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Abstract  
This paper is an description on alternatif dispute resolution using the 

approach of the legal history of Indonesian society (socio-legal history), 

namely peace efforts the dispute parties by presenting indigenous elders. 

The question, are there the original institutions that can be trusted to 

resolve the dispute in Indonesian society. On this occasion, taken the Tra-

ditional Minangkabau society and others as a unit to analyzed. By imple-

mentation socio-legal history approach found that any disputes between 

members within a group or between groups, customary head serves as 

justice of the peace, who did their duty under the local potential in the form 

of customs and actively urge that they would select an alternative solution to 

restore the state as previous. All was done to achieve a sense of justice. 

Alternative dispute resolution based on local potential above shows that if 

there is a dispute among members of the community, they tend to resolve 

amicably by customary law. It also shows that the settlement is based on 

local potential outside the formal court has long existed and is still alive in 

Indonesian society. 
 

 

 A. Latar Belakang    kejahatan.  Kualitas  perselisihan  hampir 

 Hingga  kini  mungkin  tidak  sedikit selalu  menyesuaikan  perkembangan  ma- 
 orang  kurang  mengetahui  jawaban  atas syarakat itu sendiri, sebuah perkembangan 

 pertanyaan, mengapa dalam kehidupan yang dapat digolongkan ke dalam tiga ta- 

 bermasyarakat  selalu ada  perselisihan, hapan;  pertama,  tahapan  masyarakat  se- 

 konflik, sengketa, dan perbuatan-perbua- derhana;  kedua,  masyarakat  kompleks, 

 tan lain yang dapat dikategorikan sebagai dan  ketiga,  masyarakat  multikompleks. 

 perbuatan melanggar tatanan susila, tata- Dalam kehidupan sosial sehari-hari, ma- 

 nan  sosial,  dan  tatanan-tatanan  sejenis syarakat satu dengan yang lain dimaksud 

 lainnya, bahkan perbuatan sejenis lainnya tidak lepas dari persoalan-persoalan perse- 

 yang dapat dikategorikan sebagai tindak lisihan, baik perselisihan berbentuk kelu- 
      han, konflik maupun sengketa, yang diaki- 
*)

  Paper disampaikan dalam Training Alternative batkan  oleh  serangkaian  interaksi  sosial 
Dispute  Resolution  di  Gakhusuin  University,  Ja- antaranggota masyarakat itu sendiri. 
pan,  March 25, 2017.    

Namun demikian, pengelolaan per- **)
 Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Univer- 

sitas Pancasila.     soalan perselisihan yang terjadi dalam ke- 
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hidupan masyarakat satu dengan yang lain radilan berlangsung atas  dasar  permusu- 

berbeda tingkat dan corak cara penyelesai- han atau pertikaian antarpihak yang ber- 

annya.  Pengamatan terhadap  masyarakat sengketa mengingat pihak satu diposisikan 

sangat sederhana, seperti masyarakat pe- secara berseberangan dengan pihak lain. 

desaan  umumnya,  dimana  hubungan  so- Proses peradilan demikian tentu mengha- 

sial  antarorang  perseorangan  atau  antar silkan bentuk penyelesaian yang menem- 

kelompok  orang  tidak  begitu  kompleks patkan  antarpihak  secara tersubordinasi, 

menunjukkan bahwa dalam hubungan so- dimana pihak satu sebagai pemenang dan 

sial antara orang satu dengan yang lain ja- sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang 

rang sekali ada perselisihan, meskipun ter- kalah. (2) Proses peradilan berjalan atas 

jadi perselisihan penyelesaianpun sederha- dasar rel hukum formal, statis, kaku dan 

na, seperti mengusir, menjauhi, sindiran, baku.   

dan  menghindar.  Penyelesaian  Sengketa Akibat  keformalan demikian ini 

dalam masyarakat sederhana demikian ini menjadikan para pihak yang bersengketa, 

tidak serta merta dilakukan secara formal biasanya lewat pengacara sering memper- 

dan melibatkan aturan-aturan tertulis.  soalkan jenjang-jenjang hukum prosedural 

Ini berbeda dengan kehidupan ma- hingga memakan waktu panjang. Kondisi 

syarakat sangat kompleks, dimana perseli- demikian  menyebabkan persoalan inti 

sihan semakin rumit, bahkan secara statis- menjadi terabaikan atau setidak-tidaknya 

tik angka tindak kejahatan cenderung ber- tertunda akibat melarutkan diri dalam per- 

tambah, kualitas meningkat sebagai akibat soalan prosedural formal. (3) Proses pera- 

logis dari kondisi seperti ini pengelolaan dilan sering tidak mampu menangkap ni- 

