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BAB II

LANDASAN TEORITIS

1. Defenisi Konsep.

1.1. Pengertian Hukuman.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup

lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu system sosial, yang

menjadi wadah dari pola-pola interaksi social atau hubungan interpersonal maupun hubungan

antar kelompok sosial. Untuk itu undang-undang atau hukum dibutuhkan agar dapat mengatur

Negeri dari segi pemerintahannya oleh karena adanya kesatuan masyarakat termasuk di

dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup,

masih tetap diakui, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Negeri adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas dasar faktor territorial dan faktor

genealogi. Yang dimaksudkan adalah bahwa Negeri itu, tertentu dimana batas-batasnya serta di

dalam Negeri itu harus ada sekurang-kurangnya empat buah Suku atau Soa. Hal ini telah

merupakan aturan ketatanegaraan seperti dinyatakan di dalam kata adat.1 berangkat dari sini

maka, sebagai peneliti berpendapat bahwa, Latuhalat dapat dikatakan Negeri yang ada  dalam

persekutuan hukum dan adat.

Untuk itu, sebelum mengetahui tentang defenisi hukuman adat dengan jelas, saya akan

memberikan pengertian hukuman secara umum dari beberapa pendapat antara lain:

1 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat  Minangkabau, (Jakarta :  PT
Rineka Citra, 1997), 23



14

a) Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, hal 360), berarti:

“siksaan”2.

b) Menurut Schaefer (1996, hal 93), hukuman adalah “suatu bentuk kerugian atau

kesakitan yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat kesalahan”3.

c) Menurut Chaplin (1981, hal 408), hukuman adalah “satu perangsang dengan valensi

negative, atau suatu perangsang yang mampu menimbulkan kesakitan atau

ketidaksenangan”4.

d) Menurut Matheson (1982, hal 58), “jika respon diikuti oleh penegasan stimulus dan

direspon lalu mengurangi atau menghilangkan semangat seseorang, stimulus seperti

ini disebut hukuman”5.

e) Al-Abrasyi (1964, hal 152), berpendapat bahwa hukuman adalah “tuntunan

perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Untuk itu, menurutnya para

pendidik Islam, sebelum memberikan hukuman kepada siswa, harus mempelajari

tabiat anak dan sifatnya”6.

f) Sedangkan menurut Arifin (2000, hal 218), bahwa hukuman yang edukatif adalah

“pemberian rasa nestapa pada diri siswa akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah

laku yang tidak sesuai dengan tata-nilai yang diberlakukan dalam lingkungan

hidupnya”7.

g) Langeveki yang dikutip oleh kartini kartono (1992 : 261), mengemukakan bahwa :

2 Elhefni, “Penerapan Hadiah dan Hukuman dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di SD
Muhamadiyah 14 Palembang”, Jurnal Ilmu Pendidikan 01, Vol XIII,(Juni 2008), 39

3 Ibid., 40
4 ibid
5 ibid
6 ibid
7Ibid
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 Hukuman adalah perbuatan yang dengan sadar dan disengaja diberikan serta

mengakibatkan nestapa pada anak atau sesame manusia yang menjadi

tanggungan kita, dan pada umumnya ada dalam kondisi yang lebih lemah

secara fisik maupun psikis daripada kita juga memerlukan kita.

 Hukuman merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk

menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan sehingga

hukuman dapat pula diartikan suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada

anak baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan-

kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan

yang telah ditetapkan.

 Hukuman merupakan salah satu alat pendidikan refresif yang diberikan oleh

pihak sekolah kepada siswa yang melakukan pelanggaran dalam upaya

menegakan peraturan atau tata tertib sekolah. Hukuman ini merupakan alat

pendidikan yang tidak menyenangkan bagi siswa.

Dari beberapa defenisi tentang hukuman seperti yang dijelaskan diatas, pada dasarnya

pemberian hukuman adalah;

1) untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata-nilai. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hukuman berarti tuntunan perbaikan yang berbentuk kerugian atau

kesakitan yang ditimpakan pada seseorang yang berbuat salah guna memperbaiki tingkah

lakunya yang menyimpang8.

