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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut telah tecantum 

Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Hasil Amandemn Ke-4. 

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat 

dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, 

keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk 

menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada 

subtansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.  

Adapun Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” 

memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu :1 

“Himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus 

tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.” 

Hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (gebod) dan larangan 

(verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang 

diancamkan dengan derita khusus. Menurut Moeljanto menyebutkan bahwa :2 

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan 

aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu 

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melangar larangan tersebut, kapan 

dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, 

kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan – 

                                                             
 1 Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989 hlm. 3. 

2 S.R. Sianturi dalam bukunya Moeljanto sebagaimana dikutip Erdianto Effendi, Hukum 

Pidana Indonesia:Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.6. 
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larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang 

melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan, denga cara bagaimana pengenaan 

pidana itu dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar 

larangan tersebut.”  

 

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana 

merupakan aturan yang mengatur tingkah laku seseorang secara terikat karena 

adanya larangan – larangan serta sanksi yang tegas. 

Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut para ahli lain adalah sebagai 

berikut : 

Menurut WLG. Lemaire menyatakan bahwa :3 

 “Hukum pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – 

keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk UU) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan 

yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa 

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan 

terhadap tindakan – tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk 

melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman 

itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat 

dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.” 

 

Sedangkan Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut :4 

“Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan 

terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa 

macam pidananya yang bersesuaian.”  

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian 

hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah 

dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang 

                                                             
 3 WLG. Lemaire dalam bukunya Erdianto Effendi, Hukum Pidana Adat, Refika Aditama, 

Bandung, 2018, hlm. 2.  
4 S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 

Ahaem – Patahaem, Jakarta, 1996, hlm.14 
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mengatur tentang kejahatan atau perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat 

dihukum dengan pidana yang ditentukan undang – undang dan terhadap siapa saja 

pidana tersebut dapat dikenakan. 

Adapun kata kunci untuk menentukan suatu perbuatan sebagai hukum 

pidana atau tidak, sebagaimana dikatakan Erdianto Effendi yang menyebutkan 

bahwa :5 

“...kata kunci untuk menentukan suatu perbuatan sebagai hukum pidana 

atau tidak adalah manakala sanksi yang dapat dijatuhkan adalah berupa 

sanksi pidana. Tanpa sanksi berupa pidana, maka suatu perbuatan 

pelanggaran hukum hanyalah pelanggaran hukum tata negara, hukum 

administrasi negara, atau hukum perdata.” 

 

Sedangkan istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck 

Hurgronje yang menyebutkan bahwa :6 

“Hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers.” 

 Tetapi ditengah masyarakat, sebelum istilah hukum adat berkembang 

dikenal dengan sebutan “adat recht”. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada 

pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah 

adat istiadat.  

Namun demikian, Roelof van Dijk sebagaimana dikutip Iman Sudiyat, 

membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Roelof van Dijk menyatakan 

bahwa :7 

                                                             
 5 Erdianto Effendi, Op.cit hlm 4. 

6 Snouck Hurgonje dalam bukunya Iman Sudiyat, Asas – asas Hukum Adat, Liberty, 

Yogyakarta, 1978, hlm. 1.  
7 Iman Sudiyat, Ibid hlm. 11. 
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“Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku 

rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut 

menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi.” 

Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

bentuk dari kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang lain dan menjadi 

suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga membentuk adat dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, 

lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari 

kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan 

lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat 

dengan tujuan menciptakaan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai dan moral serta 

sebagai bentuk pengawasan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai 

adat sampai akhirnya menjadi hukum adat. 

Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal 

dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau bottom 

up. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan 

perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada 

perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-

kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah 

tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu 

dengan yang lain. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman agama, adat-

istiadat, suku, dan ras. Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-

masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya 
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hubungan antara perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain 

merupakan bagian dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah 

Minangkabau di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi 

Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai 

masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum 

adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan 

wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara 

membentuk sistem pemerintahan, Undang-Undang, dan aturan yang tertulis di 

samping aturan adat tersebut. 

