen yang berupa
buku, catatan harian, foto, majalah, dokumen pemerintah atau swasta, dan lain
sebagainya yang memiliki hubungan dan mendukung penelitian skripsi ini.
E. Teknis Analisis Data
Analisis

data

mengorganisasikannya,

ialah
memilih,

mencakup
dan

kegiatan

mengaturnya

ke

dengan
dalam

data,
unit-unit,

mengsistensiskanya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain. 31
Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan
kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir
secara optimal. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara
variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu.
Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil
penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan cara
berpikir sebagai berikut :
1.

Deduktif adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyatan
yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

30
31

Ibid, hlm. 176.
Ibid, hlm. 210.
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2.

Induktif adalah cara berpikir dan mempelajari sesuatu yang bertolak dari
hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.

3.

Komprehensif adalah cara berpikir dengan membandingkan antara pendapat
1 dan 2 kemudian mempertimbangkannya dari berbagai aspek dan sudut
pandang.

F. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, perlulah diperhatikan
sistematika penulisan dibawah ini sebagai berikut :
Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang : latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, dan tinjauan pustaka.
Bab II metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan: tempat dan waktu
penelitian, penedekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan
data, metode analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab III merupakan gambaran umum lokasi penelitian: tentang deskripsi
lokasi penelitian, yakni desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo. Sub-bahsan pada
bab ini adalah mengenai sejarah dan geografis, kondisi social ekonomi, termasuk
didalamnya mengenai pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang berhubungan
dengan setting kajian penelitian ini.
Bab IV pembahasan dan hasil penelitian: penyelesaian tindak pidana
pencurian ikan di Lubuk Larangan menurut hukum adat di desa Senamat kec.
Pelepat kab. Bungo.
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Bab V Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran
sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak
langsung.
G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan, dengan pembuatan
proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar skripsi, setelah
pengesahan judul dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data
pembuatan skripsi, sidang dan perbaikan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi
dengan pembimbing sebelum diajukan kesidang munaqasah. Adapun jadwal
penelitian sebagai berikut.

Table 1: Jadwal Penelitian
2018/2019

No

Jenis

Maret

Apr

Mei

Juni

1

1

1

1

juli

Agt

Spt

Okt

Nov

1

1

Des

Jan

Feb

mrt

April

1 2

1

Kegiatan
Penelitia
2

2

2

2

1

2

1

2 1

2

2

2

1

2

1

2

1
2

1

Pengajuan

x

Judul
2

Penunjukkan
Dosen

x

2
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Pembimbing
3

Pembuatan

X x X

Proposal
4

Seminar

X x

Proposal dan
Perbaikan
Hasil Seminar
5

Surat Izin

X

Riset
6

Pengumpulan

X

dan
Penyusunan
Data
7

Pembuatan

x x X

Skripsi
8

Bimbingan dan

X x X x X

Perbaikan
9

Agenda dan

X

Ujian Skripsi
10

Perbaikan dan
Penjilidan

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah desa Senamat
1. Legenda asal usul desa/dusun Senamat

Pada zaman dahulu orang-orang yang ada lubuk Kemang (sebelah mudik
sekampil) pindah karena diganggu oleh hantu kemring, sehingga orang-orang
yang ada di Lubuk kemang sebagian singgah dibagian ilir Sungai Beringin dan
sebagai lagi singgah di Lubuk Pirek dan karena di pirek banyak kejadian yang
sangat mengenaskan, maka mereka melepaskan dua ekor (2) itik yang mana dua
ekor itik tersebut selamai disungai bedah (yang bertempat di Dusun Senamat ini),
sehingga orang-orang yang ada di lubuk Pirek tinggal di tempat ini (Sungai
Bedah) sebanyak 21 orang dan 7 rumah dan masing-masing rumah berjumlah 3
orang, Dan pada saat itu 2 rumah tersebut dengan kalbu pateh, 3 rumah tersebut
dengan Kalbu Rio dan 2 rumah disebut dengan Kalbu Menti. Oleh karena itu,
orang-orang memberi nama dusun tersebut yaitu : :Sunyi Amat”.32
Tidak lama kemudian, kehidupan di Sunyi Amat semakin berkembang dan
semkain aman, sehingga menurut adat disebut :
“Bumi Aman Padi Menjadi”
Dan karena Dusun Sunyi Amat sudah banyak penduduk dan kehidupan
aman, maka dusun itu dilalui oleh jalan PU yang disebut dengan Pelayangan
32

Wawanca dengan Usman Selaku Tokoh Masyarakat, tgl 24 Des 2018
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30