8https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:N5DsJMUGVcJ:isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/
131083760.pdf+pengaruh+hukuman+dan+ganjaran+terhadap+perilaku+menyimpang+dikalangan+remaja
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2) perbuatan yang diberikan secara sadar dari suatu perbuatan yang melanggar suatu

aturan dan mengakibatkan suatu penderitaan baik itu penderitan yang bersifat fisik maupun

penderitaan yang bersifat psikis9.

Dengan demikian, Hukuman menurut masyarakat negeri latuhalat adalah tata krama,

adat-istiadat yang mengatur kehidupan manusia yang berdiam di dalam negeri tersebut, baik itu

berupa sanksi adat, dan lain sebagainya, agar masyarakat dapat bersikap lebih baik bagi individu

maupun kelompok atau dalam masyarakat.

2. Defenisi Hukuman Adat.

Istilah hukum adat bukan rangkaian istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai

terjemahan dari istilah buatan orang Belanda yang disebut adatrech. Untuk pertama kalinya

istilah ini dipakai oleh Snouck Hurgronye dadalam buku karangan yang berjudul Orang-orang

Aceh dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum.

Istilah ini kemudian diambil Van Volenhoven menjadi istilah teknis ilmu pengetahuan hukum

didalam bukunya berjudul Hukum adat Hindia Belanda.10

Dengan demikian ada beberapa defenisi hukum adat menurut beberapa para ahli antara

lain:

a. Van Vollenhoven.11

Berpendapat bahwa hukum adat, adalah sebagai berikut: adanya bentuk-bentuk

masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum

9 ibid
10Hilman Hadikusumah, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung: Alumni, 1980) , 20
11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada,  2001), 91-127



17

keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang,

hukum delik, dan system sanksi.

b. M.M.Djojodigoeno.12

Hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup

bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, di mana

perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesamanya manusia dengan segala

perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipasti sebagainya yang baik dan yang

kurang baik…..selaras dengan pandangannya atas masyarakat maka di hadapilah

oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat

anggota masyarakat.

Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan

sesamanya manusia dan oleh karena sedia menyelesaikan segala perselisihan dengan

perukunan dengan perdamaian, dengan kompromis, artinya tidak sebagai satu

masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan yang

bersifat represif, melainkan sebagai suatu masalah perukunan yang ditujukan kepada

tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa dating dan oleh karenaya bersifat

teologis.”

c. Prof. Dr. Supomo.13

Dalam karangannya mengenai “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum

adat”, memberi pengertian hokum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam

peraturan legislative (unstauttory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang

12 Ibid., 128
13 Ibid.,129
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meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berwajib, tapi tetap ditaati

dan didukung oleh rakyat.

d. Dr. Sukanto.14

Dalam bukunya “meninjau hukum adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai

kompleks adat-adat yang  kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat

paksaan, mempunyai sanksi, mempunyai akibat hukum.

e. Mr. J. H. P. Bellefroid.15

Dalam bukunya “Inleiding tot de recchtswetenschap in Nederland” memberi

pengertian hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan

oleh Penguasa tapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa

peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

f. Moh. Koesnoe.16

 Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing

demi untuk melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (sebagai

lingkungan kesatuan).

 Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai

pengabdian kepada keseluruhan kesatuan itu.

 Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan

individu itu maka sukarlah untuk dapatnya dikemukakan adanya suatu

keperluan  yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan

para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta,

di dalam kosmos.

14 Ibid.,130
15 Ibid.,131
16 Ibid.,132
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Ketertiban  itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya

ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha

yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang,

maka garis ketertiban kosmis itu di jalani dengan serta merta. Bilaman tidak di

jalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalan

masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan

menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut yaitu, adat.

 Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus

disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan

paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum

adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat,

untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi

untuk tidak terganggu ketertiban kosmos.

Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan

melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut

adat. Tetapi dalam intinya itu adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan

mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu sanctie. Itu adalah

upaya membawa  kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu

“hukuman”, bukan suatu “leed” yang di perhitungkan bekerjanya bagi individu

yang bersangkutan.17

Dengan demikian, hukum adat ialah aturan-aturan hidup akan tetapi istilah aturan disini

selalu diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis. Jadi hukum adat memuat aturan-aturan yang

17 H. Abdulrahman., Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Pluralisme Indonesia (Jurnal
Pluralisme Hukum, 2007)
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tidak tertulis di dalam kitab-kitab hukum tidak dimuat alam kodifikasi-kodifikasi, melainkan

hanya meliputi aturan-aturan yang hanya hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang

memakainya;

mereka bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan-aturan yang hidup didalam

kesadaran hukum mereka, menurut aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat

mereka bertindak serta berbuat menurut aturan-aturan adat itulah yang merupakan cara yang

sebaik-baiknya dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup18.

Setelah mengemukakan beberapa pendapat diatas, maka teori yang saya ambil dari salah

satu tokoh sosiologi yakni Emile Durkheim adalah tentang solidaritas sosial :

Dalam buku The Division of Labor In Society, Durkheim menyebutkan bahwa ada dua

bentuk mayarakat yaitu; masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Yang menjadikan

keduanya berbeda adalah “fungsi dari pembagian kerja.”19Fungsi pembagian kerja dalam

masyarakat tradisional bersifat mekanik, sedangkan fungsi pembagian kerja dalam masyarakat

modern bersifat organik.

Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat tradisional bersifat mekanik, karena kenyataan

yang disebabkan faktor individu yang berhubungan mempunyai banyak kesamaan diantara

sesamanya. Mereka hidup dengan usaha mencukupi kebutuhan sendiri dan dengan pekerjaan

yang sama. Sedangkan pembagian kerja dalam masyarakatmodern bersifat organik.

Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial itu sangat

kompleks. Kenyataan ini mengakibatkan individu dalam masyarakat harus mengandalkan orang

18 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat  Minangkabau (Jakarta: PT
Rineka Citra, 1997), 2

19 Emile Durkheim, The Division of Labor In Society. Translated by George Simpson(New York:
The Free Press,  1964), 49, 51.
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lain untuk memenuhi kebutuhan misalnya; kebutuhan akan bahan makanan, kebutuhan akan

pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Tetapi yang menyebabkan terjadinya masyarakat

tradisional dan masyarakat modernadalah fakta sosial.

Durkheim membedakan fakta sosial sebagai yang material dan yang nonmaterial.

Baginya, fakta sosial material seperti gaya arsiktektur, bentuk teknologi, dan hukum dan

perundang-undangan relatif mudah dipahami, dan sering laki mengekspresikan kekuatan moral

yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka.

Kekuatan moral inilah yang disebut sebagai fakta sosial nonmaterial.20

Dengan kata lain, nilai dan norma, atau budaya dikategorikan sebagai fakta sosial

nonmaterial tersebut. Fakta sosial ini menyangkut bagian luar diri individu dan mengendalikan

individu dalam masyarakat. Ia terwujud dari tindakan-tindakan individu untuk membentuk

masyarakat tersebut, namun yang tidak terikat kepada tindakan-tindakan individu.

Fakta sosial itu, kemudian yang turut mengendalikan individu dalam membentuk

masyarakat melalui eksistensinya masing-masing. Durkheim menamai suatu masyarakat ini,

realitas sui generis yakni masyarakat melalui eksistensinya sendiri, tetapi fakta sosial itu hanya

dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya. Fakta-fakta sosial itu pula, yang

menghadapkan pada dua kesadaran dalam masing-masing masyarakat tersebut. Dari fakta-fakta

sosial ini lahir solidaritas-solidaritas, yang menghubungkan individu dengan masyarakat, melalui

eksistensi masing-masing.