 Dalam masyarakat adat Kajang Bulukumba terdapat beberapa peraturan 

yang merupakan pidana adat seperti incest atau perkawinan sedarah dan silariang 

yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa restu kedua orang tua dan tidak memenuhi 

unsur – unsur perkawinan sebagaimana mestinya. Silariang merupakan salah satu 

delik adat yang ada di kawasan adat kajang kabupaten bulukumba. Silariang 

merupakan pidana adat yang berakibat pada rasa malu bukan hanya pada orang 

yang bersangkutan melainkan juga keluarga dan kerabat. Akibat dari perbuatan 

tersebut maka terdapat sanksi adat yang diberlakukan baik itu sanksi yang ringan 

maupun yang berat tergantung pada bentuk silariang yang dilakukan. Segala 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kesusilaan mendapatkan sanksi adat. 

Masyarakat adat kajang memiliki cara tersendiri dalam menerapkan sanksi 

atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat misalnya dengan cara membuat 

pelaku sakit secara fisik. Sanksi adat di kawasan adat Kajang terdiri atas sanksi 

ringgan hingga sanksi yang berat. Namun, apabila ada suatu perbuatan yang 
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pelakunya tidak mengaku atau menyerahkan diri, maka akan dilaksanakan prosesi 

yang lebih tinggi berupa ritual. Ritual dilaksanakan oleh ketua adat dan pemangku 

adat dengan cara membakar linggis, orang yang tangannya terbakar adalah pertanda 

bahwa orang tersebut adalah pelakunya. 

Apabila melalui ritual tersebut tidak ditemukan pelaku yang bisa saja kabur 

sebelum ritual dilaksanakan, maka diadakan ritual selanjutnya yang dianggap 

paling berat yaitu dengan membakar dupa untuk mengetahui pelaku. Melalui ritual 

tersebut akan ditemukan pelaku kemudian pelaku tersebut akan mendapatkan 

sanksi yang sifatnya magis misalnya dalam waktu dekat akan mendapatkan 

kecelakaan bahkan meninggal. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku tetapi 

juga orang yang menyembunyikan informasi mengenai pelaku. Adapun jenis sanksi 

yang berlaku di adat Kajang berbeda-beda sesuai dengan delik adat yang dilakukan 

seperti membayar denda, dikeluarkan dari kawasan adat, dibuang dari keluarga, dan 

sebagainya. Delik adat yang dibahas dalam penelitian ini adalah silariang. 

Sedangkan mengenai kasus kawin lari hukum pidana nasional pun ikut serta 

mengatur mengenai masalah tersebut, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 2 ayat 

(1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan 

bahwa : 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

 Oleh karena itu apabila kita mengacu pada syarat-syarat perkawinan yang 

diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang isinya : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai; 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 
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3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya; 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya; 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 

(3) dan (4) pasal ini; 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; 

 

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa bagi seseorang yang 

belum berusia 21 tahun, maka perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang 

tua. Apabila seseorang yang tidak mendapatkan izin dari orang tua dan tetap 

melakukan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat disebut sebagai sebuah 

tindak pidana seperti dalam Pasal 332 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang 

menyatakan bahwa : 

“...barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, 

tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan 

persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap 

wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.” 

 Begitu pula pada kasus delik adat Silariang yang terjadi di masyarakat adat 

Kajang Bulukumba memenuhi unsur – unsur tindak pidana kawin lari sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 332 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Silariang Di Masyarakat Adat 

Kajang Bulukumba Terhadap Kasus Kawin Lari Dihubungkan Dengan 

Hukum Pidana Nasional”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Faktor apa yang menyebabkan tidak diterapkannya hukum pidana nasional 

dalam tindak pidana Silariang terhadap kasus kawin lari di masyarakat adat 

Kajang Bulukumba ? 

