BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya
alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang
langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat
tinggal,

maupun

untuk

melaksanakan

usaha,

seperti

untuk

tempat

perdagangann, industri pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan
sarana dan prasarana lainya (Suardi,2005:1). Tanah merupakan sesuatu yang
memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini
disebabkan karena tanah memiliki nilai ekonomis, sekaligus magis-relegio
kosmis. Menurut pandangan bangsa Indonesia, tanah sering memberi getaran
di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan goncangan dalam
masyarakat, lalu ia pula yang sering menimbulkan sendatan dalam
pelaksanaan pembangunan Nasional. (John Salindeho, 1998:7).
Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki jumlah
penduduk sangat padat dan sebagain besar penduduk bermata pencaharian
sebagai petani. Tingkat ketergantungan akan ketersediaan tanah bagi
kelangsungan hidup para petani sangat tinggi. Persedian terhadap lahan
pertanahan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian sangat terbatas. Di sisi
lain tingkat pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung yang menyebabkan
meningkatnya kebutuhan akan tanah. Hal seperti itu yang menyebabkan
terjadinya

ketidakseimbangan

antara
1

pertumbuhan

penduduk

dengan
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ketersediaan dan permintaan akan tanah. Hal Inilah yang menjadi salah satu
faktor setiap orang atau anggota masyarakat berusaha mempertahankan
tanahnya yang menjadi hak milik atau yang menganggap tanah tersebut
merupakan milik dari persekutuan adat, dari pihak lain yang berusaha untuk
memilikinya.
Pengakuan terhadap hak ulayat dan pemerintahan daerah oleh Negara
Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18b UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 18b ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang
masih hidup dan susuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan eksistensi
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya
yang tumbuh di masyarakat diakui oleh pemerintah.
Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyebutkan:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
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bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.
Penyelesaian sengketa tentang hak ulayat diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun
1999 tetang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini dikeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dalam Bidang Pertanahan..
Daerah Bali khususnya Kabupaten Gianyar masih banyak terdapat
tanah tanah labe pura atau yang lebih dikenal dalam UUPA dengan sebutan
tanah ulayat. Keberadaan tanah Labe pura di Kabupaten Gianyar sangat erat
kaitannya dengan kehidupan masyarakat karena semua kegiatan upacara
keagamaan dilakukan di tanah labe pura tersebut. Seiring dengan
perkembangan jaman saat ini dengan perkembangan manusia yang semakin
pesat, serta kebutuhan manusia akan tempat tinggal dan ketergantungan akan
tanah untuk kelangsungan hidupnya menyebabkan kebutuhan tanah semakin
meningkat. Hal seperti ini membuat setiap masyarakat mempertahankan hak
milik terhadap tanah, dan warga persekutuan hukum adatpun akan
mempertahankan haknya terhadap tanah adat.
Kabupaten Gianyar pada saat ini merupakan salah satu obyek wisata
dunia. Pembangunan akan fasilitas infrastruktur seperti hotel, villa dan
restoran semakin gencar dilakukan, sampai-sampai pinggir jurangpun banyak
dilakukan pembangunan infrastruktur untuk menopang kehidupan pariwisata.
Hal ini akan menimbulkan konflik terhadap tanah-tanah yang digunakan untuk
sarana pembangunan. Tidak semua konflik yang berkaitan tentang tanah bisa
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diselesaikan dengan cara pendekatan yang sama. Pemahaman akan konflik
tanah adat atau tanah labe pura diperlukan data terdahulu mengenai asal-usul
dari tanah tesebut dan informasi oleh tokoh tetua adat, (kelian adat setempat)
agar mengetahui kedudukan tanah itu sebelumnya merupakan tanah
perorangan atau merupakan tanah adat labe pura.
Ada 2 (dua) jenis penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan adat
dan pengadilan negara. Masing-masing penyelesaian tersebut memiliki
kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan
khususnya tanah labe pura dengan jalur pengadilan adat, dilakukan melalui
desa pakraman yang disebut dengan kerta desa. Penyelesaian sengketa
