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MOTTO

    
         
              
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.1
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Q.S.An-Nisa (4):29
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Sahabat-sahabatku di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi terimakasih
atas segala dukungan dan bantuannya

vi

ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian
Sawit Milik Masyarakat Sungai Rengas” ini mengacu pada tiga pokok permasalahan
yang dibahas yaitu bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian sawit di desa
sungai rengas secara adat, faktor-faktor terjadinya pencurian sawit di desa sungai
rengas, dan kendala dalam penyelesaian kasus pencurian sawit di desa sungai rengas
kecamatan maro sebo ulu kabupaten batang hari.Penulisan skripsi ini menggunakan
metode pendekatan (field research) dalam bentuk deskriptif-kualitatif dengan objek
penelitian para tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa sungai rengas dan
pendekatan secara sosial. Informan yang diambil secara acak, dalam hal ini adalah
tokoh adat dan masyarakat saja. Langkah-langkah dalam pencarian data adalah
pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber baik itu secara Intern dan Ekstern,
Hubungan sebab Akibat (Eksplanasi) karena ini menyangkut sejarah adat dan sumber
adat dan Analisa (Interpretasi) dijadikan sebuah sumber hukum dalam penulisan
skripsi ini.Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor
terjadinya pencurian sawit dikarenakan oleh kelalaian si petani yang kebiasaan kebun
jarang dipantau, dalam penyelesaian adat istilah batakak naik bajenjang turun.
Artinya ada proses hukum yang tempuh dalam penyelesaian kasus pencurian sawit.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pencurian adalah salah satu tindakan kejahatan dalam masyarakat (Crime in
society) yang tingkah lakunya melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial,
sehingga masyarakat menetangnya. Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa
herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga merupakan warisan biologis. Tingkah
laku kriminal itu bias dilakukan oleh siapapun juga, baik peria maupun wanita, dapat
berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa
dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu
maksud tertentu secara sadar benar, misalnya di dorong oleh implus-implus yang
hebat, di dera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (KompulasiKompulasi), dan oleh obsesi-obsesi.2 Kejahatan bias juga dilakukan secara tidak
sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk memepertahakna hidup.3
Secara sosialogis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan
tingkah laku yang secara ekonomis, Politis dan sosial-pisikologis sangat merugikan
masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan masyarakat
baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum
dalam undang-undang pidana.
2

Obsesi-obsesi : fikiran yang tidak bisa dilenyapkan, gambaran paksaan seolah-olah dikejar
hantu jahat
3

Kartini Kartono, „‟Patologi Sosial‟‟, (Jakarta) : Rajawali 1981, hlm. 133
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Disamping itu penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor
interen dan eksteren. Faktor interen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri,
sementara faktor eksteren adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah
yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat menggangu
keamanan dan ketertiban masyarakat sungai rengas adalah kejahatan pencurian
kelapa sawit milik PTPAT Sungai Rengas yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Selain pengambilan sawit yang telah masak atau yang siap di panen, Pencuri juga
mengambil sawit yang mentah atau yang mengkal (setengah masak) juga bisa di jual
supaya menghasilkan uang.4
Adat merupakan inti atau nukleus dari peradaban atau sivilisasi Melayu.
Dapat ditafsirkan bahwa adat dalam kebudayaan Melayu ini, telah ada sejak manusia
Melayu ada. Adat selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia mengelola dirinya,
kelompok, serta hubungan manusia dengan alam (baik alam nyata maupun gaib atau
supernatural), Dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan demikian adat
memiliki makna yang “sinonim” dengan kebudayaan.
Menurut Husin Embi et al. (2004:85) adat merupakan peraturan yang
dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga
menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah
4

rengas)

Hasil observasi penulis terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit(sawit warga sungai

3

peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat
memiliki hubungan yang rapat, dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur
kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan
kerukunan hidup. Adat-istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat
martabat masyarakat yang mengamalkannya.
Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu adalah berfungsi untuk
mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam
semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang paling kecil. Adat
mengajar orang untuk menjadi manusia beradab, bersopan-santun, toleran, saling
menghormati, tahu diri, tolong-menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan
dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu,
adat Melayu bersumber dan mengacu kepada ajaran Islam. Oleh karena itu adat
dijadikan identitas setiap pribadi orang Melayu. Sesuai dengan ajaran adat Melayu.5
Hukum adat memiliki dan berlandaskan dasar dan sendi yang kukuh dan kuat.
Hal ini terbukti, walaupun melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya
yang telah hidup dalam kekuatan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang
berbeda-beda. Namun Eksistensi Hukum adat tetap dipakai dan diakui di tengahtengah masyarakat Sungai Rengas.

5

Muhammadtakari.weebIy.com/Adat-Melayu.html
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Di dalam adat tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaiakan, walaupun
tidak ada aturan

yang mengikat permasalahan tersebut „‟Keruh di Jernihkan,

Bengkok Diluruskan.6 Artinya di kembalikan keadaan semula.
Sanksi-Sanksi dalam adat setelah terbukti melakukan kejahatan, yaitu maling
dusun yang di pagar adat. Maka akan di jatuhkan sanksi, dalam menjatuhkan sanksi
ada dua versi yang penulis temukan di lapangan. Pertama versi masyarakat adat
penghulu berupa beras satu karung selemak semanis. Tidak ada perbedaan antara
penjabat dengan masyarakat biasa. Hal ini di ungkap oleh Imam Damiri tokoh Adat
Desa Sungai Rengas: dalam menjatuhkan sanksi tidak ada perbedaan antara
masyarakat biasa dengas para penjabat di dalam desa, orang biasa melakukan
pencurian sama hukumnya dengan orang yang mempunyai jabatan di dalam desa
yaitu seekor kambing dan selemak manisnyo.7
Selanjutnya penulis membahas sedikit tentang hukum pidana. Di samping itu
kejahatan merupakan suatu perbuatan yang di pandang sebagai tindakan yang
menyimpang yang dipandang secara yuridis yang di atur dalam kitab undang-undang
hukum pidana (selanjutnya yang di singkat KUHPidana) kejahatan pencurian di atur
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. Bunyi dari isi dari pasal 362 sebagai berikut: Barang siapa mengambil
6

Wawancara dengan Abdul Azis Tokoh desa Sungai Rengas tanggal 13 oktober 2019
Wawancara dengan Imam Damiri Tokoh Masyarakat desa Sungai Rengas, tanggal 20
oktober 2019
7
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barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu
rupiah.
Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat di pahami 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 pihak
yang tertimpa musibah kejahatan tersebut. Di suatu sisi kejahatan juga sulit di
hilangkan dari muka bumi ini. Tidak satu pun di muka bumi ini terdapat sekelompok
masyarakat yang dapat hidup tanpa sama sekali berbenturan dengan kejahatan. Atau
sepanjang hidup mereka hanya mendapati kebajikan–kebajikan semata, Dan itu
memerlukan penyelesaian hukum untuk tujuan memeberi efek jera pada pelaku
kejahatan.
Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formil sesuai dengan perturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tenyata di dalam masyarakat terlalu
banyak yang menggunakan pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan persoalanpersoalan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma masyarakat. Hal ini
karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan
dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Dalam penyelesaian dan
penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya, Selain kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Juga putusan pengadilan
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tidak mengikat namun keberadaan hukum adat di Indonesia hingga kini masih
menunjukkan eksistensinya sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam
memberikan solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat
Selain itu nilai-nilai kearipan lokal lebih diutamakan untuk menyelesaikan
sengketa, jalur meja hijau menjadi nomor sekian. Meja hijau belum tentu bisa
menyelesaikan perkara dengan adil. Karena penegak hukum menggunakan pegangan
undang-undang dan dalam menafsirkannya masih saklek alias kaku. Padahal, Satjipto
Raharjo menekankan
Bahwa keadilan itu berada diatas untuk diukur dengan undang-undang saja.
Karena sesungguhnya keadilan itu berada diatas ukuran yang telah dibakukan lewat
undang-undang. Artinya undang-undang tidak bisa otoriter menciptakan keadilan,
akan tetapi harus ada perpaduan budaya dan lingkungan sekitar. Nilai keadilan secara
ideal tidak bisa di capai lewat proses meja hijau,hal ini sudah di antisipasi oleh
hukum modern itu sendiri
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat dengan
KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam buku ke-2, BAB XXII mulai dari
pasal 362 sampai dengan pasal 367, dan pencurian sawit merupakan salah satu jenis
kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan
masyarakat dan ini memerlukan penanganan hukum dan penegakan serta
penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesadaran
bagi masyarakat.