2. Mengapa pelaku tindak pidana Silariang melakukan tindakan kawin lari di 

masyarakat adat Kajang Bulukumba ? 

3. Bagaimana korelasi antara Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana 

Adat (Kajang) Berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

tidak diterapkannya hukum pidana nasional dalam tindak pidana Silariang 

terhadap kasus kawin lari di masyarakat adat Kajang Bulukumba. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyebab pelaku tindak 

pidana Silariang melakukan tindakan kawin lari di masyarakat adat Kajang 

Bulukumba. 
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3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kolerasi anatara Hukum 

Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat (Kajang) berdasarkan teori 

harmonisasi hukum. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut diatas penelitian dalam pembahasan ini 

dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan 

diperoleh, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum baik secara umu dan khusunya dalam bidang ilu hukum pidana 

terutama dalam penerapan hukum pidana nasional dalam tindak pidana 

Silariang terhadap kasus kawin lari di masyarakat adat Kajang 

Bulukumba. 

b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi 

mengenai hukum pidana adat. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan 

terutama di bidang hukum dan khususnya dalam pidana adat. 

b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar dapat 

mengetahui hukum pidana adat dalam penerapan hukum pidana di 

Indonesia. 

E. Kerangka Pemikiran 

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para 

pendiri Negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 
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majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa 

daerah serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, 

mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, 

yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama 

dan kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika, dimana kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali 

diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini 

digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa 

daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Berdasarkan ideologi Negara 

Indonesia yaitu Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan pula 

sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup 

pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana 

diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 

sebagai konstitusi pelaksana dari makna sila Pancasila yang mengedepankan 

Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (rechstaat).  

Sebagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

menegaskan bahwa :8 

“Negara Indonesia sebagai negara Hukum ditegaskan dalam Pasal 1 

ayat (3) amandemen ke IV yang menyatakan bahwa “Negara 

                                                             
8 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan 

UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), 
Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46. 



11 
 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan 

berdasarkan kekuasaan belaka,” sehingga segala tindakan harus 

berdasarkan atas hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang 

menjamin supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan 

keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

dipertanggungjawabkan.” 

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana 

ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Amandemen keempat, teori Negara hukum 

apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang 

menjamin kepastian hukum (recht zeker heids) dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus 

menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu 

untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sudarta 

Gautama yang menyebutkan bahwa :9 

“Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan 

dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. 

Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang 

terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.” 

 

Dalam UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat. Pasal 18 B ayat (2) 

menyebutkan 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, yang diatur dengan Undang-Undang. 

Rumusan konstitusi itu mengandung arti hukum masyarakat adat tetap harus 

mengedepankan prinsip negara kesatuan. "Konsep negara kesatuan tidaklah kita 

                                                             
9 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3 
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harus menyeragamkan segala hal. Kita tetap mengakui keragaman dan perbedaan, 

namun semuanya harus diarahkan kepada kepentingan bangsa dan negara secara 

keseluruhan, pada prinsipnya keberadaan hukum adat diakui oleh NKRI dan 

menjadi hukum yang dilindungi oleh konstitusi sebagai salah satu sumber hukum 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia merupakan Negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah 

corak Negara kesejahteraan yaitu walfare state, dalam arti melindungi kepentingan 

seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana 

tercantum dalam pembukuan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang 

kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, 

masih bersifat plural karena adanya keanekaragaman hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, terdiri dari: 

1. Hukum agama; 

2. Hukum adat; dan 

3. Hukum negara. 

Hukum agama merupakan hukum yang berlaku dan dianut oleh pemeluk 

agama yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat hukum adat, dan bentuknya tidak tertulis. Hukum negara merupakan 

sistem yang ditetapkan oleh negara, dalam bentuk tertulis. 

Keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah 

dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan 

melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya. Secara yuridis bahwa 

pluralisme hukum telah diatur di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 
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Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi: “Segala badan negara 

dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 

menurut UUD ini”. 