pertanahan yang dilakukan melaui jalur pengadilan adat memiliki kekurangan
dan kelebihan masing-masing. Kukurangan dari penyelesaian sengketa
pertanahan yang dilakukan oleh pengadilan adat yaitu pihak yang bersengketa
dalam hal ini pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan adat akan tetap
menempuh jalur pengadilan negara dengan alasan putusan dari pengadilan
adat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hasil wawancara dengan
Ketut Karma Wijaya tanggal 5 Desember 2015. Kelebihan dari penyelesaian
sengketa pertanahan melalui pengadilan adat antara lain mudah diakses oleh
masyarakat, penyelesaian tidak membutuhkan waktu yang lama, dan dengan
biaya yang murah.
Penyelesaian sengketa tanah labe pura melalui Pengadilan Negara
memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penyelesaian sengketa
pertanahan yaitu lebih memberikan kepastian hukum dan putusannya
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mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Kekurangan penyelesaian
sengketa pertanahan yang dilakukan oleh pengadilan Negera membutuhkan
waktu yang lama, dan putusan dari pengadilan negara kadang dianggap tidak
tidak memenuhi rasa keadilan dari salah satu pihak yang bersengketa.
Meskipun dalam praktiknya penyelesaian sengekta pertanahan melalui
pengadilan Negera hakim telah memutuskan sengketa dengan berasaskan
keadilan, tetapi hal tersebut oleh hukum masih memberikan kesempatan bagi
pihak yang merasa kalah dalam putusan pengadilan negera dapat melakukan
upaya banding. Hal itulah yang menyebabkan persoalan menjadi menjadi
berkelanjutan dan banyak menyita waktu.
Seperti sengketa tanah labe pura yang terjadi di Kecamatan
Tegallalang. Kasus ini bermula dari adanya pemekaran desa pakraman, para
pihak penggugat dan pihak tergugat dulunya bergabung menjadi satu desa
pakraman yaitu Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Kelompok dari tergugat
memisahkan diri dari desa pakraman induk yang disebut dengan desa
pakraman Pakudui dengan membentuk desa pakraman sendiri yaitu yang
disebut dengan desa pakraman Persiapan Puseh Pakudui, Desa Kedisan,
Kecamatan Tegallalang. Pemisahan diri oleh tergugat dari desa pakraman
Pakudui induk, Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar,
berdasarkan atas semangat Ngandap Kasor (tanpa menuntut segala sesuatu
dari desa pakraman induk), dalam hal ini dari para penggugat. Hal ini sesuai
dengan Keputusan Majelis Utama Desa pakraman (MDP) Bali Nomor
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050/KEP/PSM-1/MDP Bali 2006. Sengketa itu muncul kembali ketika
masyarakat dari pihak desa pakraman Persiapan Puseh Pakudui menuntut
tanah labe pura puseh yang dimiliki oleh Desa Pakraman Pakudui induk. Hal
inilah yang menjadi konflik antara desa pakraman Pakudui induk dengan desa
pakraman Persiapan Puseh Pakudui yang kasusnya sampai pada tingkat
Mahkamah Agung dan putusan dari Mahkamah Agung yaitu pihak dari desa
pakraman induk lah yang berhak untuk memiliki tanah labe pura puseh
tersebut.
Eksistensi Lembaga Adat di Bali khususnya di Kabupaten Gianyar
sudah sejak lama keberadaanya. Lembaga adat berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 Ayat (4) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian di
perbaharui dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa
Pakraman menyebutkan bahwa “Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat
hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata
krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam
ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Struktur dari Desa Adat di Kabupaten Gianyar menurut hasil wawancara dari
Drs. I Wayan Mupu pada tanggal 11 September 2015 Pukul 07:00 terdiri dari
Bendesa (sebagai kepala Desa Adat/Desa Pakraman), Petajuh (wakil ketua
Desa Adat/wakil ketua Desa Pakraman), Penyarikan (sebagai Sekretaris Desa
Adat/Desa Pakraman), Kerta Desa (Lembaga Peradilan Desa pakraman/lebih
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dikenal dengan Hakim Adat), Pecalang (sebagai aparat keamanan Desa
Adat/Desa Pakraman). Orang-seperti di ataslah yang berperan sangat penting
di dalam masyarakat hukum adat.
Menurut UUD 1945 Pasal 18b Perubahan Kedua Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
ketentuan tersebut maka kewenangan penyelesaian sengketa tanah labe pura
dapat diselesaikan melalui pengadilan adat. Kenyataannya putusan dari
pengadilan adat tidak bisa memberikan kekuatan hukum yang mengikat,
sehingga kasus yang terjadi di Desa Pakraman Pakudui