(Jalan Pelayangan) dan ketika Belanda memasuki dan Menjajah wilayah
Nusantara sehingga samapai di Dusun Sunyi Amat sekitar pada Tahun 1965
Dusun Sunyi Amat mengalami tiga kali pergantian nama, adapun nama-nama
tersebut ialah:
“ Seni Amat, Selamat, dan Senamat”.
Dan setelah bertahun-tahun maka Dusun Senamat terus berkembang serta
aman dari penjajahan Belanda. Setelah Dusun Senamat aman dari penjajahan
Belanda, mka Dusun Senamat pun dijajah (dibawah kekuasaan) oleh Jepang dan
setelah Jepang tidak lagi menjajah Dusun Senamat, maka Dusun Senamat kembali
dijajah (dibawah kekuasaan) oleh pasukan PRI, walaupun begitu Dusun Senamat
tetap memperjuangkan dan mempertahankan dusun mereka supaya para penjajah
tidak lagi menguasai dusun mereka dan mengambil rempah-rempah yang telah
ada, maka pasukan PRI tidak begitu lama menjajah Dusun Senamat, sehingga
waktu itu Dusun Senamat aman dari penjajahan Belanda, Jepang dan PRI dan
setelah itu maka kampung yang disebut pertama kali adalah “Kampung Desa
Tuo Lauk Sekato Penghulu Negeri Nan Sakato Batin Rantai Nan Sakato
Jenang Alam Nan Sakato”. Kemudian menjadi kampung yang disebut dengan
“Batin Rio”33
Dan Rio (Kepala Dusun / kepala Desa) mempunyai bawahan yang
mempunyai gelar Patih atau disebut dengan Menti (Kepala Kampung). Adapun
Rio gelar yang disebutkan oleh orang tua dahulu adalah : “Rio Pemuncak” yang

33

Ibid.
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bertempat di Dusun Senamat, “Rio Anum” yang bertempat di Dusun Danau, “Rio
Mandaliko” yang bertempat di Tanah Abang Sungai Gurun. Dari ketiga (3)
Rio/Batin tersebut yang tertua yaitu Rio Anum, adik dari Rio Anum ialah Rio
Mandaliko dan yang paling bungsu ialah Rio Pemuncak. Dan adapun asal-usul
orang-orang tua dahulu memberikan sebutan atau gelar kepada semua Rio tersebut
dikarenakan mempunyai makna tersendiri.
1) . Rio Anum (Dusun danau) dikarenakan orang Dusun Danau waktu
dahulu, apabila mealakukan sesuatu baik dari segi Pertanian, Perikanan,
Pembangunan atau lainnya selalu selesai

dilakukan dan mendapatkan

hasil (Menjadi).
2) Rio Mandaliko (Dusun Tanah Abang Sungai Gurun) dikarenakan orangorang dahulu merajakan perempuan atau perempuan yang bebas
melakukan apapun.
3) Rio Pemuncak (Dusun Senamat) dikarenakan orang-orang Dusun Senamat
dahulu pintar berbicara dan strategi, akan tetapi kurang memperaktekkan
seperti : ketika didalam sering sekali memberikan serta mengeluarkan ideide poko pikiran tentang Gotong Royong, mebersihkan tempat Ibadah
(Masjid), sehingga banyak yang setuju akan tetapi lama kelamaan
pekerjaan itu tidak dilakukan.34
Jadi inilah asal-usul orang-orang tua dahulu memberi gelar Rio Anum, Rio
Mandaliko, dan Rio Pemuncak. Dan waktu itu oarang-orang yang merantau
maupun bertempat tinggal di Dusun Senamat tidak lagi keluar atau pindah
34

Ibid
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ketempat lain dikarenakan mereka sudah betah dan nyaman, sehingga menurut
pepatah Adat Dusun Senamat disebutkan:
“Rantau Lurus Tanjung Bakelok Murah Masuk Payah Keluar”
2. Wilayah dan perbatasan keuasaan Rio Pemuncak ( Senamat)
Rio Pemuncak (Dusun Senamat) Mempunyai wilayah sebagai Berikut:
1) . Dusun Sekampil
2) Dusun Sei. Beringin
3) Dusun Bukit Telago
4) Dusun Baru Senamat (Kilometer Pal Enam Belas perbatasan Benit)
Kemudian Dusun Baru Senamat mengalami pemekaran menjadi tiga (3)
dusun yaitu Dusun Sungai Bangsat dan Dusun Sungai Aur (Polong). Sehingga
pada waktu itu wilayah Rio Pemuncak sudah mempunyai jumlah penduduk yang
berjumlah: 5.827 Jiwa.35
Dan adapun perbatasan wilayah-wilayah Rio Pemuncak diwaktu itu antara
lain sebagai berikut:
1) . Perbatasan dengan Bathin II Ilir, dari Muara Sungai Gamut Menuju
Pematang Cinde Alui (Benit), dari perbatasan Cindei Alui (Benit) menuju
Bukit Tarak yang berbatasan dengan Muko-Muko (Tanjung Agung), dari
Bukit Tarak menuju Bento Berayun perbatsan dengan Tebing Tinggi. Dari
Bento Berayun menuju ke Batu Dinding, dari Batu Dinding perbatsan
35