Selain itu pula Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan : 

“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, yang diatur dalam undang-undang.”  

 

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 Undang 

– Undang No. 41 Tahun 1999 diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur :10 

1. Masyarakatnya masih berbentuk paguyuban; 

2. Ada kelembagaan (perangkat penguasa adat); 

3. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 

4. Ada pranata hukum adat yang jelas; 

5. Ada pemungutan hasil hutan untuk sehari – hari. 

 

Adapun Fifik Wiryani menjelaskan secara umum bahwa :11 

“Masyarakat hukum adat sering disebut sebagai persekutuan hukum, 

masyarakat terasing, suku bangsa terasing, masyarakat primitif, suku 

terpencil, kelompok penduduk yang rentan, masyarakat tradisional, 

masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang 

berpindah, perambah hutan, peladang liar, dan terkadang sebagai 

penghambat pembangunan.” 

 

Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia menurut 

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan - Tindakan 

                                                             
10  Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia:Suatu Pengantar, Refika Aditama, 

Bandung, 2011, hlm.19 
11 Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press, Malang, 2005, hlm. 10 
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Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Acara 

Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat (3) huruf sub (b), sebagai berikut :  

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil 

pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah 

Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, 

ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: 

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus 

dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab 

Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang 

tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, 

yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang 

dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian 

yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan 

terhukum; bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut 

pikiran hakim melampaui padanya dengan ancaman kurungan atau 

denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat 

dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara dengan 

pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hukum tidak 

selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di 

atas; dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup 

harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam 

Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman 

yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada 

perbuatan pidana itu.” 

 

Berdasarkan bunyi dari ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

segala perbuatan yang berdasarkan hukum yang hidup dianggap sebagai perbuatan 

yang dapat dipidana dan tidak terdapat bandingnya dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) maka sanksi utamanya adalah hukuman adat atau sanksi 

adat. Adapun kata-kata yang dimaksudkan adalah “…sebagai hukuman pengganti 

bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum…” 

dan seterusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara paling lama tiga 

bulan dan/atau denda Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) adalah pidana pengganti atas 

tidak diturutinya sanksi adat oleh terpidana. 

Di dalam Pasal 5 ayat (3) b tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa :  
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1) Tindak pidana yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang hidup 

dalam suatu masyarakat tertentu, jika hal tersebut terjadi maka sanksi 

adat yang harus ditegakkan.  

2) Apabila yang terpidana menurut adat tersebut tidak mengikuti putusan 

dari pengadilan adat maka hakim dapat menerapkan atau 16 

menjatuhkan hukuman pengganti yaitu hukuman penjara tidak lebih dari 

tiga bulan dan denda lima ratus rupiah. 

3)  Legalitas materiil tersebut berlaku apabila terdapat keputusan ataupun 

sikap dari terpidana terkait putusan pengadilan adat untuk mengikuti 

atau tidak. Legalitas materiil berfungsi apabila putusan pengadilan adat 

tersebut diikuti oleh terpidana. Hal tersebut merupakan hal yang wajar 

sebab pelaku melakukan tindak pidana yang murni bertentangan dengan 

hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. .  

 

Adapun peraturan perundang – undangan lainnya seperti Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar 

pengakuan hukum pidana adat dalam beberapa pasal, yaitu :  

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :  

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membedabedakan orang. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Hakim 

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 

Bahwa mengadili menurut hukum adalah suatu asas dalam mewujudkan 

negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu mengadili menurut hukum 

selayaknya dimaknai secara lebih luas dari pengertian baik hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. Terdapat kasus tertentu yang berkaitan dengan kesusilaan, 

ketertiban umum, serta mengikat pihak-pihak.  

Bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, hakim harus merasakan, mengenal, dan mampu menggali keadilan yang 

ada di dalam masyarakat.  
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Selanjutnya Bambang Sutiyoso menjelaskan bahwa : 12 

“Suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya 

belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya 

sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang - 

undangan. Dalam hal ini, patutlah direnungkan pendapat Bismar 

Siregar, bahwa hakim harus berani menafsirkan UU agar UU 

berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), karena Hakim 

tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga harus 

menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Senada dengan itu, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa esensi 

hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil 

bukanlah hukum.” 