dilimpahkan ke

pengadilan negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas,
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan memilih judul tesis:
“Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat di Kabupaten
Gianyar Bali”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
a.

Bagaimanakah kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan
sengketa adat tanah labe pura?

b.

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pengadilan adat dalam
menyelesaikan sengketa tanah adat labe pura ?
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c.

Bagaimanakah upaya untuk memperkuat kewenangan kedudukan
pengadilan adat Gianyar dalam penyelesaian sengketa tanah adat labe
pura ?

C. Batasan Masalah
Permasalahan tentang sengketa tanah sering terjadi di setiap daerah,
mulai dari sengketa tanah perorangan, kelompok maupun sengketa tanah
tentang tanah adat. Penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat dikenal
dengan dua sistem penyelesaian, yaitu melalui non litigasi (di luar pengadilan)
dan litigasi (melalui pengadilan Negara). Seiring dengan perkembangan
pariwisata di Provisi Bali yang saat ini menjadi tujuan pariwisata dan akan
menimbulkan sengketa tanah karena banyaknya investor yang ingin
menanamkan modalnya. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara
masyarakat adat yang mempunyai tanah labe pura dengan investor dan
sengketa tanah labe pura dengan warga masyarakat.
Di dalam tesis ini penulis membatasi masalah yang akan dikaji yaitu
hanya kusus mengenai sengketa tanah adat labe pura dengan penyelesaian
menggunakan jalur non litigasi melalui pengadilan adat. Penulis menilai
bahwa penyelesian sengketa tanah labe pura melalui pengadilan adat dengan
melihat norma-norma yang tumbuh di masyarakat serta pentingnya penguatan
kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah lebe pura,
agar tercapainya keseimbangan di masyarakat adat dan tercapainya tujuan dari
Tri Hita Karana.
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D. Batasan Konsep
Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang diteliti dalam Tesis
ini adalah:
a. Penguatan

adalah

proses,

cara,

perbuatan

menguati

atau

menguatkan. (Kamus Besar, http://kbbi.web.id/kuat, diakses pada
tanggal 23 April, 2015
b. Kewenangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan
membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab
kepada orang lain. (Kamus besar bahasa Indonesia).
c. Pengadilan

Adat

ditinjau

dari

pandangan

kriminologis,

penyelesaian konflik adat yang bersifat kriminal (delik adat) oleh
masyarakat melalui sangkepan (musyawarah) yang dipimpin oleh
Kepala Desa Adat (I Made Widnyana,2013:16).
d. Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, dengan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan
arbitrase menurut (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa). Dalam penyelesaian konflik adat, harus terlebih dahulu
dipahami aturan hukum adat mana yang dilanggar dan yang dapat
dijadikan dasar untuk menyelesaikannya. (I Nyoman Sirtha,
2008:77).
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e. Pengertian hak ulayat diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
menyebutkan bahwa:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
f. Konsep masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian
sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok
masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri
baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana
para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam
masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak
seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau
kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu
atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk
selama-lamanya (Husen Alting,2010:30).

E. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
pembangunan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat
yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat labe pura.
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b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
1) Pemerintah
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk merumuskan
kebijakan di bidang hukum, dan badan pertanahan terkait punguatan
kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah labe
pura di Kabupaten Gianyar.
2) Masyarakat
Peneliatian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat
untuk lebih menggunakan Pengadilan Adat dalam menyelesaikan
sengketa adat khusunya sengketa tanah labe pura.
3) Pengadilan Adat
Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi serta untuk
memperkuat pengadilan adat guna untuk menyelesaikan sengketa
tanah labe pura.