Ibid,hlm.6
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dengan Gelagah Belantak Besi (Rantau Pandan). Kemudian perbatasan
menuju ke Lubuk Gandung Duo, dari Gandung Duo menuju ke Batu
Betanduk menuju Sungai Belarek dan berbatsan dengan Pelepat Ulu.
2) . Perbatsan Ilir menempuh Lubuk Terawang Pendek. Dari Lubuk
Terawang Pendek menuju Lubuk Terawang Panjang, dan menuju ke Batu
Ampa, dari Batu Ampa Sungai terbagi dua (2) yang mengalir ke Dusun
Senamat adalah hak Rio Pemuncak, sedangkan yang mengalir ke Pelepat
adalah hak Rio Mandaliko, dari Batu Ampa yang berbatasan dengan
wilayah Rio Mandaliko menuju ke Sungai Jao dan menuju ke Sungai
Gelempai (bagian ilir Dusun Baru), dari Sungai Gelempai menuju ke
Bukit Gemang, dan menuju ke Lubuk Langkap. Kemudian menyebrang
menuju Sungai Kayu Aro, dari sungai Kayu Aro Menuju ke Sungai Kunyit
yang berbatas dengan wilayah Rio Anum, dari sungai Kunyit menuju ke
Sungai Mengkuang dan menuju Ke Sungai Gamut (perbatsan dengan
Bathin III (Tiga) wilayah ilir Babeko).
Dan sebenarnya Rio Pemuncak (Dusun Senamat) Pertama sekali
berbatasan dengan Sungai Jering, tetapi dikarenakan telah terjadi kejadian
(peristiwa) di Lubuk Boyo (yang bertempat di wilayah Rio Anum Dusun Danau)
yaitu: ada orang yang telah meningal dunia dan diwaktu itu Dusun Danau
dibawah Kepemimpinan Belanda sehingga Belanda menyuruh orang Dusun
Danau untuk mengurusnya akan tetapi mereka tidak mau mengurusinya,
kemudian orang

Dusun Senamat lah yang mengurusinya dan kepala Simayit

dihadapkan ke arah Dusun Senamat. Oleh karena itu Lubuk Boyo milik Dusun

34

Danau tersebut setelah kejadian itu dimiliki oleh orang Dusun senamat Wilyah
kekuasaan Rio Pemuncak.36
Dengan perbatsan dan cerita inilah dapat diketahui bahwa pada zaman
dahulu Rio Pemuncak Dusun Senamat Mempunyai asal usul yang sangat unik dan
memiliki perbatsan wilyah yang sangat cukup luas, serta mempunyai beberapa
Ptih/ Menti. Dan oleh karena itu di Dusun senamat Kepala Dusun/Desa Tetap
memakai gelar Rio.
B. Aspek Demografis
1. Keadaan Penduduk
Tabel 2
Jumlah penduduk desa Senamat kecamatan Pelepat kabupaten Bungo
berdasarkan Jenis Kelamin.37
No

Nama Kampung

LK

PR

Jumlah

1

Kampung Tuo

293

423

716

608

701

1.309

741

579

1.320

senamat

2

Kampung Kasang
senamat

3

Kampung Pasar

36
37
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Data kependudukan desa Senamat kecamatan Pelepat kabupaten Bungo tahun 2018.
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Senamat

4

Kampung Sei.

206

221

427

225

242

467

198

236

434

Jawo

5

Kampung Sei.
Kumpai

6

Kampung Sei.
Jering

7

Kampung Sei.Aur

215

339

554

8.

Kampung

143

170

313

Terendam

9.

Bukit Sebelah

171

325

496

10

Sei. Bangsat

326

457

783

Jumlah Keseluruhan

6.819

2. Keadaan Keagamaan
Di desa Senamat mayoritas beragama Islam, namun ada juga yang
beragama Katolik dan Protestan.

36

Tabel 3
Persentase Penduduk Berdasarkan agama38
No

Agama

Jumlah

1.

Islam

99 %

2.

Katolik

0.5%

3.

Protestan

0.5%

Tabel 4
Tempat Peribadatan Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo.39
No

Tempat Peribadatan

Jumlah

1

Masjid

4

2

Surau/ Langgar

8

Jumlah

38

12

Data kantor desa, tentang keagamaan warga desa Senamat kecamatan Pelepat
kabupaten Bungo tahun 2018.
39
Data kantor desa, desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo tentang tempat pribadatan ,
tahun 2018.
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3. Pendidikan
Desa Senamat merupakan desa yang terletak di area yang strategis dan
inprastrukrtur pun aman dan sangat memadai sehingga terdapat semua jenjang
pendidikan kecuali perguruan tinggi yang tidak ada disana.
Tabel 5.
Tempat Pendidikan Dan Jumlah Murid Di Desa Senamat Kec Pelepat Kab.
Bungo.40
Jumlah
No

Tempat Pendidikan
Lembaga

Murid

1.