penyelesaiannya menjadi rumit. Dalam lai-nilai sosial budaya yang muncul dalam 

masyarakat yang disebut terakhir ini, mes- kasus sengketa akibat para hakim merujuk 

kipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan pada aturan-aturan formal baku. (4) Proses 

suprastruktur seperti lembaga ekstra yuri- peradilan berjenjang-jenjang dari institusi 

disial diterbitkan, persoalan-persoalan hu- pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan 

kum pun tetap bermunculan. Dalam ka- institusi kasasi. Jika yang terakhir inipun 

sus-kasus sengketa yang diselesaikan me- putusan hukum dirasakan tidak puas, ma- 

lalui peradilan formal, ternyata perkara se- ka yang bersangkutan dapat mengajukan 

makin  hari  semakin  menumpuk  di  atas peninjauan kembali dengan catatan dite- 

meja pengadilan, penyelesaiannya pun mukan  bukti  baru  (novum).  pertanyaan 

membutuhkan waktu lama, birokrasi ber- utamanya adalah adalah penyelesaian al- 

kepanjangan dan sebagian keputusan akhir ternatif berdasarkan potensi lokal.  

tidak memuaskan banyak pihak.      

Orang tidak mudah menghapus citra B.  Pendekatan Socio-Legal History  
bahwa  dalam  proses  peradilan  formal Untuk  menjawab  pertanyaan  terse- 

umumnya memiliki kelemahan
1
. Kelema- but, penulis menggunakan konsep socio- 

han yang dimaksud adalah (1) proses pe- legal  history,  yaitu  menelusuri  konsep- 
        konsep penyelesaaian sengketa yang per- 
1
  Di Indonesia, ada empat bentuk badan peradilan nah dan masih ada dalam mayarakat Indo- 

sebagaimana disebut dalam pasal IV UU No. 4/ nesia.  Penyelesaian  alternatif  dimaksud 
1997  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehaki- adalah penyelesaian konflik atau sengketa 
man, yaitu (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan aga- 

yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat 
ma,  (3) Peradilan militer  dan (4)  Peradilan tata 

langsung untuk mengatur proses dan me- usaha negara.       
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nemukan keputusannya sendiri dengan 

atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini 

merupakan penyelesaian perselisihan yang 

dapat dikategorikan sebagai salah satu 

bentuk Penyelesaian Sengketa berdasar-

kan potensi lokal. Penyelesaian demikian 

ini dapat ditemukan dalam (1) masyarakat 

guyub (gemeinschaft) serta belum mem-

punyai peradilan negara yang merata dan 

melembaga. Dalam masyarakat guyub di-

maksud, model penyelesaian demikian di-

pandang sebagai kelanjutan dari praktik 

kebiasaan atau adat. (2) Masyarakat Ge-

ssellschaft, potensi lokal banyak diguna-

kan karena dipandang efisien, cukup me-

muaskan pihak-pihak yang berselisih.  
Para pihak, umumnya merasa puas 

terhadap keputusan yang dihasilkan de-

ngan cara ini karena perselisihan tidak 

menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini, 

para pihak disarankan untuk lebih mene-

kankan pada musyawarah, konsensus me-

nuju keharmonisan sedemikian rupa se-

hingga cara-cara demikiaan dapat mem-

persingkat durasi waktu, menekan jumlah 

biaya serta dapat langsung dilaksanakan. 

Latar belakang ini mungkin untuk menda-

sari banyak orang mengharapkan agar pi-

hak-pihak yang sedang berselisih menye-

lesaikan sengketa kembali ke jalur budaya 

masyarakat setempat. Apakah itu perseli-

sihan yang diakibatkan oleh adanya peri-

katan utang-piutang, warisan, perceraian, 

pencemaran lingkungan, dan perselisihan-

perselisihan sumber daya alam sejenis. 

Budaya yang dimaksud adalah cara pe-

ngelolaan perselisihan yang lahir, tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat dan 

yang telah menjadi kebiasaan atau adat. 