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah,
maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:
1) Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan dari pengadilan adat dalam
menyelesaikan sengketa tanah labe pura,
2) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala
pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, dan
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3) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya untuk memperkuat kewenangan
kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam penyelesaian sengketa tanah
labe pura.

G. Keaslian Penelitian
Penelitian ini dengan judul “Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat
dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (labe pura) : Studi Pada
Masyarakat Adat di Kabupaten Gianyar Bali”, merupakan hasil karya asli
Peneliti, bukan plagiasi dari karya milik orang lain. Sepengetahuan Peneliti,
belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan Tesis
ini. Ada Beberapa Tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni penyelesaian
sengketa pertanahan namun dengan fokus permasalahan yang berbeda yaitu:
a. I Gusti Agung Ngurang Putra Ambara, Nomor Mahasiswa B4B 004 118,
Program Studi Magister Kenotariatan program Pascasarjana Universitas
Diponogoro, Semarang 2006, judul Tesis “Eksistensi Tanah-Tanah Milik
Pura Desa Pekraman Di kota Denpasar”. Rumusan Masalah yang diteliti
adalah (1) Bagaimanakah eksistensi dari tanah-tanah milik pura di Desa
Pakraman di Kota Denpasar pada saat ini? (2) Upaya-upaya apa yang
dilakukan para pengurus dari Desa Pekraman untuk menjaga eksistensi
tanah milik pura (tanah pelabe pura)? Tujuan penelitian (1) untuk
mengetahui secara jelas bagaimanakah eksistensi dari tanah-tanah yang
dimiliki oleh pura di desa pakraman di Denpasar dan masalah-masalah apa
yang dihadapi. (2) untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan
oleh pengurus desa pakraman untuk menjaga eksistensi tanah-tanah milik
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pura. (3) untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses pelaksanaan
pendaftaran tanah pura yang berada di desa pakraman Denpasar dan
kendala-kendala apa yang muncul dalam pendaftaran hak milik tanah pura.
Metode Penelitian yang digunkan adalah yuridis empiris, metode
pendekatan yurdis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan
untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum
yang berlaku.
Hasil penelitian adalah (1) eksistensi dari tanah-tanah milik pura pada saat
ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dengan adanya Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI SK/556/DJA/1986 tentang
penunjukan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya keputusan tersebut pura
sudah merupakan subyek hak milik atas tanah dan dapat memiliki tanah
dengan status ha milik. Saat ini tanah-tanah milik pura sudah sudah dapat
di daftarkan dengan atas nama pura yangbersangkutan sendiri. Sehinga
sekarang ini tanah-tanah pura sudah mendapat kepastian dan perlindungan
hukum. (2) upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi dari
tanah-tanah milik pura tersebut yaitu para prajuru dari masing-masing desa
pakraman sudah melakukan usaha-usaha untuk memelihara dan mejaga
tanah milik pura tersebut, usaha-usaha tersebut adalah para pengurus pura
mulai

mendata

tanah-tanah

yang

dimiliki

oleh

pura

kemudian

mendaftarkan tanah tersebut dengan atas nama pura pada kantor
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pertanahan sehinga tanah milik pura memiliki jaminan dan kepastian
hukum.
Persamaannya sama-sama mengambil tema yang sama yaitu tanah
adat di provinsi bali, pendekatan sama-sama menggunakan pendekatan
empiris. Perbedaannya mengenai fokus pembahasannya, yakni penelitian
yang ditulis oleh I Gusti Agung Ngurah Putra Ambara, fokus pada
bagaimanakah eksistensi dari tanah-tanah milik pura di desa pakraman di
Kota Denpasar pada saat ini dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh
pengurus desa pakraman dalam menjaga eksistensi tanah-tanah milik pura.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dan berbeda
lokasi penelitian.
b. Roby Herman Mniber, Nomor Mahasiswa 115201603/PS/MIH, Program
Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma jaya
Yogyakarta 2013, Judul Tesis “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian
Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”. Rumusan Masalah yang
diteliti adalah (1) bagaimana peranan Kepala Adat dalam penyelesaian
sengketa tanah ulayat suku Wombonda di Kabupaten Supiori Provinsi
Papua? (2) Apakah Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa
tanah Ulayat suku Wombonda Mewujudkan Kepastian hukum di
Kabupaten Supiori Provinsi Papua?
Tujuan Penelitian adalah (1) untuk mengetahui dan mengkaji peranan
Kepala Adat dalam peyelesaian sengketa tanah ulayat suku Wombonda di
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Kabupaten Supiori Provinsi Papua; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji
peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di
Kabupaten Supiori Provinsi Papua.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
dengan