Taman Kanak-kanak (TK)

1

31

2.

Sekolah Dasar Negeri (SD)

3

766

3.

Madrasah Ibtidayah Swasta

2

117

1

237

(MIS)

3.

Sekolah

Menengah

Pertama Negeri (SMPN)

40

Data pokok pendidikan dasar dan menengah , Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan , tahun 2015.
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4.

MadrasahTsanawiyah

1

45

1

159

Swasta (MTs)

5.

Sekolah

Menengah

Atas

Negeri (SMAN)

C. Aspek Ekonomi
Di desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo, terdapat berbagai macam
sumber mata pencarian masyarkat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan
adapun mata pencarian tersebut meliputi pertanian, perdagangan, Pegawai
Negeri Sipil dan Jasa Ojek.
Tabel 6.
Persentase Mata pencarian masyarkat desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo.41
No

Mata Pencarian

Jumlah % dari Jumlah
Penduduk

1.

Pertanian

95 %

2.

Perdagangan

1.5 %

41

Data kantor desa, desa Senamat Kec. Pelepat kab. Bungo, tentang mata pencarian,
tahun 2018
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3.

PNS/Honorer

2.5 %

4.

Jasa Ojek

1%

D. Geografis dan Struktur Pamerintahan Desa/ Dusun Senamat Kec. Pelepat
Kab. Bungo
Desa

Senamat kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo memiliki luas

wilayah 10 km2, wilayah ini

merupakan desa yang terletak di kecamatan

Pelepepat yang merupan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara Bungo Pada
tahun 1992.42
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benit
2. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Gurun dan Pelepat Lintas
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Jayo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekampil dan Rantau Keloyan

42

Peraturan Pamerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 6
(Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo,
Tanjung Jabung, dan Sarolangun BangkonDalam Wilayah Propinsi Daerah Tingat I Jambi. Pasal 2
(1).

40

Gambar 1: Letak Geografis Desa Senamat Kecamtan Pelepat Kabupaten
Bungo.43

43

https://peta.web.id. kecamatan pelepat-Bungo.

41

Gambar 2. Struktur Pamerintah Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo.44
KEPALA DESA
Ishak T

BADANPERMUSYARAWATAN
DESA (BPD)
SEKRETARIS DESA
Muhammad Nur Z

BENDAHARA

KAUR

44

KETUA RT

KADUS

Data kantor desa, desa Senamat kec. Pelepat kab. Bungo, tentang Struktur Organisasi,
tahun 2018.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Faktor Terjadinya Pencurian
Pencurian adalah salah satu tindak kejahatan dalam masyarakat (Crim in
Society) yang tingkah lakunya melanggar hukum dan melanggar norma norma
sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kejahatan itu bukan merupakan
peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) ; juga warisan biologis. Tingkah
laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita,
dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur, tindak kejahatan
bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu
maksud tertentu secara sadar benar.
Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, milsalnya didorong oleh
implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan dorongan paksaan yang sangat
kuat (kompulasi-kompulasi), dan oleh obsesi-obsesi.45 Kejahatan bisa juga
dilakukan secara tidak sadar vsama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk
mempertahankan hidup. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk
ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpisikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan
menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam
undang-undang. Maupun yang tercantum dalam undang-undang pidana.
45
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Disamping itu penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor
Intern dan Ekstern. Faktor intern adalah faktor yang tercipta dari dirinya sendiri,
sementara faktor ekstern adalajh faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor
inilah yang bisa dikatakan cukup komnpleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial,
kesenjangan ekonomi, ketidak adilan dan lainnya, merupakan contoh penyebab
terjadinya kriminal yang berasal dari luar dirinya.
Menurut Muhammad Nur Z SEKDES/Pemangku Adat desa Senamat
faktor terjadinya pencurian adalah: kealalaian masyarakat dan niat ketertariakan
si pelaku dan prilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individual
maupun kelompok.46
Sedangkan hasil wawancara penulis dan kedua pelaku (HH dan DN) faktor
terjadinya tindak pidana pencurian adalah: kehilafan yang muncul dibenak kepala
akan ketertarikan melihat ikan yang jinak dan banyak disungai, sehingga timbul
niat dihati untuk mengambil ikan tersebut.47
Hasil pengamatan penulis dilapangan adalah: faktor kelalaian masyarakat
dan niat serta penyimpanagan sosial disini adalah salah satu bentuk kelalaian yang
dilakukan oleh semua masyarakat desa, kurangnya perhatian akan Lubuk
Larangan dan kurangnya iman seseorang/kelompok dalam diri sehingga
timbulnya perbuatan tercela tersebu sehingga berdampak merugikan orang lain.