There are in us two consciences: one contains states which are personal to
each of us and which characterize us, while the states which comprehend
the others are common to all society. The first represent only our individual
personality and constitute it, the second represent the collective type and

20 George Ritzer dan Douglas J Godman, Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai
dengan Perkembangan Mutakhir Toeri Sosial Postmodern, (Jogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 83-87.
Judul asli : Sosiological Theory, (New York: McGraw-Hil, 2004).
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consequently society without which it would not exist. Although distinct,
these two consciences are linked one to the other, since in sum, they are
only one,having one and the same organic substratum. They are thus
solidary. From this results a solidarity sui generis, which, bornof
resemblances, directly links the individual with society.21

Dalam masyarakat-masyarakat tersebut ada suatu solidaritas sosial yang berasal dari

pembagian kerja. Solidaritas sosial itu adalah perwujudan moral, yang diberikan oleh dirinya

sendiri maupun bersistem menurut kaidah atau standar yang ditetapkan oleh masyarakat-

masyarakat tersebut.“Ciri masyarakat yang tradisional memiliki solidaritas mekanik. Bentuk

solidaritas mekanik dengan pembagian kerja yang sederhana. Mereka memiliki aturan-aturan

kolektif yang mengatur bagaimana mereka berperilaku, dengan hukum represif (repressive law).

Konsekuensi dari suatu perbuatan atau perilaku menyimpang dari anggota-anggota masyarakat

kena hukuman.

Hukuman itu untuk mempertahankan keutuhan kolektif atas pengertian atau kata hati

bersama (the collective conscience).”22Sedangkan “ciri masyarakat yang modern memiliki

solidaritas organik. Bentuk solidaritas organik dengan pembagian kerja yang sangat kompleks.

Peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi restutif (restitutive sanctions) bagi kolektif. Hubungan

kata hati yang khusus (the particular conscience) kepada katahati bersama (the collective

conscience) tanpa mediasi, langsung dari individu kepada masyarakat.”23

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tentang masyarakat tradisional dengan

solidaritas mekanik, maupun masyarakat modern dengan solidaritas organik, mempunyai

eksistensi masing-masing yang berhubungan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat-

masyarakat tersebut, yaitu yang menyangkut bagian luar diri individu dan mengendalikan

individu dalam masyarakat-masyarakat tersebut. Fakta sosial itu terwujud dari tindakan-tindakan

21Ibid.,106.
22Ibid., 64-65.
23Ibid., 110-111.
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individu untuk membentuk masyarakat tersebut, yang turut mengendalikan individu dalam

membentuk masyarakat-masyarakat itu melalui eksistensinya masing-masing.

Fakta sosial itu pula yang mengikatkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap

pemberian hukuman atau sanksi dari suatu keadaan yang menyimpang dari apa yang telah

diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat-masyarakat tersebut.

Masyarakat tradisional dengan bentuk solidaritas mekanik memiliki aturan-aturan

kolektif yang mengatur bagaimana mereka berperilaku dengan hukum represif. Masyarakat

modern dengan bentuk solidaritas organik memiliki peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi

restitutif (restitutive sanctions).

Dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, kelangsungan hidup

perorangan maupun kelangsungan hidup masyarakat dalam kesadaran kolektif itu tergantung

pada fakta sosial, yang berhubungan langsung dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi

tersebut, dimana dengan penerapan dari peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut terwuju

solidaritas-solidaritas sosial, karena masing-masing konsisten dengan apa yang telah diputuskan

dan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut.24

Disamping itu, Durkheim juga mencoba mengkaji perbedaan antara hukum dalam

masyarakat dengan solidaritas mekanis dan hukum dalam masyarakat dengan solidaritas organis

(cotterll, 1999).

Durkheim, berpendapat bahwa masyarakat dengan solidaritas mekanis di bentuk oleh

hukum represif karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain dan

karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap

system nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu, karena setiap orang dapat

24 George Ritzer dan Douglas J Godman, Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai
dengan Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2009), 112-113
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merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama, maka pelanggaran

tersebut akan dihukum atas pelanggarannya terhadap system moral kolektif. Contoh: 1)

pencurian akan melahirkan hukuman berat, seperti potong tangan; 2) penghinaan akan dihukum

dengan potong lidah. Meskipun pelanggaran terhadap system moral hanya pelanggaran kecil,

namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat.25

Masyarakat dengan solidaritas organis dibentuk oleh hukum restitutif, dimana seseorang

yang melanggar mesti melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Dalam masyarakat seperti

ini, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari

masyarakat dan bukannya terhadap system moral itu sendiri. Karena kurangnya moral bersama,

kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum.