7

Hukum adat sebagai dasar hukum dalam penyelesaikan kasus-kasus yang
terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak
masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang
terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di
tengah-tengah masyarakat.8 Dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum
adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama
Islam. Islam menganjurkan perdamaian. Dan hukum menganut aturan ini. Disamping
itu, Eksistensi dan efektivitasnya, Efektivitas berarti bahwa hukum tertentu mencapai
tujuan, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi,9 karena hukum
adat adalah bagian dari hukum yang berasal adat istiadat. Yakni kaidah-kaidah sosial
yang dibuat dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa)
dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum alam dan
masyarakat. Prinsip penyelesaian hukum adat tersebut selalu mengedepankan prinsip
perdamaian, berdasarkan asas musyawarah mufakat.
Dari uraian di atas sudah jelas bagaimana cara hukum formil menyelesaikan
kasus di Indonesia. Yang sudah diatur dalam KUHPidana dalam pasal 362/367. Maka
dari itu penulis ingin mencoba menulis atau meneliti lagi lebih jauh tentang
bagaimana cara hukum adat dalam menyelesaikan kasus pencurian, khususnya
pencurian sawit menurut adat. Apakah masih eksis hukum adat daerah itu sendiri.

8
9

Andi sopyan. “Hukum acara pidana” (jakarta:kencana).hlm.39
Soerjono soekanto, Hukuma adat Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo persada), 2002),
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Maka dari itu penulis beri judul: Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian kasus
pencurian sawit milik masyarakat sungai rengas.

B. Rumusan Masalah
Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang
terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
A. Apa faktor terjadinya kejahatan pencurian sawit milik PTPAT Sungai
Rengas
B. Bagaimana upaya penyelesaian hukum adat terhadap kasus pencurian sawit
di Desa Sungai Rengas
C. Apa kendala penyelesaian hukum adat dalam kasus pencurian sawit di
Desa Sungai Rengas
C. Batasan Masalah
Penelitian masalah yang berhubungan dengan Sawit sudah melimpah dengan
berbagai pendekatan yang dilakukan. Oleh karena itu untuk 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
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menyelesaiakan sengketa pidana

pencurian pada masyarakat Sungai Rengas

Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Pencurian yang dimaksud adalah
pencurian sawit, buah sawit yang telah masak atau yang sudah bisa di panen untuk
dijual lagi pada penampung dan dalam bentuk lainnya untuk mengelabui hasil
pencurian tersebut. Pencurian ini sudah lazim terjadi dan karenanya dilihat
penyelesaiannya dalam perspektif hukum adat
D. Tujuan dan Kegunaan
Setelah diketahui rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dari skripsi
ini adalah:
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian sawit mili
PTPAT Desa Sungai Rengas
b. Untuk mengetehui upaya penyelesaian hukum adat terhadap kasus pencurian sawit
pencurian sawit milik PTPAT Desa Sungai Rengas
c. Untuk mengetahui kendala penyelesaian dalam penegakan hukum adat dalam kasus
pencurian sawit milik PTPAT Sungai Rengas.
adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, melalui penelitian hendaknya dapat menjadi landasan atau teori
tentang hukum pidana adat dalam penyelesaian pidana pencurian sawit, terutama
pada masyarakat Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.
Tindak pidana pencurian bukan hanya menjadi ranah hukum positif saja, melainkan
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hukum adat juga menjadi bagian dari penyelesaian masalah pidana pencurian
tersendiri.
2. Secara praktis, penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis kepada
masyarakat tentang penyelesaian pidana pencurian sawit di Desa Sungai Rengas
sehingga muncul langkah-langkah prepentif terhadap tindak pidana pencurian
tersebut.
3. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada Jurusan Hukum
Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin
Jambi.
E. Kerangka Teori
a. teori kepastian hukum
adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum
dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepatian hukum
erat kaitnya dengan keadilan, namun hukum tidak idetik dengan keadilan
b. teori keadilan
Adalah suatu kondisi tidak berat sebelah ataupun seimbang, yang sepatutnya
tidak diputuskan dengan cara yang sewenang-wenang. Keadilan adalah suatu kondisi
ataupun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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c. teori pemidanaan
teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan
sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
F. Kerangka Konseptual
a. Eksistensi
Secara bahasa, istilah eksistensi diartikan sebagai “keberadaan” atau
“adanya”.10 Keberadaan atau adanya di sini dalam konteks merujuk kepada ada atau
tidak adanya pengaruh dari keberadaan sesuatu tersebut terhadap sesuatu yang lain
(benda/orang). Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa eksistensi adalah
adanya kehidupan.11 Dalam konteks penelitian, eksistensi atau keberadaan para
pelaku pencurian sawit di desa sungai rengas yang diselesaikan menurut ketentuan
hukum adat yang berlaku pada mayarakat tersebut.
b. Hukum Adat
Sebelum menjelaskan maksud “hukum adat” terlebih dijelaskan lebih dahulu
dari masing-masing pengertian hukum dan adat. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, disebutkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap
10

M. A Budiono, Kamus ilmiah populer internasional, (Surabaya: karya harapan, 2005),

hlm. 141.
11

Tim reality, Kamus praktis bahasa Indonesia: Edisi Terbaru, (Penerbit: reality
publisher,2008),hlm. 156.
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mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas; undang-undang,
peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patikan
(kaidah, ketentuan) mengenai pristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.12
Sementara adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diurut atau
dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan, cara (kelakukan dan sebagainya) yang sudah
menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya,
norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu
sistem.13
Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda:
(adatrecht). Snouch hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilaah adatrecht
itu. Istilah adatrecht, yang kemudian istilah dikutip dan dipakai selanjutnya oleh van
Vollenhoven sebagai istilah etnis yuridis. Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan
dengan berbagai istilah, seperti dalam perundang-undangan: godsdientingwetten,
volksintelingenen gebruiken (pasal II AB), godsdeinting wetten, instellingenen
gebruiken (pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854), 2 sub b reaksi baru RR 1854 ayat
4 IS-sebelumnya, pasal 71 ayat lama RR 1854 tersebut diatas) godsdientingewettenen
oude herkomsten ind. Stbl. 1929 nr 221 jo nr 487 diganti dengan adatecht. Nyatalah
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Departement pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia, (jakarata: Balai pustaka,
2003), hlm. 360
13
Ibiid, hlm. 6
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disini bahwa untuk “hukum adat” dipakai istilah “undang-undang lama”, lembagarakyat”, kebiasaan, lembaga asli, dan sebagainya.
Dalam perundang-undangan, istilah adatrechts baru muncul pada tahun 1920, yaitu
ketika pertama kali dipakai dalam undang-undang belanda mengenai perguruan tinggi
belanda. Tetapi, pada pemulaan abad 20 lama sebelum di pakai perundang-undangan,
istilah ini makin sering di pakai dalam literatur (kepustakaan) tentang hukum adat,
yaitu di pakai oleh Nederburgh, juynboll. Sesuda jilid I dari buku van Holenhoven,
Het adatrechtsvan nederlandesh indie diterbitkan, maka tiada lagi mengenai hukum
asli (tradisional) di Indonesia yang memakai istilah lain atau kata-kata lain dari pada
adatrechts untuk menyatakan hukum adat itu.14
Beberapa ahli mendefenisikan hukum adat ini, diantaranya adalah Ter Haar
menjelaskan, hukum adat itu adalah seluruh peraturan,

yang ditetapkan dalam

keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya
diterapkan begitu saja, artinya tanpa ada keseluruhan peraturan, yang dalam
kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian, hukum yang
berlaku itu dapat dikatakan hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan
para fungsionaris hukum dalam masyarakat, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat
desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa dan sebagaimana
hal itu diputuskan, di dalam di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung

14

Bushar Muhammad, asas-asas hukum adat: suatu penganatar,(Jakarta: padnya paramita,
2003), hlm. 3.
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tergantung dari pada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam
hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.15
Soerjono soekanto bukunya hukum adat Indonesia mengatakan bahwa hukum
adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam
masyarakat kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. 16
Sementara hozairin, masalah ini mengedepankan hubungannya dengan ksusilaan,
pendapat,nyatalah kiranya seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan
kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam system
hukum yang sempurna tidak ada tempatnya bagi sesuatu yang idak selaras atau yang
bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan halnya dengan hukum adat,
teristimewa sekali dijumpa hubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum
adat dan kesusilaan, pada akhirnya antara hukum dan adat, yaitu sedemikian
langsungnya sehingga istilah bikinan yang disebut “hukum adat” itu tidak dibutuhkan
oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “adat” itu, baik dalam
arti sebagai (adat) sopan maupun dalam arti sebagai hukum.17
Van Dijik, ilmuan belanda yang banyak mengetahui tentang islam Indonesia
mengetahui bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang
tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur
asing (orang tionghoa, orang arab dan lain-lain). Untuk membedakan peraturan
15

Bushar Muhammad, asas-asas Hukum Adat,(Balai Pustaka 2013) hlm. 8.
soerjono soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002),
17
Bushar Muhammad, asas-asas Hukum Adat, (Balai Pustaka 2013 )hlm. 11.
16
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hukum ini dari peraturan adat lainnya, maka untuk memperlihatkan perbedaan itu, di
muka kata “adat” dipasang kata “hukum” dan dalam kata “hukum adat” mempunyai
suatu istilah tepat untuk menyatakan “hukum rakyat Indonesia”. Lebih lanjut
dijelaskan, bahwa kedua jenis itu, adat dan hukum adat, bergandengan tangan dan
tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada
mpunyai dan yang tidak mempunyai akibat hukum. Selain itu, Istilah hukum itu, pada
aslinya terkandung suatu arti yang lebih luas dari pada apa yang dimaksud orang
dengan istilah “hukum” di eropa”18
Perilaku manusia dari segi prosesnya yang mungkin menjadi faktor penyebab
atau akibat mengenai timbulnya hukum adat dari perilaku tersebut. Manusia
mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur tetapi keturunan bagi masingmasing berbeda, sehingga diperlukan suatu pedoman atau patokan. Kalo suatu
kebiasaan (yang ada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah
maka kebiasaan tersebut meningkat daya, sehingga menjadi tata kelakuan yang ciriciri pokoknya adalah:
1. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga dan masyarakat.
2.Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan
membatasi aspek Sepak terang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.