2018
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Wawancara dengan Muhammad Nur Z selaku Sekdes Desa Senamat, tgl. 22 Desember

47

Wawancara dengan pelaku HH dan DN, tgl 3 mei 2019.
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Karena kurangnya perhatian dari masyarakat akan lubuk larangan, seperti
daerah-daerah tertentu yang berlokasi jauh kehulu maupun kehilir sungai, dan
tidak dapat dokontrol dengan baik oleh masyrakat sehingga membuat peluang
orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya orang yang sudah
mempunyai sifat dasarnya jahat. Karena dorongan untuk melakukan kejahatan dan
ditambah lagi faktor kelalaian

yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu

kemiskinan juga merupakan faktor pendorong orang untuk berbuat kejahatan.48
B. Penyelesaian Pencurian Ikan
Dalam daerah Bungo adat yang dilakukan itu, adalah peraturan nenek
mamak, berdasarkan adat pusako usang, umpamanya ada aturan lama yang akan
diubah, untuk sesuaikan dengan keadaan zaman, pseko yang akan dianjak, ico
pakai yang akan dialih, maka diadakan rapat nenek mamak bersama tuo
tengganai, cerdik pandai alim ulama, guna mencari kata sepakat, runding nan
seiyo.49
Dalam daerah bungo perpanduan adat yang asli dengan syarak itu
dilukiskan sebagai berikut:
Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Kalau salah kato adat, berdosa kato syarak
Berkato bena, memakai suci memakan halal
48

Wawancara Dengan Zulsukrin L, Mantan Pegawai Syarak Ds. Senamat Ttgl, 25
Desember 2018.
49
Machmud M, Buku Pedoman Adat Muara Bungo, (Muara Bungo, 12 November 2004),
hlm.73
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Menembuk kelesung, menampi keniru, menyambal kesengkal
Baju bejahit nan kedepakai, jalan kaditurut.50
Penyelesaian secara hukum adat merupakan sistem penyelesaian turun
temurun dari nenek moyang terdahulu, penyelesaian secara hukum adat, yang
diterapkan oleh nenek moyang terdahulu diterapkan oleh pemerintah daerah atau
nenek mamak masyarakat Desa Seamat Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo, hal
itu diterapkan terhadap proses penyelesaian kasus pencurian ikan di Lubuk
Larangan Desa Senamat.
Ketahui, dari zaman dahulu hingga sampai sekarang, prikehidupan
masyarakat terutama di pedasaan dalam daerah Kabupaten Bungo, dituntut oleh
adat istiadat yang dipegang oleh nenek mamak secara turun temurun dan dipatuhi
oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan hukum adat Bungo.
Adat istiadat itu tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan
pamerintah, karena antara nenek mamak selaku pemegang adat selalu ada
kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pamerintah. Karena itulah dikenal
seluko adat yang berbunyi; “dimana adat ditangan nenek mamak dan undang
ditangan Rajo (pamerintah)”51.
Dalam adat istiadat (hukum adat daerah Bungo) mempunyai lima dasar
antara lain: titian tereh bertanggo yaitu undang-undang nan dari nabi (sunah nabi)
dan undang-undang dari Allah (Al-Qur‟an). Cermin Gedang nan idak kabur yaitu
50

Ibid, hlm.72
Tim Penyusun , Buku Pedoman Adat Bungo. (Lembaga Adat Kabupaten Bungo,
2004),hlm.1
51
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dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, hendaklah selalu berteladan
kepada yang sudah, lantah nan tak goyah yaitu kata benar yang tak boleh berubahubah, Nan idak lapuk dihujan, idak lekang dek paneh yaitu aturan yang berlaku
dalam adat, yang tiada boleh diubah-ubah, dan kato saiyo yaitu pembicaraan yang
telah dimusyawarahkan dan dimufakatkan.52
Di Des a Senamat telah terjadi 2 kaus pencurian ikan di Lubuk Larangan,
pada tahun 2012 yang telah dilakukan oleh DN dan tahun 2018 oleh HH.53
Selanjutnya, bentuk proses penyelesaian hukum adat Desa Senamat Kecamatan
Pelepat Kabupaten Bungo, dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh pemerintah
atau nenek mamak setempat, bentuk penyelesainya tersebut, antara lain:
a. Aduan/laporan secara adat
Di dalam Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana atau disingkat
KUHAP, aduan terbagi dua, aduan Absolute klachdelict dan aduan Relatif
klachdelict (delik biasa). Disamping itu dalam hukum adat semua aduan itu
sifatnya Relatif klacdelict, artinya semua perkara pidana adat yang terjadi
dikampung yang beradat wajib diselesaikan. Aduan yang diadukan oleh
masyarakat baik secara lisan maupun tertulis itu sah-sah saja kepada nenek
mamak atau tokoh masyarakat selagi tidak menyalahi hukum adat. Untuk batasan