 

Terdapat beberapa jenis silariang yang ada dalam masayarakat adat Kajang, 

yaitu perbuatan yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk 

perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis silariang yang dikehendaki oleh 

kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam 

Pasal 332 KUHP yaig isinya :  

1. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang 

belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan 

persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap 

wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;  

2. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita 

dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud 

untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam 

maupun di luar perkawinan.   

Kasus silariang juga dapat terjadi apabila telah terjadi hubungan badan 

dalam hal ini disebut sebagai perzinahan maka silariang merupakan salah satu 

                                                             
12 Bambang Sutiyoso. 2008. Penafsiran Hukum Penegak Hukum. (online). 

(https://masyos. wordpress.com/category/hukum/ diakses pada Tanggal 6 Januari 2019. 
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solusi yang dipilih oleh pihak yang melanggar tersebut. Zina juga diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu laki-laki atau perempuan yang 

telah menikah kemudian melakukan hubungan badan dengan laki-laki atau 

perempuan yang lain.  

Menurut Pasal 284 KUHP : 

1. Seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa 

pasal 27 BW berlaku baginya;  

2. Seorang wanita yang nikah yang melakukan zina. 

Dalam penerapan sanksi atas tindak pidana adat kerap dilakukan 

menggunakan dasar hukum adat setempat, dimana dalam hal tersebut memerlukan 

adanya sinkronisasi antara hukum pidana nasional dengan hukum adat. 

Sinkronisasi peraturan perundang - undangan dapat diartikan sebagai 

sebuah kegiatan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur suatu bidang tertentu agar materi muatan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi. 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu:13 

1. Sinkronisasi vertikal 

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat pelbagai perundang-

undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang 

kehidupan tertentu (yang sama). Perundang-undangan yang berbeda 

                                                             
13 http://rianbagusaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-

sinkroniasi.html?m=1 diakses pada tanggal 5 Februari 2019. 

http://rianbagusaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkroniasi.html?m=1
http://rianbagusaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkroniasi.html?m=1
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derajat dimaksudkan pada jenis peraturan perundang-undangan 

secara hierarki yang diatur di dalam hukum positif. 

2. Sinkronisasi Horizontal 

Dilakukan dengan melihat perundang-undangan yang sederajat 

yang mengatur bidang yang sama. Sinkronisasi horizontal harus 

dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu 

ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Selanjutnya mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana dalam 

ditinjau berdasarkan hubungan kriminologi dengan hukum pidana, artinya hasil-

hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu dalam menangani masalah 

kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan 

penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Disamping itu, dengan 

penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang 

pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi, sehingga 

kriminologisering disebut  sebagai "signal-wetenschap". 

Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von liszt menghendaki 

kriminologi begabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-

sama menangani hasil penyelidikan kriminal sehingga memungkinkan memberikan 

petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang 

semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara dari kejahatan.  

Adapun teori harmonisasi hukum berdasarkan pada Keputusan  Presiden 

No. 188 tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan 

konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, 

Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsam penyusun Rancangan 

Undang-Undang wajib mengkalkulasikan terlebih dahulu konsepsi 
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tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan 

Lembaga Lainnya yang terkait.” 

 

Harmonisasi hukum dilakukan sebagai suatu proses dalam pembentukan 

peraturan perundang – undangan untuk mengatasi hal hal yang bertentangan dengan 

norma – norma hukum di dalam peraturan perundang – undangan, sehingga 

terbentuk peraturan perundang – undangan yang harmonis, selaras, dan seimbang 

guna mencapai suatu keadilan. 