Alih-alih menjatuhkan hukuman yang berat kepada setiap orang yang melanggar

moralitas bersama, para pelanggar dalam masyarakat organis akan dituntut untuk membuat

restitusi untuk siapa saja yang telah diganggu oleh perbuatan mereka, meskipun beberapa hukum

represif tetap ada dalam masyarakat dengan solidaritas organis (mis. Hukuman mati), namun

hukum restitusi dapat dikatakan lebih menonjol khususnya bagi pelanggaran ringan. 26

Dalam buku the division of labor in society,27 Durkheim kembali berpendapat bahwa

dalam masyarakat modern bentuk solidaritas moral mengalami perubahan, bukannya hilang. Kita

memiliki bentuk solidaritas baru yang memungkinkan indenpendensi yang lebih kuat dan relasi

yang lebih erat dan tidak terlalu kompetitif. Hal ini kemudian melahirkan hukum yang

dilandaskan pada restitusi.

25 Ibid.,114
26 Ibid.,115
27 Emile Durkheim, The Division of Labor In Society (New York: The Free Press,  1964), 52.
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, hukuman adat

merupakan seperangkat aturan hidup atau norma yang diakui akan tetapi tidak tertulis dan

berlaku untuk menjaga kesatuan hidup di dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka

hukuman rotan yang berlaku di negeri latuhalat mengandung hukum adat yang berupa

aturan,tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang melekat dan tetap hidup, serta diakui akan tetapi

tidak secara tertulis berlaku dalam masyarakat untuk menjaga kesatuan social dari masyarakat.

3. Fungsi Hukuman Adat.

Dari berbagai rumusan tersebut diatas, dapat dilihat adanya kesatuan pandangan

mengenai apa sebenarnya hukum adat itu.

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Hukum adat

sebagai “the living law” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum

itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari pada proses kemasyarakatan yang

merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut.28

Hukum adat sebagai “hukum indonesia” mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda

dengan system hukuman adat bersifat  sangat tradisionil yang berarti sangat terikat pada tradisi-

tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik

kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa hukuman adat itu pantang berubah. Kelihatannya

memang agak ironi, karena antara “tradisi” dan “perubahan” adalah merupakan dua kutub yang

bertolak belakang. Tradisi menghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahan

28 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung:
Penerbit Alumni, 1978), 48-50.
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sedikit pun, sedangkan perubahan tidak menghendaki secara turun-temurun dalam keadaan yang

itu-itu juga, akan tetapi dalam setiap waktu segala-galanya perlu untuk berubah dan diperbaharui.

Hukum adat itu disamping sifatnya yang tradisionil, juga mempunyai corak “dapat

berubah” dan “mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri” atau menurut Prof.

Djojodigoeno SH. Mempunyai sifat yang dinamik dan plastisch. Disamping itu, hukum bersifat

hidup, dinamisch bilamana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang pasti

membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalannya sejarah. Hukum bersifat

plastisch bilamana dalam pelaksanaanya dapat diperhatikan hal-hal yang tersendiri.29

Perubahan dilakukan dengan cara menghapuskan atau mengganti peraturan itu dengan

yang lain secara tiba-tiba, akan tetapi perubahan juga dapat terjadi oleh karena pengaruh

kejadian, peri keadaan hidup yang silih berganti. Sedang kesanggupannya untuk menyesuaikan

diri oleh karena bentuknya hukum adat itu tidak tertulis dan tidak terkodifisir, maka dengan

sifatnya elastisitetnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru.30

Tetapi tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan

hukum adat. Hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat

(Vollenhoven). Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu

di lakukan oleh penguasa masyarakat hukum di maksud.

29 Ibid.,51
30 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Penerbit CV Haji

Masagung, 1993), 15-16.
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Penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap si

pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukuman31.

Dengan demikian hukum adat itu, mempunyai fungsi atau berfungsi untuk menjaga adat-

istiadat atau tradisi yang ada dalam suatu masyarakat adat, walaupun dalam perkembangannya

ada perubahan fungsi seperti yang terdapat di negeri latuhalat yakni hukuman adat berfungsi

untuk sebagai nasihat atau teguran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kecil serta

untuk menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan amoral.

31 Ibid., 16-17