52

Ibid,hlm 71
Wawancara dengan Muhammad Nur Z Selaku Sekdes/Pemangku Adat Ds. Senamt, tgl
22 Desember 2018
53
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usia didalam pelaporan ini tidak ditentukan yang terpenting laporan itu bisa
dipercya dan akurat, walaupun yang melaporkan anak umur 10 tahun.54
Menurut pendapat dari Soepomo yang dituangkan dalam bukunya
“Adatprivaatrecht van West Java, yang mengatakan bahwa seseorang sudah
dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe (mampu
untuk bekerja secara mandiri), cakap mengurus harta benda serta keperluannya
sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup
kemasyraktan termasuk mempertanggung jawabkan segala tindakan.55
b. Pemanggilan
Dalam proses penyelesaian secara adat, pamerintah setempat melakukan
pemanggilan terhadap beberapa pihak, sekaligus pemanggilanterhadap pihak yang
berperkarakan, antra lain:
1. Pemanggilan terhadap perangkat desa seperti:
a) Kepala Desa/Dusun
b) Sekretaris Desa/dusun
c) Pegawai Syarak
d) Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
e) Kepala Kampung
f) Ketua RT

54

Wawancara dengan Zulsukrin L Mantan Pegawai Syarak Desa Senamat, tgl 15
Desember 2018.
55
Soerjono Soekanto, “Hukum Adat Indonesia”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada,
2002),hlm.166.
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g) Nenek Mamak
h) Tokoh Masyarakat
3. Pemanggilan terhadap pelaku.56
c. Tempat proses penyelesaian
Proses pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut,
dilaksanakan dilingkup arena perkantoran/balai desa setempat. Mayoritas segala
sesuatu permasalahan di Desa Senamat

yang berkaitan dengan hukum adat

dilakukan di kantor/balai desa setempat.
d. Pembuktian dan penyelesaian/sidang secara adat
Pembuktian secara adat bisa dilakukan bersamaan dengan sidang
pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi, dalam
persidangan keterangan saksilah yang paling utama untuk didengar, karena
saksilah yang mengetahui kejadian

sebenarnya yang menampuk menangkai,

artinya menangkap tangan dalam kejadian pencurian itu.
Didalam persidangan, sidang dipimpin dan dibuka oleh pemimpin desa,
setelah

dibuka

maka

dimintalah

keterangan

dari

saksi

dan

terakhir

keterangan/pengakuan dari pelaku. Saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang
adalah mereka yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa pidana adat yang
terjadi, tujuan dari pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah

56

Wawancara dengan Muhammad Nur Z, Sekdes/Pemangku Adat Desa Senamat, tgl 22
Desember 2018.
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laporan yang dibuat oleh sipelapor bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi
yang ada.57
Apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka untuk
mengkros cek terhadap peristiwa yang terjadi, maka keterangan tersangka wajib
didengar. Karena keterangan tersangka merupakan bukti pengakuan terhadap
kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka.58 Dan pada kedua
kasus yang telah diuraikan diatas yaitu pada tahun 2012 yang dilakukan oleh DN
dan pada tahun 2018 oleh HH.kedua nya terbukti dan mengakui kesalahannya.
Setelah terbukti melakukan kesalahan dalam persidang “Tagamang
Tagamo, Sebelum burung terbang sebelum anting patah. Sebelum gajah
melayang sebelum air keruh”. Nenek mamak membacakan undang adat.
e. Sanksi-sanksi dalam adat.
Setelah terbukti telah melakukan kejahatan, yaitu maling/menccuri di
dalam dusun yang dipaga adat. Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam menjatuhkan
sanksi ada dua versi yang penulis temukan dilapangan. Pertama versi masyarakat
umum setempat dan sekitarnya yang telah diatur dalam Pasal 1 (4) tentang Lubuk
Larangan yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan sumpah adalah, dimana setiap orang yang
sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah siring batas yang
telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak
perbuatanya akan terkena “Sumpah karang sakti, ikek buek janji semayo
57