18

Bushar Muhammad, asas-asasHukum Adat, hlm 13.
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4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas
masyarakat.19
Adat dibagi menjadi tiga: (1) adat nan sabana adat; (2) adat nan
diadatkan; (3) adat istiadat.20 Pada umumnya masalah adat juga menjadi tiga bagian,
yaitu:
1. Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan
kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat tapi membakar
dan sebagainya.
2. Adat istiadat. Inilah adalah praturan pedoman hidup diseluruh daerah adalah turun
temuru, waris yang dijawab, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi
yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam
suatu daerah

adat mnyebutkan dalam perkawinan mempelai harus memakai

pakaian kebesaran, kalau tidak tidak maka helat tidak akan menjadi; tetapi pada
waktu sekarang sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa dapat
dipakai oleh mempelai tadi.21

Penjelasan mengenai adat adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang
diambil dari kenyataan di Indonesia, untuk dimasukkan ke dalam kerangka

19

Soerjono seokanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),hlm. 69.
Salmadanis dan Duski Samad, Adat Basandi Syarak, (Jakarta: Kartina Insan Letari 2003).
21
Soejono soekanto, Huukum Adat Indonesia, (Jakarta : Rajawali 2005)hlm.73
20
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perkembangan dari prilaku hingga menjadi hukum adat, yang pendekatannya
bersifat sosiologis .
Dalam hukum adat barangkali subtansi tujuan hukum pasti sama dalam
hukum pidana . di antara para ahli hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana
adalah:
1. Untuk menakut-nakuti orang jagan sampai melakukan kejahatan, baik secara
manakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakuti secara
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian
hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka
melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat
bagi masyarakat.22
Beberapa ahli hukum adat, pernah menyajikan berbagai hal yang
berkaitan dengan Unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat. Soepomo ,
seperti disebutkan soerjono soekanto berpendapat bahwa corak-corak atau pola-pola
tertentu dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara
berfikir yang tertentu, adalah sebagai berikut:

22

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,(Bandung: Refika Aditama,
2003), hlm. !9.
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1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya manusia menurut hukum adat,
merupakan makluk dalam ikatan dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa
kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak magis religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup
alam Indonesia.
3. Sistem hukum itu meliputi oleh pikiran serba konkret, artinya hukum adat sangat
memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup
konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret
tadi dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, hubungan-hubungan hukum dianggap hanya
terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda
yang tampak).23
c. 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. 24
F. Tinjauan kepustakaan

23
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Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali 1981)hlm. 125

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Bandung: Eresco,
1986), hlm. 34.
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Tinjauan pustaka adalah hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain)
yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema yang diteliti. Penulis
menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan
diteliti, yang membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum adat dan
hukum fositif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh M.MU’ALIMIN, Mahasiswa
Universitas Isalam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, judul penelitiannya adalah
“Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Karet milik
masayarakat Eks Marga Bukit Bulan”. penelitian tersebut diteliti pada tahun 2016.
Hasil

dari penelitian tersebut bahwa menunjukkan bahwa yang menjadi faktor

terjadinnya pencurian karet dikarenakan oleh kelalaian si petani yang kebiasaan
menumpuk olahan di kebun atau direndam di sungai terdekat, dalam proses
penyelesaian ada istilah Batakak naik Bejenjang turun. Artinya ada proses hukum
yang tempuh dalam penyelesaian kasus pencurian karet.25
Penelitian yang lain juga dilakukan oleh. AHMAD DAHLAN, Mahasiswa
Universitas Islam Riau, judul penelitiannya adalah, “hambatan dalam pelaksanaan
sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di desa legan
kecamatan talang empat” penyelesaian pencurian ternak secara adat di desa lagan
prosesnya agak sedikit lamban, misalkan apabila ditemukan orang yang melakukan
pencurian ternak di desa tersebut untuk pelaksanaan sanksi terhadap pelaku

25

M.mu’allimin, mahasiswa program studi hukum pidana islam fakultas syariah UIN STS
JAMBI, 2016
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pencurian tersebut harus menggumpulkan beberapa fungsionaris adat terlebih dahulu
sehingga memakan waktu sedangkan pencurian ternak itu di bawak ke kantor polisi
tentunya akan di proses.
Penelitian yang lain juga dilakukan oleh SUKRON. Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry, Penelitiannya adalah. “penerapan sanksi adat dalam
penyelesaian perkara pidana di kabupaten Nagan raya” penyelesaian adat dilakukan
dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian
perkara pidana dalam adat aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned permintaan maaf
membawa akibat harkat dan martabat pihak yang sebelimnya telah terpuruk karena
kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui
kesalahannya dan pihak korban merasa adanya penghargaan atas harkat martabatnya.
Berberda dengan hasil penelitia-penelitian terdahulu, penulis lebih cenderung
meneliti tentang eksistensi hukum adat dalam penyelesaian kasus pencurian sawit
milik masyarakat sungai rengas.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapanagan yang bersifat kualitatif dengan
menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Yang digunakan untuk memperlihatkan
realitas sosial, dan sebuah pendekatan menggunakan latar belakang ilmiah dengan
maksud menfsirkan fenomena yang terjadi melibatkan dengan metode yang ada. 26
Dengan pendekatan semacam ini maka karya ini dapat mengetahui hukum adat
Indonesia secara garis besarnya. Penggunaan metode ini dimaksudkan memahami
fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek secara holistik dan deskriptif dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dan dengan menfaatkan
metode alamiah. Metode deskriptif dimaksudkan bertujuan untuk mengambarkan
atau menjelaskan seteliti mungkin tentang suatu hal atau sebuah fenomena yang
terjadi. Penelitian ini berusaha melihat penyelesaian tindak pidana pencurian (sawit)
pada masyarakat Sungai Rengas dengan pemanfaatan lembaga adat atau hukum adat
yang ada pada masyarakat tersebut. Masyarakat Sungai Rengas ini secara
administratif masuk dalam wilayah kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang
Hari.

26

Lexy j.moleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung:Rosdakarya, 2004), hlm 157,
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B. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Menurut Amirul Hadi dan Haryono, data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya, 27 diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut
berupa catatan dan keterangan yang berkenan proses penyelesaian tindak pidana
pencurian sawit milik PTPAT sungai rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten
Batang Hari. Penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan
menggunakan penyelesaian hukum adat pada masyarakat tersebut. Sumber data
adalah data dimana data itu diperoleh dan yang menjadi sumbernya adalah pihakpihak yang berkompeten mengetahui dan memahami tentang hukum adat pada
masyarakat sungai rengas tersebut, yang menjadi setting kajian penelitian. Pihakpihak atau orang yang memberikan data tersebut mulai dari tokoh adat, tokoh
masyarakat, kepala desa, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan
penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut.
b. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan instrument pengumpulan data: wawancara
(interview). Lebih jelas hal ini akan dijelaskan di bawah ini:
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1.Wawancara
Wawancara sebagaimana dimaksudkan oleh Suharsimi Arikunto adalah
sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi
dari terwawancara.28 Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi secara
mendalam dari informan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang
akan diajukan oleh peneliti meliputi sub tema bwrkaitan tema pokok, yaitu antara lain
bagaimana eksistensi hukum adat dalam penyelesaian kasus pencurian (sawit) pada
Masyarakat Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupatebn Batang Hari.
C. Teknis Analisis Data
Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya adalah melakukan teknis
analisis data yang diproleh tersebut, menurut kelompok variable-variabel tertentu dan
dianalisis melalui:
1. Analisis Domain
Analisis ini biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang
bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu
fokus/pokok permasalahan yang diteliti.29 Analisis ini digunakan untuk menganalisis
data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara garis besarnya yaitu mengenai
gambaran objektif lokasi penelitian ini.
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Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,1998),hlm, 236
Sanapiah Faisal, penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan Implikasi, (Malang: YA3
Malang,1990), hlm. 91
29
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2. Analisis Taksonomi
Analisis Taksonomi sebuah analisis yang lebih rinci dan mendalam dan fokus
penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya
mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran pemula
penelitian.30 Analisis ini dilakukan dalam menganalisis data tentang kondisi obyektif
dan hubungannya dengan eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana
pencurian (sawit) di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi.
3. Analisi komponensial
Analisis ini juga baru dilakukan setelah setelah penelitian mempunyai cukup
banyak fakta/informasi-informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melcak
kontras-kontras tersebut oleh peneliti difikir/dicarikan dimensi yang bisa mewadahi.31
Analisis komponensial ini diperoleh setelah adanya analisis sebelumnya, yakni
domain dan taksonomi, yang merupakan jwaban yang paling domain yakni alternatif
terakhir yang menjadikan sandaran untuk menjawab hal-hal yang berhubungan
dengan eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sawit di
Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

30

Sanapiah Faisal, penelitian kualitatif, (Malang : Yayasan Asih Asah Asuh YA3, 1990) hlm.