Kemudian dikemukakan oleh L.M. Gandhi, dalam “Harmanisasi Hukum 

Menuju Hukum Responsif” menyebutkan bahwa :14 

“Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan 

perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, 

sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningakatan 

kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, 

kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan 

mengorbankan pluralisme  hukum”.  

 

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak 

dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam 

kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam 

perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai 

kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.15 

 

F. Metode Penilitan  

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu 

permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode 

                                                             
14 Fauzie Hasibuan. Harmonisasi Hukum. 2009. 

https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/ diakses pada tanggal 6 

Februari 2019 
15 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex 

Specialis Suatu Masalah, JP Books, Surabaya. 2006, hal. 100. 

https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/
http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834
http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834
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tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu 

yang bersifat ilmiah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Spesifikasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk 

menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan 

perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik 

pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.16  

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai kedudukan delik adat Silariang 

dengan Hukum Pidana Nasional berdasarkan ketentuan Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana. 

2. Metode Pendekatan 

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Normatif yang menggunakan teori – teori hukum sebagai acuan. 

Adapun Metode pendekatan Yuridis Normatif menurut Ronny Hanitijo 

berpendapat bahwa 17:  

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian 

hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan 

metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang 

dogmatis.” 

                                                             
16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98. 
17 Ronny Hanitijo Soemitro,Ibid, hlm. 106.  
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Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang 

berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – 

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kasus tindak pidana kawin lari 

yang berkaitan dengan delik adat Silariang di masyarakat adat Kajang 

Bulukumba. 

 

3. Tahap Penelitian 

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan 

data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan 

yang erat hubunganya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. 

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :  

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya: 

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Amandemen 

ke – IV Tahun 1945 ; 

b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ; 

c) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) ; 

d) Pasal II aturan Peralihan Undang – Undang Dasar 1945 ; 

e) Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan 

– Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, 

Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan ; 
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f) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman ; 

g) Pasang Ri Kajang Ammatoa (Bulukumba). 

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan 

hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku - buku yang 

ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar 

hukum. 

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada 

relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan 

menampilkan contoh kasus dan tabel, serta mengadakan tanya jawab 

dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai 

delik adat Silariang yang dibutuhkan. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengumpulan data.  

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku 

maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalah delik adat 

Silariang yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara 
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mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan 

sistematis. 

b. Studi Lapangan (Field Research)  

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas 

terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - 

pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-

variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan degan situasi 

ketika studi lapangan. 

5. Alat Pengumpulan Data  

a. Data Kepustakaan  

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan 

yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan 

lain dalam penelitian ini.  

b. Data Lapangan  

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab 

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (directive 

interview) atau pedoman wawancara bebas (non directive interview) serta 

menggunakan alat perekam suara (voice recorder) dan alat penunjang 

lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

6. Analisis Data 
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Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis 

kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan 

satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki 

perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa 

melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada 

tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada 

sebagai hukum positif;  

a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling 

bertentangan;  

b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat 

mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya. 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai 

korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian 

yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)  

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  

JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;  

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,  

JL. Dipatiukur No. 35 Bandung; 

3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat,  

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung. 

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait 
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1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba, Jl. Jend. Sudirman No. 

1, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 

2) Desa Adat Kajang, Tanatoa, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan 

c. Internet 

1) Azwan, Silariang, http://www.gurusejarah.com/2013/05/silariang-pada-

sukumakassar.html; 

2) Bambang Sutiyoso, Penafsiran Hukum Penegak Hukum, 

https://masyos.wordpress.com/category/hukum/; 

3) Edy Kurniawan, Hukum Pidana Adat, 

http://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/26/hukum-pidana-adat; 

4) Fauzie Hasibuan, Harmonisasi Hukum, 

https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/; 

5) http://rianbagusaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-

sinkroniasi.html?m=1; 

6) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbesarbahasaindonesia.org; 

7) Media Teliti, https://media.teliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-

pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf ; 

8) Munir Salim, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 

Masyarakat Adat Nusantara, http://journal.uin-
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