Wawancara dengan Muhammad Nur z selaku Sekdes/Pemangku Adat Ds. Senamat,
tgl. 28 Desember 2018
58
Wawancara dengan zulsukrin L selaku Eks Pegawai Syarak Ds. Senamat, tgl 20
Desember 2018.
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lubuk larangan kateh dak bapucuk bulek kabawah dak baurek tunggang
tengah-tengah diukuk kumbang pulo”; utang dalam adat kambing seekor
kain 4 kayu selemak semanisnya (MENDAGO)59
Dari uraian diatas telah dijelaskan bagi siapa saja pelaku pencurian di
kawasan Lubuk Larangan maka ia akan dikenakan sanksi adat membayar 1 ekor
kambing, 4 helai kain dan selemak semanisnya. Tidak ada perbedaan antara
pejabat desa dengan masyarakat biasa. Kedua versi masyarakat yang mempunyai
jabatan didalam Desa yaitu: diberhentikan dari jabatannya dan membayar utang
dalam adat seekor kambing kain 4 kayu selemak semanisnya (Mendago).
Setelah persidangan selesai dan pelaku telah dikenakan sanksi/ hutang
adat maka sipelaku diberikan nasehat dan membuat perjanjian dengan lembaga
adat berupa:
1. Membayar hutang adat paling lama dalam jangka waktu 3 minggu.
2. Tidak mengulangi kembali perbuatannya
3. Apa bila ia melakukan kembali maka ia akan dilaporkan kepihak yang
berwajib/kepolisian dan
4. Diusir dari dusun/desa.60
Dari dua kasus diatas, yang telah dilakukan oleh HH dan DN keduanya
mendapatkan sanksi adat yang sama yaitu membayar hutang seekor kambing dan
selemak semanisnya (mendago). Namun ada satu perbedaan sanksi adat yang
dijatuhkan kepada DN, dikarenakan pelaku merupakan pejabat desa (kepala
kampung) sesuai dengan hukum adat yang berlaku maka ia diberhentikan sebagai
59

Perdus Ds. Senamat Tahun No. 05 Tahun 2017 Tentang PAD-Dus (Lubuk Larangan)
Wawancara dengan Zulsukrin selaku mantan Pegawai Syarak Ds. Senamat ,tgl 20
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kepala kampung disaat jatuhnya hukuman kepadnya diwaktu persidangan secara
adat telah selesai.
f. pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian ikan di lubuk
larangan.
Tindak pidana pencurian juga diatur didalam hukum pidana Islam, sesuai
dengan firman Allah SWT didalam surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

َّللا ِ و ه
ق و ال سهارِ ق ت ُ ف ا قْ ط ُع ىا أ يْ ِد ي ه ُم ا ج ز ا ًء ب ِ م ا ك س ب ا ن ك ا ال ً ِم ن ه
ُ ِو ال سهار
َّللا ُ ع زِ ي ٌز
)83 : ح كِ ي ٌم ( سىرة المائدة
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 Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.61
Adapun macam-macam pencurian dalam syariat islam ada dua macam,
yaitu sebagai berikut:
1. pencurian yang hukumannya had
2. pencurian yang hukumannya ta‟zir.
Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:
a. pencurian ringan (As – Sirqotu Sughro)
b. pencurian berat (As – Sirqotu Kubro)

61

(Qs. Al-Maidah:38)
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Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir
Audah adalah sebagai berikut:
“pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diamdiam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”62
Sedangkan pencurian berat adalah sebagai berikut:
“adapaun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta orang lain
dengan cara kekerasan”.63
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana
pencurian ikan di Lubuk Larangan masuk kedalam golongan pencurian ringan
(As-Sariku Sughro), yang mana tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi
penggantian kerugian (Dhaman).64
C. Kendala dalam penyelesaian secara hukum adat
Dalam menyelesaikan sebuah maslah sudah pasti ada kendala dan bahkan
beberapa kendala, baik itu kendala yang didalam internal penegak hukum adat
maupun kendala yang menyangkut tentang penyelesaian adat. Hasil pengamatan
dan wawancara penulis di lapangan ada beberapa kendala penyelesaian adat;
1. Rendahnya pemahaman individu terhadap adat
Dengan kurangnya pemahaman individu terhadap adat, maka kesadaran
masyarakat terhadap penyelesaian adat atau bahkan dengan putusan adat sangat
62

Ahmad Wardi Muhlich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 81
Ibid, hlm.82
64
Ibid, hlm. 90
63
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kurang, kurangnya terhadap pemahaman ini menjadi salah satu faktor penyebab
kendala dalam penyelesaian adat.
2. Dominasi hukum pidana formil
Dengan berkembangnya hukum pidana formil ditengah-tengah tatanan
masyarakat adat, oleh sebab itu sebagian masyarakat adat ada yang cendrung
memilih hukum pidana formil sebagai penyelesaian masalah yang terjadi diarena
hukum adat, pengamatan penulis dilapangan ada beberapa kasus ada beberapa
kasus seperti; perkelahian, pengeroyokan dan main hakim sendiri. Sebelum
melakukan penyelesaian secara adat pihak korban melaporkan kepihak kepolisian,
akan tetapi pihak kepolisian tidak memprose perkara tersebut dan mengembalikan
kedaerah setempat untuk diselesaikan secara adat.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah penulis membahas hal-hal yang berhubungan dengan Proses
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Hukum
Adat Di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo. terdapat lah beberapa
kesimpulan diantaranya yaitu:
1. Faktor terjadinya pencurian adalah faktor Intern dan Ekstern. Faktor intern
adalah faktor yang tercipta dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern
adalajh faktor yang tercipta dari luar dirinya, . Hasil pengamatan penulis
dilapangan