31

Sanapiah Faisal, penelitian kualitatif, (Malang : Yayasan Asih Asah Asuh YA3, 1990) hlm.

98.
103.
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D. Sistemtika Penulisan
Sebagaiamana terlihat dalam daftar skripsi menggunakan sistematika
penulisan sebagai berikut.
BAB I Pendahuluan, dengan sub bahasan latar belakang masalah,rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan diakhiri dengan
tinjauan kepustakaan.
BAB II Tentang metode penelitian, dengan sub bahasan tepat dan waktu penelitian,
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
BAB III Tentang deskripsi lokasi penelitian, yakni Desa Sungai Rengas Kecamatan
Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Sub-sub bahasan pada bab ini adalah
mengenai sejarah dan geografis, kondisi sosial ekonomi, termasuk di dalamnya
adalah tentang pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang berhubungan dengan setting
kajian penelitian ini.
BAB IV Tentang pembahasan dan temuan penelitian. Bab utama ini berkenaan
eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sawit milik PT
PAT sungai rengas.
BAB V Atau Bab terahir berisi tentang kesimpulam dan saran-saran diakhiri dengan
kata penutup.
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E. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan. Penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal
skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulisan mngadakan
pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya
penulisan melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kepada sidang
munaqasah. Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan
laporan penelitian skripsi. Dan adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada
table di bawah ini
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Tabel 1. Jadwal penelitian.

NO JENIS
KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pembuatan
proposal dan
pengajuan
judul
Pengajuan
Proposal dan
penumjukan
dosen
pembimbing
Konsultasi
dan
perbaikan
proposal
Seminar
proposal dan
perbaikan
hasil seminar
Pengesahan
judul
dan
izin riset
Pengumpula
n data dan
penyusunan
data
Analisis dan
penelitian
draf
Penyempurn
aan
dan
penggandaan
Ujian skripsi

I
MEI

II
JUNI

III
JULI

TAHUN 2020
IV
V
AGU SEPTEMB
STUS ER

VI
OKTOBER

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Sungai Rengas
Desa sungai rengas memiliki jejak sejarah yang tertinggal di wilayah tersebut
sampai saat ini. Terbukti masih banyak peniggalan-peninggalan masa lalu di desa
tersebut. Seperti makam, pemukiman, perkampungan. dan lain sebagainya.
Tidak diketahui secara pasti tahun keberapa desa ini di buka, tetapi dahulunya
ada seorang keturunan melayu asli yang merintis desa ini. Beliau dikenal dengan
panggilan bujang Haji Akik. Nama aslinya yaitu haji yakub. Bersama dengan
sekelompok penduduk awal lainnya beliau mulai membukak lahan untuk pertanian
dan pemukiman.
Awalnya, ketika desa ini mulai dirintis, penduduk asal desa tersebut ingin
memberi nama desa ini dengan nama desa parit Haji Akik. Namun, Haji Akik
menolak tawaran tersebut karena dia melihat warga lain yang sama-sama merintis
desa ini. Karena di tepian sungai terdapat banyak pohon rengas, penduduk awal desa
bersama Haji Akik akhirnya sepakat menamai desa mereka dengan nama sungai
rengas32.
Selain itu ada tokoh masyarakat bapak M.yasir Ketua RT III desa sungai
rengas mengatakan bahwa sungai rengas dirintis pada tahun 1890 M. dengan sebutan
kampong rengas dengan alasan pada waktu itu beberapa sesepuh sungai rengas
32

Wawancara dengan Damiri Tokoh Adat Desa Sungai Rengas
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bermusyawarah untuk memberi nama desa sungai rengas. Alasannya karena di
sepanjang sungai rengas pada saat itu banyak pohon rengasnya. Dan saat ini pohon
itu sudh hamper punah33.
B. Historis dan Geografis
a.

Histori

Desa Sungai Rengas merupakan salah satu desa yang ada di
kelurahan Simpang Sungai Rengas adapun nama-nama desa yang
berada di kelurahan Simpang Sungai Rengas antara lain yaitu, Desa
Sungai Rengas, Desa Buluh Kasab, Desa Kembang Seri, Desa Teluk
Leban, Desa Rengas IX, Desa Kampung Baru, Desa Peninjauan, Desa
Olak Kemang, Desa Padang Kelapo, Desa Tebing Tinggi, Desa
Sungai Ruan, Desa Sungai Lingkar. Masyarakat pertama kali yang
membangun Desa Sungai Rengas adalah Masyarakat Jambi Seberang
yang menetap di Desa Sungai Rengas 34.
b. Geografis
Desa Sungai Rengas terletak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
dengan luas, dan merupakan desa yang subur akan keadaan alamnya,
terutama untuk menanam padi, kebun karet atau pun sawit, dan
tanaman sayur atau buah-buahan lainnya35. Adapun jumlah penduduk

33

Wawancara dengan Muhammad Daud Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rengas
Rafa’i, kepala Lurah DesaSungai Rengas, wawancara, 22 Juni 2020
35
Dokumentasi Desa Sungai Rengas 20 February 2020
34

30

di Desa Sungai Rengas berjumlah 4202 jiwa dengan bermacam-macam
suku dan ras seperti suku Melayu dan suku Jawa.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sungai Rengas untuk
meningkatkan ekonomi desa juga untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari
diantaranya, bertani,berdagang36, dan pegawai nesgeri sipil dan lain
sebagainya, tetapi mayoritas masyarakat Desa Sungai Rengas diatas adalah
bertani, adapun agama atau kepercayaan yang dianut atau dipercayai
masyarakat Desa Sungai Rengas mayoritas beragama Islam.

36

http://kecmsu.batangharikab.go.id/profil/10/visi-dan-misi-kecamatan
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C. Jumlah Penduduk
Penduduk di Desa Sungai Rengas ini merupakan penduduk campuran yang
mana banyak masyarakat adalah perantau yang mencari nafkah di Desa Sungai
Rengas dengan sistem perdagangan. Jumlah penduduk di Desa Sungai Rengas 4208
Jiwa. Untuk mengetahui secara rinci penduduk menurut jenis leamin dapat diketahui
berdasarkan tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Sungai Rengas
Tahun 2020
NO

JUMLAH JIWA

1

5032 JIWA

JENIS KELAMIN
PEREMPUAN

LAKI-LAKI

3358 JIWA

1674 JIWA

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penduduk

Desa Sungai Rengas secara

keseluruhan adalah 4208 jiwa. Maka penduduk yang lebih besar jumlahnya adalah
perempuan.

D. Struktur Organisasi
Di dalam suatu badan organisasi,baik dibawah naungan langsung pemerintah
maupun swasta, besar maupun kecil semuanya tidak terlepas dari struktur organisasi.
Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh pengurus, dan setiap
anggota bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dalam rangka untuk
memajukan sebuah organisasi yang dipimpin atau dikelolanya 37

37
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Suatu wilayah biasanya mempunyai tiga persyaratan unsure penting yaitu ada
rakyat, pimpinandan daerah. Maka demikian juga halnya dengan desa Sungai Rengas.
Desa Sungai Rengas dipimpin oleh seorang Kepala Lurah. Berjalan nya atau tidak
nya suatu daerah tergantung pada kemampuan dan kecakapan seorang pemimpinnya.
Struktur organisasi adalah suatu susunan pemerintahan di desa. Dengan adanya
struktur organisasi tersebut, maka akan terlihat tugas masing-masing anggota untuk
mengetahui bentuk struktur organisasi pemerintahan Desa Sungai Rengas.
Susunan struktur organisasi pada suatu desa merupakan suatu kegiatan atau
ikatan yang mempertemukan antra program kegiatan-kegiatan di dalam desa tersebut,
disamping itu juga memperoleh pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan
oleh pemerintah.
1. Kepala lurah desa adalah melaksanakan kewenangan pemerintah untuk
memimpin desa secara keseluruhandalam memantau segala kegiatan
dalam desa.
2. Sekretaris desa adalah staf
melaksanakan

yang mempunyai tugas merencanakan,

pembinaan,mengarahkan

dan

megendalikan

penyelenggaran bidang kesekretariatan.
3. Bendarahara desa adalah staf yang meliputi administrasi keuangan
desa,kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan
serta membantu mengkoordaniskan kegiatan di kelurahan.
4. Kasi pemerintahan dan ketentraman ketertiban adalah menyiapkan data
kegiatan pemerintahan serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
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umum ditingkat kelurahan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan
atasan38.
5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat adalah melaksanakan pembangunan
sarana dan pra sarana perdesaan. Pembangunan bidang pendidikan dan
kesehatan. Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