beberapa

pendekatan,

yakni

pendekatan

sejarah

hukum,

pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum.
Hasil penelitian adalah (1) dalam kehidupan suku Wombonda apabila
terjadi sengketa tanah ulayat maka diselesaikan melalui Kepala Adat
Manawir. (2) Keputusan Kepala Adat mempunyai kepastian hukum sebab
ditaati dan mempunyai otoritas mengikat bagi para pihak.
Persamaannya adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh kepala
adat,

sama-sama

membahahas

tanah

ulayat,

dan

pendekatannya

mengunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Perbedaan
penelitian yang ditulis oleh Roby Herman Mniber berfokus pada peranan
kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, dan peranan kepala
adat dalam penyelesaian sengkea tanah ulayat mewujudkan kepastian
hukum kepastian hukum di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
c. I Made Agus Mahendra, Nomor Mahasiswa 1106110423, Program Studi
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Jakarta 2013, Judul “Mediasi Penal Penerapan
Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat
Bali”
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Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat
dalam Peraturan Perundang-Undangan? (2) Bagaimanakah peran lembaga
Adat

dalam

Menyelesaikan

Tindak

Pidana

Adat

Bali

dengan

mempergunakan Pendekatan Keadilan restoratif melalui Mekanisme
mediasi Penal? (3) bagaimanakah mekanisme penerapan mediasi Penal
dalam penyelesaian sengketa tindak pidana adat bali.
Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi Hukum
Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (2)
Untuk mengetahui peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan tindak
pidana adat bali dengan mepergunakan pendekatan keadilan restoratif
melalui mekanisme Mediasi Penal, (3) Untuk mengetahui mekanisme
penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana adat bali.
Metode Penelitian menggunakan studi Non-Doktrinal (Socio-legal
Research)
Hasil Penelitian (1) hukum pidana adat merupakan perbuatan-perbuatan
yang mencederai rasa keseimbangan baik dunia gaib maupun duniawi.
Eksistensi mengenai hukum pidana adat di Indonesia tidak diatur secara
jelas dalam kitab Undang-Udang Hukum Pidana maupun peraturan
perundang-undangan pidana lainya. Namun keberadaan aturan-aturan
mengenai hukum pidana adat secara implisit masih diakui dalam konstitusi
(UUD 1945), maupun dalam beberapa produk undang-Undang lainya.
Bahkan Konvensi Internasional (Konvensi ILO) secara jelas mengakui dan
menghormati keberadaan hukum adat khususnya Hukum Pidana Adat
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yang ada dalam masyarakat Hukum adat. (2) Dalam masyarakat Hukum
Adat Bali terdapat aparat penegak hukum adat yang berfungsi sebagai
pelaksana dari hukum adat. Salah satu perannya dilaksanakan oleh
Lembaga Adat seperti Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman (MDP),
banjar dan sebagiannya. Bentuk penyelesaian suatu perkara adat di Bali
diselesaikan secara berjenjang, dimulai penyelesaian intern dengan
bantuan keliahan banjar (pada tingkat penyelesaian di banjar pekraman),
selanjutnya apabila tidak selesai diserahkan pada bendesa adat (tingkat
desa pekraman), bila tidak selesai juga diselesaikan kepada MDP dan
dilakukan penyelesaian lagi secara berjenjang, yaitu : Mediasi (MADP),
putusan (MMDP), dan banding terhadap putusan MMDP dan bersifat final
(MUDP). Apabila tidak terdapat penyelesaian terhadap perkara pidana
adat tersebut disertahkan kepada Lembaga Peradilan Formal. Penyelesaian
secara formal juga dapat mempergunakan mekanisme Hybrid Justice