adalah:

faktor

kelalaian

masyarakat

dan

niat

serta

penyimpanagan sosial disini adalah salah satu bentuk kelalaian yang
dilakukan oleh semua masyarakat desa, kurangnya perhatian akan Lubuk
Larangan dan kurangnya iman seseorang/kelompok dalam diri sehingga
timbulnya perbuatan tercela tersebu sehingga berdampak merugikan orang
lain. Karena kurangnya perhatian dari masyarakat akan lubuk larangan,
seperti daerah-daerah tertentu yang berlokasi jauh kehulu maupun kehilir
sungai, dan tidak dapat dokontrol dengan baik oleh masyrakat sehingga
membuat peluang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan.
2. Selanjutnya, bentuk penyelesaian hukum adat Desa Senamat Kecamatan
Pelepat Kabupaten Bungo, dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh
pemerintah atau nenek mamak setempat, bentuk penyelesainya tersebut,
antara lain:
54
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a. Aduan/Laporan secara adat
b. Pemanggilan
c. Tempat Proses penyelesaian
d. Pembuktian dan Penyelesaian/Sidang Secara Adat
e. Sanksi-sanksi Dalam Adat.
3. Kendala dalam penyelesaian secara hukum adat dalam menyelesaikan
sebuah maslah sudah pasti ada kendala dan bahkan beberapa kendala, baik
itu kendala yang didalam internal penegak hukum adat maupun kendala
yang menyangkut tentang penyelesaian adat. Hasil pengamatan dan
wawancara penulis di lapangan ada beberapa kendala penyelesaian adat;
a. Rendahnya pemahaman individu terhadap adat
b. Dominasi hukum pidana formil
B. SARAN
Bagi masyarkat Ds. Senamat kec. Pelepat kab. Bungo, Marilah kita
bersama-sama menjaga Lubuk larangan di desa kita tercinta umunya, dan
terkhusus kepada Pamerintah desa diharapkan membuat Perdes tentang Lubuk
Larangan dengan sanksi yang lebih berat lagi dan membuat peraturan peraturan
dalam bentuk baleho/plang himbauan secara permanen supaya memberikan
pengetahuan yang lebih jelas kepada masyarakat setempat dan orang lain.
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Lampiran I
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah
pada penelitian yang berjudul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan
Di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab.
Bungo”.
Daftar Pertanyaan:
1. Apa faktor terjadinya pencurian ikan di lubuk larangan?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk
larangan menurut hukum adat ds. senamat kec. pelepat kab. bungo?
3. Apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian secara hukum adat.

Lampiran 2.

Gambar 1. Wawancara dengan Muhammad Nur Z selaku Sekdes/Pemangku Adat
Ds. Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo

Gambar 2. Wawancara dengan Usman S selaku Tokoh Masyarakat Ds. Senamat
Kec. Pelepat.

CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama

: Rudi Hidayat

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

NIM

: SHP151889

No. Telp/HP

: 0822-8072-6003

Email

: rudyhabibie87@gmail.com

Nama Ayah

: M. Jamil. Is

Nama Ibu

: Indrayani

Alamat
1. Alamat Asal
2. Alamat Sekarang

:Ds. Senamat, kec. Pelepat kab. Bungo
: Ds.Sungai Duren RT 11 kec. Jaluko kab.
Ma. Jambi

B. Riwayat Pendidikan
1. SD/MI, tahun lulus
2. SMP/MTS, tahun lulus
3. SMA/MA, tahun lulus

: SDN 49 Kec. Pelepat: Lulus tahun 2009
: MTs Al-Ikhlas. Kec. Bungo Dani
: Lulus tahun 2012
: MAS Darussalam Kec. Tanah Spenggal
Lintas kab. Bungo
: Lulus tahun 2015

C. Pengalaman Organisasi:
1. Himpunan Mahasiswa Bungo Jambi (HMB-J)
2. Ikatan Keluarga Bungo Jambi (IKB-J)
3. Himpunan Mahasiswa Alumni Darussalam (HMAD)
4. Wakil Bendahara Himpunan Mahasiswa Prodi-HPI 2016-2017
D. Motto Hidup: Terapkan kejujuran selagi napas dikandung badan.