38
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Tabel 3. Struktur organisasi kelurahan Sungai Rengas

Kepala Lurah
Raf’ai

Sekretaris
Supriyono
Bendahara
Helmaidi,SE

Staf Pemerintah dan
Ketentraman ketertiban





Reni Repianti, SE
M. Daud
Arfan Saregar
Novi Yanti, Amd

Staf Kasi Pembangunan
dan Pemberdayaan




Rinto Saputra, SE
Muhammad
Jainuri
Erna Agustia

Staf Kesejahteraan
Masyarakat



Raditia
Reni Yasman

35

E. Visi dan Misi
a.

Visi
“Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Terpadu Dan Profesional
Menuju Masyarakat Batang Hari MAju, Adil, Dan Sejahtera”.

b. Misi
6. Meningkat pembinaan dan pengembangan potensi di wilayah
kecamatan
7. Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah kecamatan
8.Memberikan pelayanan prima pada masyarakat
9.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan pendapatan
daerah.
F. Keadaan Pendidikan dan Agama
1. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pendididkan merupakan masalah yang sangat penting karena
pendidikan merupakan suatu proses, dimana manusia dibekali akal untuk
pendapat suatu ilmu pengetahuan dan pengalaman serta keterlampilan.
Dengan pendidikan manusia akan menjadikan dirinya menjadi manusia
yang cerdas dan berkualitas. Untuk mengetahui keadaan pendidikan
penduduk di Desa Sungai Rengas ini dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 4: Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Sungai Rengas
Tahun 2020

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1

Tidak Tamat SD

470

Jiwa

2

Tamat SD

780

Jiwa

3

Tamat SMP

690

Jiwa

4

Tamat SMA

973

Jiwa

Tamat Sarjana

467

Jiwa

Belum Sekolah

821

Jiwa

5
6

Jumlah : 4201 jiwa

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa jumlah
penduduk masih dikategorikan masih banyak yang menempuh pendidkan Sekolah
Menengah Atas dan yang belum sekolah39.
2.

Keadaan Keagamaan
Agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa

dari itu kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus memiliki
agama atau suatu keyakinan, dan agama yang di akui di Indonesia
adalah agama yang Lima yaitu, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan
Budha serta penganut kepercayaan.

39
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Bila dilihat daripemeluk agama bagi masyarakat di Desa
Sungai Rengas ini, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk
disini beragama Islam. Kemudian untuk melakukan suatu kegiatan dan
aktifitas keagamaan, maka sangat diperlukan suatu sarana dan fasilitas
ibadah tersebut. Untuk mengetahui keadaan dan jumlah sarana ibadah
di Desa Sungai Rengas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5 : jumlah sarana ibadah di Desa Sungai Rengas
Tahun 2020

No

Nama Sarana Ibadah

Jumlah

1

Masjid

2 Unit

2

Langgar/ Surau

4 Unit

3

Musholla

-

4

Gereja

-

5

Pura

-

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa sarana keagamaan yang ada di desa
Sungai Rengas ini hanya bagi agama Islam40.
G. Keadaan Ekonomi
Keadaan mata pencaharian penduduk bagi penduduk
Sungai

Rengas

adalah

merupakan

kegiatan

penduduk

di Desa
dalam

memperoleh suatu pendapatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan
40

Dokumentasi Desa Sungai Rengas 22 Juni 2020

38

sehari-hari41. Pencaharian ini adalah merupakan suatu kegiatan dan
aktivitas masyarakat sesuai dengan bidang dan spefikasi pekerjaan yang
ditekuni. Untuk mengetaui keadaan mata pencaharian penduduk secara
keseluruhan di Desa Sungai Rengas dapat dilihat pada tabel berikut
ini42:
Tabel 6 .Keadaan Ekonomi Penduduk di Desa Sungai Rengas
Tahun 2020

No

Jenis Mata

Jumlah

Keterangan

Pencaharian
1

Petani/Perkebun

690

Orang

2

Karyawan/PNS

270

Orang

3

Wiraswasta

564

Orang

4

Pertukangan

290

Orang

5

BuruhTani

321

Orang

6

Pedagang

300

Orang

7

Pensiunan

190

Orang

8

Tidak Bekerja

458

Orang

41
42

M.Daud, Staf kasi pemerintahan dan ketentraman ketertiban, wawancara 22 Juni 2020
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3. Pembagunan Desa Dan Sumberdaya masyarakat
Untuk mengmabarkan perkembangan pembagunan digunakan data
ketersediaan

infrastruktur

sarana

publik

sebagai

indikator.