System (adanya kolaborasi antara SPP dan Lembaga Adat) dalam
menyelesaikan suatu perkara Adat. (3) Penggunaan Mediasi pada
umumnya berlangsung pada ranah hukum perdata namun dalam
perkembangannya mediasi dapat diaplikasikan ke dalam Hukum Pidana.
Dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali aparat penegak hukum (SPP)
dan Lembaga adat dapan mengambil prinsip-prinsip dari model
penyelesaian melalui Mediasi Penal. Terhadap tidak Pidana Adat Bali
yang tidak memiliki padanannya dalam KUHP, seperti Gamia Gemana,
Mamitra Ngalang, Salah Krama, Kumpul Kebo, dapat dilakukan
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mekanisme mediasi Penal dengan bantuan Lembaga Adat (sperti Banjar
dengan Kelihan Adat/dinas, Desa Pakraman dengan Bendesa Adat).
Penyelesaian perkara adat oleh Lembaga Adat Bali dapat melalui modelmodel yang dipergunakan yaitu yaitu tradisional village or tribal moots,
victim offender mediation model (VOM), dan community penles or courts
model. Prinsip-Prinsip kerja model mediasi penal ini tidak diambil semua,
melainkan sebagian saja yang bermanfaat dalam proses penyelesaian suatu
tindak Pidana Adat Bali yang dilakukan oleh Lembaga Adat. Sedangkan
terhadap Tindak Pidana Adat Bali yang memiliki padanannya dalam
KUHP maka wewenang untuk menyelesaikannya diserahkan kepada
Aparat Penegak hukum dalam sistem Peradilan Pidana. Terhadap tindak
Pidana Adat ini dapat dilakukan mediasi penal dengan kebijakan masingmasing sub dalam sistem Peradilan Pidana. Adapun model-model yang
dipergunakan dalam penyelesaian perkara Adat oleh sistem peradilan
pidana yaitu informal mediation, community panels or courts, dan family
and community group conference Prinsip-prinsi kerja Model mediasi penal
ini tidak diambil semua, melainkan sebagian saja yang bermanfaat dalam
proses penyelesaian suatu tindak pidana Adat Bali yang dilakukan oleh
sistem peradilan pidana.
Penelitian yang ditulis oleh I Made Agus Mahendra berfokus pada
eksistensi hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan, dan
peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana adat bali dengan
mempergunakan pendekatan keadilan restorative melalui mekanisme
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penal, dan mekanisme penerapan mediasi penal dalam penyelesaian
sengketa tindak pidana adat bali. Metode penelitian menggunakan studi
hukum Non-Doktrinal (Socio-legal Research) dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama menyelesaikan
sengketa adat.
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H. Sitematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Bagian dari penulisan tesis ini yaitu berupa latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bagian tinjauan pustaka memaparkan tentang tinjauan umum terhadap
penyelesaian sengketa, tanah labe

pura,

pengadilan adat, serta

menjabarkan landasan teori sebagai tuntutan untuk memecahkan maalah
penelitian dalam tesis ini.
BAB III: METODELOGI PENELITIAN
Bagian dari metode penelitan ini menjabarkan tentang jenis penelitian
yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi
penelitian, metode penentuan sempel, dan metode analisis data.
BAB IV: PEMBAHASAN
Bagian ini menguraikan tentang pembahasan hasil dari penelitian
mengenai bagaimanakah kewenangaan dari pengadilan adat dalam
menyelesaikan sengketa tanah labe pura, faktor-faktor apa yang menjadi
kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura,
dan bagaimanakah upaya untuk memperkuat kewenangan kedudukan
pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura.
BAB V: PENUTUP
Bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran mengenai hasil dari penelitian.