Infrastruktur yang dimaksud adalah sekolah, pasar.
Tahun 2020
No

Nama Desa

SD-sederajat
Gedung

Guru

SMP-Sederajat
Gedung Guru

SMA-Sederajat
Gedung Guru

1

Sungai Rengas

2

23

1

10

1

16

2

Buluh Kasab

1

14

1

6

-

-

3

Kembang Seri

2

17

-

-

-

-

4

Rengas IX

1

10

-

-

-

-

5

Teluk Leban

1

18

1

4

1

10

6

Kampung Baru

1

12

-

-

-

-

7

peninjauan

1

8

1

4

1

10

4. Eksistensi masyarkat adat sungai rengas
Di wilayah sungai rengas masih bisa di temukan pengategori dua
sub etnis yakni batin dan penghulu yang hadir di wilayah sungai
rengas, ktegori ini adalah bentuk sistem pengetahuan masyarakat adat
sungai rengas tentang lingkungannya. Terdapat pula kehasan sistem
mata pencarian utama bagi masyarakat sungai rengas yang masih
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dianut sampai sekarang yakni memotong karet yang masih dilakukan
dan menjadi penompang kehidupan sebagian besar masyarakat sungai
rengas. Pada umumnya pada pengamatan kacamata umum, masyarakat
adat sungai rengas mempunyai kesadaran akan kearifan lokal yang
masih melekat dengan baik, mereka menabung getah dengan cara yang
masih ramah lingkungan, hampir tidak di dapatkan penggunaan
material yang merusak alam dengan cara berlebihan.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Terjadinya Pencurian
Pencurian adalah salah satu tindakan kejahatan dalam masyarakat (Crime in
society) yang tingkah lakunya melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial,
sehingga masyarakat menetangnya. Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa
herediter (bawakaan sejak lahir, warisan); juga merupakan warisan biologis. Tingkah
laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik peria maupun wanita, dapat
berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kejahatan bias
dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu
maksud tertentu secara sadar benar, misalnya di dorong oleh implus-implus yang
hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (KompulasiKompulasi), dan oleh obsesi-obsesi.i Kejahatan bias juga dilakukan secara tidak sadar
sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk memepertahakna hidup.
Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum
adatnya sendiri, dan aturannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap
hukum adanya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang
melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang
bertentang dengan kepentingan umum.
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Di samping itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang di pandang sebagai
tindakan yang menyimpang yang dipandang secara yuridis yang di atur dalam kitab
undang-undang hukum pidana (selanjutnya yang di singkat KUHPidana) kejahatan
pencurian di atur 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. Bunyi dari isi dari pasal 362 sebagai berikut: Barang siapa mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembila n ratus
rupiah.
Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat di pahami 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 pihak
yang tertimpa musibah kejahatan tersebut. Di suatu sisi kejahatan juga sulit di
hilangkan dari muka bumi ini.Tidak satu pun di muka bumi ini terdapat sekelompok
masyarakat yang dapat hidup tanpa sama sekali berbenturan dengan kejahatan. atau
sepanjang hidup mereka hanya mendapati kebajikan–kebajikan semata, dan itu
memerlukan penyelesaian hukum untuk tujuan memeberi efek jera pada pelaku
kejahatan.
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Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formil sesuai dengan perturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tenyata di dalam masyarakat
terlalubanyak yang menggunakan pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma masyarakat.
Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat
kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.dalam penyelesaian
dan penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya, selain kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Juga putusan pengadilan
tidak mengikat namun keberadaan hukum adat di Indonesia hingga kini masih
menunjukkan eksistensinya sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam
memberikan solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat
Selain itu nilai-nilai kearipan lokal lebih diutamakan untuk menyelesaikan
sengketa, jalur meja hijau menjadi nomor sekian. Meja hijau belum tentu bisa
menyelesaikan perkara dengan adil. Karena penegak hukum menggunakan pegangan
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 undangundang. Artinya undang-undang tidak bisa otoriter menciptakan keadilan, akan tetapi
harus ada perpaduan budaya dan lingkungan sekitar. Nilai keadilan secara ideal tidak
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bisa di capai lewat proses meja hijau,hal ini sudah di antisipasi oleh hukum modern
itu sendiri.
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat menggangu
keamanan dan ketertiban masyarakat sungai rengas adalah kejahatan pencurian
kelapa sawit milik PTPAT Sungai Rengas yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Selain pengambilan sawit yang telah masak atau yang siap di panen, Pencuri juga
mengambil sawit yang mentah atau yang mengkal (setengah masak) juga bisa di jual
supaya menghasilkan uang.43
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat dengan
KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam buku ke-2, BAB XXII mulai dari
pasal 362 sampai dengan pasal 367, dan pencurian sawit merupakan salah satu jenis
kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan
masyarakat dan ini memerlukan penanganan hukum dan penegakan serta
penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesadaran
bagi masyarakat.
Hukum adat sebagai dasar hukum dalam penyelesaikan kasus-kasus yang
terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak
masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang
terpancardari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di
43
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tengah-tengah masyarakat.44 Dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum
adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama
islam. Islam menganjurkan perdamaian. Dan hukum menganut aturan ini. Disamping
itu, Eksistensi dan efektivitasnya, Efektivitas berarti bahwa hukum tertentu mencapai
tujuan, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi,45 karena hukum
adat adalah bagian dari hukum yang berasal adat istiadat. Yakni kaidah-kaidah sosial
yang dibuat dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa)
dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum alam dan
masyarakat. Prinsip penyelesaian hukum adat tersebut selalu mengedepankan prinsip
perdamaian, berdasarkan asas musyawarah mufakat.
B. Penyelesaian Pencurian Sawit Secara Adat
Sebelum penulis menuangkan atau membahas lebih jauh tentang
penyelesaian pencurian sawit secara adat, maka penulis terlebih dahulupenulis
akan menjelaskan tentang dasar-dasar dan peraturan yang menyangkut adat
yang berlaku di desa sungai rengas.
1. Dasar dan Undang-Undang Hukum Adat
Hukum adat memiliki dan berkandaskan dasar dan sendi yang kukuh dan
kuat. Hal ini terbukti, walaupun melalui rentan waktu yang panjang dan
masyarakatnya yang telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih
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berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun Eksistensi hukum adat
tetap daipakai ddan diakui ditengah-tengah masyarakat adat sungai rengas.
Pendapat dari para ahli hukum adat yang mengatakan bahwa hukum adat
adalah hukum yang tidak tertulis, antara lain pendapat Van Vollentihoven dan
muridnya B. Terr Haar. Pendapat ini seluruhnya tidak benar, hasil pengamatan
penulis dilapangan bahwa hukum adat tidak dimuat dalam bentuk naskah
hukum dan legal drafting.
Bentuk baku naskah hukum positif selalu mempunyai judul, nomor
tanggal terdiri dari bab, pasal, ayat yang dibuat penjabat resmi yang
berwenang dan diumumkan dalam media pemerintahan.
Hukum adat tidak mempunyai naskah tersebut, tapi mempunyai naskah
pantun dan saloko, pepatah pepitih yang dihidupkan dalam masyarakat secara
turun temurun, di ciptakan oleh masyarakat, disepakati, diakui dan dipatuhi
pula oleh masyarakat adat itu sendiri. Tiada hukum yang lebih tinggi, kecuali
norma yang telah disepakati masyarakat secara turun temurun.46
Didalam adat tidak ada masalah yang tidak bias diselasaikan, walaupun
tidak ada aturan yang mengikat permasalahan tersebut “keruh dijernihkan,
bengkok diluruskan”47 Artinya dikembalikan keadaan semula. Teori ini sangat
berbeda dengan hukum pidana formil yang diatur dalam substansi azaz
legalitas didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 1 ayat (1)
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menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali
berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih
dahulu dari perbuatannya itu sendiri”48.
Di dalam hukum adat sungai rengas permasalahan atau kusui itu terbagi
tiga,49 adalah :
a. Masalah kusui bulu/kusui rambut50
kusui bulu pelatuak yang merapikannyo, artinya ada permasalahn
diumah betengganai, tengganai umah wajib menyelesaikannya. Tidak
selesai oleh tengganai umah permasalahan diambil oleh tengganai
kampong tapi dengan catatan sanksinya lebih besar dikeranakan
tengganai umah tidak bisa menyelesaikan masalah didalam umah
sendiri. Contoh masalah kusui bulu adalah bercekcok mulut,
semendo, memuncak-muncak diumah tengganai dan lainnya.
b. Masalah kusui benang
Kusui benang cari ujung pangkal kusui benang ini diselesaikan oleh
ninik mamak kampung. Permasalahan kusui benang ini adalah
permasalahan yang menyangkut pelanggaran pidana adat atau
pelanggaran atas anak undang nan duo belas contonyo samun sakai
dan lainnya.
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c. Masalah kusui sarang tampuo
Kusui sarang tampuo dibakar, kusui sarang tampuo ini adalah
permasalahan yang besar dan wajib diselesaikan oleh ninik mamak,
permasalahan yang menyangkut induk undang nan lapan. Dikatakan
oleh Yusup tokoh adat desa sungai rengas : induk undang nan lapan
adalah yang menyangkut masalah kejahatan asusila seperti mencarak
telur, menikam bumi dan lainnya.
Hasil diskusi penulis dengan beberapa orang toko masayarakat di
desa dusun sungai rengas, mereka mengatakan kusui terbagi empat :
ditambah dengan kusui rambut dari tiga kusui diatas, tapi hasil
pengamatan penulis kusui bulu dan rambut sama artinya.
Disamping itu yang menjadi dasar hukum adat di sungai rengas
adalah terdiri dari :
Titian teras tanggo batu
Cermin nan dak kabur
Lantak nan dak goyah
Tapayek ditiang panjang
Taukia dibandua jati
Adat bersendi syara’
Syara’ bersendi kitabullah
Di dalam penyelesaian kasus pidana adat khususnya pidana
pencurian, masyarakat sungai rengas menggunakan teori hukum adat
yang disebut dengan “jalan” artinya jalan menuju kebenaran, adapun jalan
tersebut adalah :
1. Adat
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Adat adalah murupakan suatu sistem pendangan hidup yang
kekal, segar serta actual di karenakan didasari oleh :
a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan
juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang
berkembang.
b. Kebersamaan dalam arti seorang untuk kepentingan bersama
dan kepentingan bersama untuk seorang.
c. Kemakmuran merata
d. Perimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi
sacara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan
kepatutan
e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan
tengah
f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan
g. Segala sesuatu berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.
Menurut damiri sesepuh desa sungai rengas, ada tiga macam
penggunaan kata adat :
a. Adat nan sabana adat
Adat nan sabana adat adalah sesuatu yang seharusnya
menurut alur dan patut, menurut agama, menurut perilaku
manusia, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah.
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b. Adat nan di adatkan
Adat nan di adatkan adalah sesuatu yang dapat ditambah
yang didasari atas kemufakatan, ini harus pula berdasarkan
alur dan patut, contoh desa dusun sungai rengas, di desa
sungai rengas ada hutan adat yang dibuat atas kemufakatan
bersama.
c. Adat istiadat
Adat istiadat adalah adat yang dipakai oleh masyarakat adat
setempat untuk melengkapi atau variasi dalam melakukan
adat itu, atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari
contoh : untuk menguguhi tamu dengan the manis atau
sejenisnya memakai alas atau nampan, itulah yang namanya
adat istiadat51

2. Undang
Dalam adat undang adalah sebuah atur yang menjadi rujukan
hukum dalam menyelesaikan perkara pidana adat, temuan penulis
lapangan undang-undang ini terbagi dalam dua versi, ini
dekarenakan oleh undang bagale dari minangkabau, taliti
51
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batanjak dari jambi, artinya undang-undang adat berasal dari
minangkabau taliti dari jambi. Undang-undang adat terbagi induk
undang nan lapan dan anak undang nan duo belas.

3. Pseko
Pseko adalah hukum dan warisan dari nenek moyang terdahulu
yang turun temurun hingga sekarang. Di asak layu di angguh
mati. Artinya pseko tidak boleh diubah-ubah sesuai adat dan
syara’.
4. Limbago
Limbago adalah salah satu jalan penyelesaian di dalam adat.
Salah satu seorang toko adat sungai rengas mengatakan bahwa yang
tertinggi dalam adat adalah limbago, ini disababkan semua
permasalahan yang meu diselesaikan selalu melalui kata kemufakatan
ninik mamak. Kalau ninik mamak sudah mufakat/baiyo-iyo dalam
adat “pucuk bulat bias di kebawahkan urat tunggang bias di
keataskan.52 tapi dangan galigati tidak menyalahi adat dan syara’. Di
dalam hukum adat kesalahan tidak bias dibela tapi hukum bias
dibela, ini bukti limbago tertinggi dalam adat.
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Di dalam menyelesaikan perkara pidana adat empat jalan inilah
yang ditempuh oleh ninik mamak dalam persidangan. Selanjutnya di
dalam hukum adat ada istilah pintu salah, pintu salah adalah awal
bermula dari kesalahan pidana, pintu salah ada lima :
a. Salah mato
b. Salah tangan
c. Salah kaki
d. Salah talingo
e. Salah mulut
Salah tangan salah kaki salah semua, ini dikarenakan ada kerja
sama antara semua anggota tubuh. Dan ini tidak menyalahi syara’. 53
Dan yang terakhir adalah pembetulan, pembetulan ini adalah
meluruskan kesalahan, pembetulan terbagi kepada Adat dan syara‟.
Syara’ mengato adat memakai, salah dengan adat minta maaf kepada
ninik mamak salah dengan syara’ minta ampun dengan tuhan.

2. Aduan/Laporan secara adat
Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau disingkat
KUHAP aduan terbagi dua, aduan absolute dan aduan relatif.54 Disamping
itu dalam hukum adat semua aduan itu sifatnya relatif, artinya semua
perkara pidana adat yang terjadi di kampung yang beradat wajib
53

Wawancara dengan Ari sesepuh Desa Sungai Rengas, tanggal 28 Juni 2020

54

Wawancara dengan Bahtiar Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rengas, tanggal 28 Juni 2020

53

diselesaikan.55 Walaupun tanpa aduan dari pihak korban, dikarenakan
membuat masyarakat tagamang tagampo di lingkungan nan beradat. Tapi
kalau korban membuat laporan secara tertulis itu sah-sah saja tidak
menyalahi hukum adat.56 Adapun yang diutamakan untuk pelaporan
adalah si korban itu sendiri atau diwakili oleh tengganai umah dan mamak
si korban, untuk batasan usia di dalam pelaporan ini tidak di tentukan
yang penting laporan itu bisa dipercaya dan akurat, walaupun yang
melaporkan anak umur 12 tahun.57
Munurut pendapat dari Soepomo yang dituangkan dalam bukunya
“Adat privattrecht Van West Java, yang mengatakan bahwa seorang 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 kemasyarakatan termasuk mempertanggung jawabkan
segala tindakan.58
3. Pembuktian dan Sidang Secara Adat
Pembuktian secara adat bisa dilakukan bersamaan dengan sidang.
Pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi,
dalam persidangan keterangan saksi lah yang paling utama untuk di
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dengar, karena saksi lah yang mengetahui kejadian sebenarnya.
Menampuk menangkai, artinya menangkap tangan dalam kejadian
pencurian itu.
Sebagimana hasil wawancara penulis dengan Imam Muhammad
kepala adat dusun sungai rengas rumah nya tempat sidang adat dalam
penyelesaian kasus pencurian sawit yang dilakukan oleh inisial YN dan
MT, dalam wawancara mengatakan : dalam sidang adat awalnya dibuka
oleh pimpinan sidang, biasanya dipimpin oleh pimpinan desa atau salah
satu dari tengganai belimo. Setelah dibuka oleh pimpinan sidang
selanjutnya minta keterangan sama korban dan dilanjutkan dengan
keterangan saksi dan terakhir keterangan/pengakuan dari pelaku. Biasanya
pelaku tidak hadir dalam persidangan. Dikatakannya lagi setelah terbukti
atau la tatampuk tatangkai baru pimpinan meminta pendapat dengan
peserta sidang lainnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Dalam
sidang peserta bebas mengutarakan pendapat asal tidak menyimpang dari
adat.
Saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang adalah mereka yang benarbenar mengetahiu tentang peristiwa pidana adat yang terjadi, tujuan dari
pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah laporan yang
dibuat oleh si pelapor bersesuai atau tidak dangan keterangan saksi yang
ada.
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Apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka
untuk mengcroscek terhadap peristiwa yang terjadi, maka keterangan
tersangka wajib di dengar. Karena keterangan tersangka bukti pengakuan
terhadap kesalahan atau perbuat pidana yang dilakukan oleh tersangka.
Dalam persidangan adat ninik mamak menanyakan kejadian
sebenarnya (kronologis) dan diminta keterangan kepada pelaku dan
korban, sesuai dengan salokonya :
Anak nyanyi cucung nyanyi
Tegak di depan pintu
Apohal cokak kelahi
Sebab dek itu (…………)59
Artinya dalam saloko ini bukan untuk mengkhususkan perkelahian,
tapi untuk semua permassalahan pidana adat yang terjadi di desa sungai
rengas yang lamannya dipagar adat. Baik itu masalah pencurian, zina dan
lainnya. Makna cokak kelahi dalam saloko ini sangat meluas, cokak
kelahi disini yang membuat orang sekampung terkejut “tagama tagampo”
Setelah terbukti melakukan kesalahan dalam persidangan adat “La
tampuk la tangkai. Sebelum burung terbang sebelum anting patah.
Sebelum gajah melayang sebelum air keruh.” Ninik mamak membacakan
undang adat. Untuk masalah pencurian berlaku kedalam anak undang nan
duo belas yakni maling.
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4. Sanksi-sanksi dalam adat
Setelah terbukti melakukan kejahatan, yaitu maling didalam dusun
yang dipagar adat.
Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam menjatuhkan sanksi ada dua versi
yang penulis temukan dalam lapangan. Pertama versi masyarakat adat
penghulu berupa seekor kambing beras dua puluh karung selemak
semanis. Tidak ada perbedaan antara penjabat desa dengan masyarakat
biasa. Hal ini diungkapkan oleh basit tokoh adat desa sungai rengas :
dalam menjatuhkan sanksi tidak ada perbedaan antara masyarakat biasa
dengan para pejabat di dalam desa, orang biasa melakukan pencurian sama
hukum nya dengan orang yang mempunyai jabatan di dalam desa yaitu
seekor kambing dan selemak semanisnyo. Kedua versi masyarakat adat
sungai rengas.60 Masyarakat adat sungai rengas dalam menjatuhkan sanksi
ada tiga tingkatannya.
A. Tingkat masyarakat biasa
Untuk masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana pencurian
diberi sanksi berupa seekor ayam, beras segantang dan barang
yang dicuri di kembalikan.
B. Tingkatan masyarakat yang mempunyai jabatan di dalam dusun
Untuk masyarakat yang mempunyai jabatan di dalam dusun seperti
ketua RT, RW dan lain sebagainya yang melakukan tindak pidana
60
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pencurian diberi sanksi berupa ayam berekor, beras segantang.
Ayam berekor artinya tidak cukup satu ayam dua ayam begitu juga
beras. Perbedaan ini dikarnakan yang melakukan kesalahan adalah
orang yang mempunyai jabatan, orang yang terpandang di dalam
dusun yang beradat, banyak masyarakat yang mau menyelesaikan
dalam penyelesaian kasus ini.61
C. Penjabat/mantan penjabat ninik mamak/kepala kampung
Untuk yang pernah menjabat atau lagi menjabat ninik mamak,
kepala kampung dan BPD di dalam dusun, maka diberikan sanksi
berupa seekor kambinng beras dua puluh selemak semanis.
Perbedaan ini bukan karena beda suku tapi perbedaan cara
pemakaian, khusus masyarakat sungai rengas menyesuaikan tumbuhnya
permasalahan. Kalau sudah sepakat atau baiyo-iyo “pucuk bulat bisa di
kebawahkan urat tunggang bisa di keataskan. Sesuai tumbuhnya
permasalahan” Adat dateh tumbuh limbago dateh tuang”.
Selain itu dalam menjatuhkan sanksi dilihat dulu apakah si pelaku
sudah pernah melakukan kesalahan yang sama, kalau sudah ada
melakukan kesalahan yang sama sebelumnya, maka sanksi nya beda
dari yang penulis uraikan diatas tadi.
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Hal ini diungkapkan oleh Bahtiar tokoh masyarakat desa sungai
rengas :orang biasa melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua
kalinya, maka diberi sanksi ayam berkaki empat selemak semanisnyo
dan begitulah seterusnya. Ayam berkaki empat artinya seekor kambing.
Kalau si pelaku melakukan kesalahan yang sama berkali-kali maka
sanksi nya sesuai dengan salokonya “ idui kami takut di musuhinyo,
mati kami takut di antuinyo‟‟ Artinyo orang kampung tidak menerima
lagi kehadiran sipelaku berada diwilayah nan beradat tersebut (diusir).
Dalam mengambil keputusan tidak boleh pandang bulu dan harus
tegas bagaimana yang diungkapkan oleh adam sesepuh sungai rengas :
Dalam mengambil keputusan dalam persidangan tidak boleh pandang
bulu keras tatakik lunak tasudu. Artinya dalam pengambilan keputusan
dituntut adil tidak memandang orang itu berpengaruh atau prewa
(preman kampung) dalam kampung atau lainnya.
Di tambah lagi oleh huri tokoh adat sungai rengas : dalam
mengambil keputusan dalam persidangan adat tidak boleh memakai
sistem titian aling dalam negri artinya mentang-mentang yang bersalah
ini ponakan si ninik mamak, sininik mamak membuat keputusan yang
lebih ringan.
Setelah selesai melakukan sidang adat, pihak pelaku di berikan
waktudua hari paling lama satu minggu untuk mengembalikan apa yang
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sudah di curi dan membayar sanksi, di tambah lagi bayar denda. 62
Seandainya pihak pelaku tidak mengindahkan atau tidak mau menerima
sanksi adat yang sudah disepakati oleh ninik mamak. Sesuai dengan
solokonya:
“ Hitam ngosek nunggu buto, engkau pulang ka ajo, buang ka
imbo jauh, tompek siamang kombok kumbok, kalau iduik kami takuik
di musuhnyo, kalau mati kami takuik di antunyo, iduik dak dikandung
adat mati dak dikandung syara’ “.63
Kalau kita lihat konteks dalam saloko ini. Artinya di buang dari
kampung atau diusir, tapi zaman sekarang mengusir orang tidak sesuai
lagi dengan konteks. Jadi penafsiran dari saloko ini dibuang ke sel
tahanan. Atas rekomendasi ninik mamak masalah ini dilimpahkan ke
pihak yang berwajib, dengan alasan si pelaku tidak menerima sanksi
adat dan dilampiri dengan bukti-bukti yang ada dan berita acara
penyelesaian secara adat yang sudah di sepakati oleh ninik mamak di
tanda tanganni ketua sidang dan juru tulis (notulen). Disinlah hukum
“batakak naik bajenjang turun”
Selanjutnya penulis akan membahas sedikit tentang hukum pidana
formil. Pencurian adalah salah satu tindak pidana kejahatan yang diatur
dalam KUHP mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 dan bersifat
aduan relatif (delik biasa). Artinya ada laporan dan tanpa laporan dari
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pihak si korban ke pihak berwajib (kepolisian). Pihak kepolisian wajib
memperoses masalah tersebut. Tepi hasil wawancara penulis dengan
beberapa tokoh adat di desa sungai rengas mengatakan bahwa :
Kalau masalah pidana pencurian itu biasanya di selesaikan secara
adat walaupun pihak kepolisian sudah datang ke kampung tersebut,
pihak kepolisian mengkroscek apakah memang ada terjadinya kejahatan
tersebut, kalau sudah diselesaikan secara adat pihak kepolisian tidak
mau memprosesnya lagi, artinya kepolisian menghormati eksistensi
hukum adat di sungai rengas.
Ditambah dengan kejadian kelalaian yang terjadi di desa dusun
dalam sungai rengas beberapa tahun lalu, sekelompok orang berburu di
hutan salah satu diantara mereka tergelincir di batu hingga terjatuh dan
senapan berburunya tertembak kesalah satu dahi kawannya hingga
tewas di tempat, dan menurut pengakuan Sopian masalah ini
diselesaikan secara adat walaupun pihak kepolisian sudah datang di
tempat kejadian (TKP).
5. Makan hukum
Makan hukum adalah proses yang terakhir dalam penyelesaian perkara
pidana adat. Makan hukum ini dilaksanakan dirumah ninik mamak kampung, sesuai
dengan kesepakatan diwaktu persidangan adat. Di dalam makan hukum ini si pelaku
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dinasehati dan di beri tunjuk saja supaya tidak mengulangi lagi, sesuai pepatah
mengatakan “mulai hari ko asak laku diubah pukaro, tinggaan bunyi buruk, ambik
bunyi elok”64
Bagaimana yang diungakapkan oleh ulul azmi salah seorang desa sungai
rengas : penyelesaian dalam hukum adat atau makan hukum adalah satu sanksi
moralyang menyangkut moral sosial seseorang dalam kehidupan, seseorang yang
diberi sanksi seekor ayam-kambing dan selemak semanisnya, lebih merasa malu di
tengah-tengah masyarakat adat tersebut, walau hanya melakukan pencurian sawit atau
yang lainnya.
Pendapat ini dibenarkan oleh beberapa orang yang sudah pernah diberi sanksi
secara adat. Mereka merasa malu berada di dalam kampung. Dan hasil pengamatan
penulis di lapangan ada beberapa orang yang meninggalkan kampung karena tidak
sanggup menahan malu.
Oleh karena itu, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material.
Walaupun demikian, hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara
bagi yang dinyatakan bersalah. Sanksi material jika tidak sanggup dibayar oleh yang
bersalah, sanksi tersebut diambil alih oleh keluarga dari orang bersalah tersebut.
C. Kendala Dalam Penyelesaian Secara Adat

64

Wawancara dengan Bahtiar tokoh masyarakat desa sungai rengas tanggal 28 Juni 2020
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Dalam menyelesaikan sebuah masalah sudah pasti ada kendala dan bahkan
beberapa kendala, baik itu kendala yang didalam internal penegak hukum adat
maupun kendala yang menyangkut tentang penyelesaian secara adat. Hasil
pengamatan dan wawancara penulis di lapangan ada beberapa kendala dalam
penyelesaian secara adat :
1. Dominasi hukum pidana formil
Dengan berkembangnya hukum pidana formil ditengah-tengah
tatanan masyarakat adat, oleh sebab itu ada sebagian masyarakat adat
yang cenderung memilih hukum pidana formil sebagai penyelesaian
masalah di dalam keluarganya. Pengamatan penulisan di lapangan :
ada sebuah kasus perkelahian yang terjadi selama penulis penelitian,
sebelum melakukan penyelesaian secara adat pihak si korban melapor
ke kepolisian, tapi pihak kepolisian tidak memperoses perkara
tersebut dengan alasan lagi dalam proses penyelesaian secara adat.
2. Rendahnya pemahaman individu terhadap adat
Dengan kurangnya individu pemahaman terhadap adat, maka
kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian adat atau bahkan dengan
putusan adat sangat berkurang. Kurangnya terhadap pemahaman ini
menjadi salah satu faktor masyarakat adat lebih memilih penyelesaian
secara hukum formil.
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3. Ketidak puasan individu terhadap putusan
Pengamaatan penulis di lapangan : ketidak puasan individu
terhadap putusan adat adalah salah satu kendala yang paling serius
dalam penyelesaian adat. Sebagaimana yang dituangkan penulis di
dalam sub diatas. Bagaimana yang diungkapkan oleh ulul azmi : tidak
puasnya individu terhadap putusan adalah sebuah kendala dalam
penyelesaian adat, setiap kendala pasti ada jalan penyelesaiannya.
Disamping itu ketidak puasan individu terhadap putusan dikarenakan
tidak memahami hukum adat secara umum.
4. Egonya kelompok
Didalam penyelesaian perkara adat perwakilan inilah yang
paling

depan

untuk

menyelesaikan

permasalahan

di

dalam

anggotanya “bacakap dulu sapatah, bajalan dulu salangkah”.65 Yang
dimaksud dengan ego disini adalah egonya ketua tengganai untuk
meringankan hukuman untuk anggota dalam menjatuhkan sanksi.
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Ini hanya terjadi di desa sungai rengas tahun 2000 pencuri sawit didenda membuat
pasilitas umum (poskambling)

BABV
PENUTUP
A. KESIMPULAN.
Setelah diadakan pembahasan, mempelajari dan memahami serta
berdasarkan penjelasan daripermasalahan maka dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai berikut:
1. yang menjadi faktor tindak kejahatan pencurian di desa sungai rengas
adalah pertama faktor intern atau faktor yang terjadinya kejahatan atas
dorongan yang terjadi pada dirinya sendiri dan kedua faktor ekstern,
faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan misalnya faktor
kelalaian, mempertahankan hidup (ekonomi), kenakalan remaja
himpitan sosial dan lainnya.
2. untuk penyelesaian pencurian secara adat sudah ada sejak zaman
dahulu, yang mana adat mengatakan tidak ada keruh yang tak bisa di
jernihkan, tidak kusui yang tidak bisa di selesaikan” artinya eksistensi
hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana adat khusunya pidana
pencurian sudah ada sejak dulu, walaupun tidak ada aturan yang
mengatur sebelumnya. Selanjutnya dalam penyelesaian adat tidak ada
perbedaan sosial dalam menjatuhkan sanksi keras tatakik lunak tasudu”.
Selain sanksi yang sudah diatur dalam yaitu sanksi material, hukum adat
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mempunyai sanksi moral yang ditanggung pelaku dan keluarganya dan
seumur hidup.
3. yang menjadi kendala dalam penyelesaian secara adat adalah
dominasinya hukum pidana formil di tengah-tengah masyarakat adat,
rendahnya atau kurangnya pemahaman individu terhadap hukum adat
sehingga kurangnya masyarakat akan kesadaran terhadap hukum adat
dan tidak puasnya masyarakat terhadap putusan adat.
B. SARAN-SARAN
Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan khususnya kendala
dalam penyelesaian yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat
memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:
1. melihat pentingnya adat dalam kehidupan keseharian masyarakat,
khususnya masyarakat desa sungai rengas, maka penulisan menyarankan
supaya masyarakat bisa adat agar dapat dipakai dan diakui ditengah-tengah
masyarakat adat, supaya sungai rengas menjadi pilot project (desa
pecontohan adat) di provinsi jambi.
2. dengan adanya skripsi ini muda-mudahan menjadi titik awal masyarakat
desa sungai rengas khususnya, propinsi jambi umumnya, menjadi
referensi/rujukan untuk memahami hukum adat secara awal.
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