Dalam konteks masyarakat guyub, biasa-

nya orang menggunakan pola penyelesai-

an perselisihan dengan arbitrase, mediasi, 

negosiasi, musyawarah–mufakat menuju 

perdamaian.  
Perdamaian pun dalam praktek pera- 

 

dilan formal dikenal dan biasa disebut de-

ngan terminologi Dading. Artinya, lemba-

ga Dading dalam peradilan formal masih 

diberi ruang untuk dipratikkan dan selalu 

dianjurkan oleh hakim, bahkan telah men-

jadi langkah pertama yang ditempuh seo-

rang hakim apabila menyelesaikan suatu 

perselisihan perdata kepada pihak-pihak 

yang bersengketa. Namun praktek Dading 

dalam peradilan formal seperti ini dirasa-

kan kurang berjalan efektif karena umum-

nya seorang hakim tidak berperan lang-

sung untuk membimbing persengketaan 

untuk menemukan proses penyelesaian 

dan vonisnya sendiri, sebagaimana kebia-

saan yang terjadi di negara Singapura.  
Di negara ini seorang hakim biasa 

menjadi mediator, negosiator, arbitrator 

yang secara aktif membimbing proses pe-

nyelesaian perselisihan dan sekaligus me-

nemukan vonisnya. Dalam konteks Un-

dang-undang No. 22 tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

menghendaki perselisihan diselesaikan le-

wat mediasi atau negosiasi sebelum diba-

wa ke P4D atau P4P. Lebih-lebih masya-

rakat Indonesia yang umumnya masih ber-

sifat guyub, maka tulisan tentang Penyele-

saian Sengketa berdasarkan potensi lokal 

sesuai dengan budaya Indonesia menjadi 

penting. 

 

C. Konsep-Konsep Penyelesaian Seng-

keta  
Berbagai pendekatan yang dikenal 

dalam ilmu sosial, sosiologi dan antropo-

logi hukum dapat digunakan untuk menje-

laskan persoalan Penyelesaian Sengketa 

berdasarkan potensi lokal. Namun, untuk 

mengetahui letak perbedaan pendekatan 

tersebut, terutama dengan pendekatan hu-

kum yang bersifat normatif, di bawah ini 

dikemukakan teori hukum normatif dari 

Roscoe Pound yang menyatakan bahwa 

hukum dapat digunakan sebagai alat reka- 
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yasa sosial (social engineering). Teori ini 

muncul berdasarkan atas asumsi bahwa 

hubungan-hubungan sosial antara orang 

perorangan atau kelompok yang terjadi 

dalam masyarakat sangat peka akan da-

tangnya kontrol manusia. Sudah tentu 

yang dimaksud manusia ini adalah orang 

yang menggunakan perangkat hukum for-

mal sebagai alat untuk mengontrol.  
Ini berbeda dengan pendekatan sosi-

ologis, misalnya teori dari Cochrane bah-

wa yang mengontrol hubungan-hubungan 

sosial dimaksud adalah masyarakat sendi-

ri. Artinya bahwa pada dasarnya masyara-

kat itu sendiri aktif menemukan, memilih 

dan menentukan hukum sendiri. Panda-

ngan yang disebut terakhir ini menjadi 

penting ketika ada perselisihan keluarga, 

tanah, lingkungan, sumber daya alam seje-

nis diselesaikan lewat pendekatan sosio-

logi-induktif.  
Selain konsep-konsep dan pendeka-

tan diatas, konsep-konsep antropologis di 

bawah ini dipandang perlu dikemukakan. 

Penulis membagi sebuah proses perselisi-

han menjadi empat tahap, potensi konflik, 

pra-konflik, konflik, dan sengketa. Potensi 

konflik tampak ketika dalam suatu masya-

rakat terdapat kelompok-kelompok yang 

keberadaannya semakin menegas, pra-

konflik sebagai tahapan berikutnya akan 

tampak apabila salah satu pihak kelompok 

dimaksud dalam praktik hubungan sosial-

nya merasa dirugikan oleh pihak kelom-

pok lain. Semenara konsep konflik adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan bahwa 

seseorang atau sekelompok orang merasa 

tidak adil. Perasaan tidak adil tersebut di-

gunakannya sebagai latar belakang mun-

culnya kemarahan atau kedendamannya 

sedemikian rupa, sehingga mereka menge-

luh.  
Keluhan yang belum ditanggapi 

oleh pihak lain ini disebut tahap konflik 
Monadic dan apabila keluhan tersebut te- 

 

lah ditanggapi oleh pihak lain, maka kon-
flik sampai pada tahap Diadic. Sedang ji-
ka peningkatan konflik menjadi pengeta-
huan umum dimana pihak ketiga baik itu 
perorangan atau kelompok telah terlibat 
secara aktif kedalam ketidakadilan atau 
ketidaksesuaian tadi disebut sengketa, ta-
hapan sengketa tersebut menjadi Triadic. 
Pada tahap ini pihak ketiga terlibat karena 
prakarsa oleh salah satu atau kedua belah 
pihak utama atau pendukungnya atau atas 

permintaan pihak ketiga itu sendiri.
2 

 
Penyelesaian Sengketa yang dimak-

sud adalah sampai pada institusi manakah 
pihak-pihak yang bersengketa berhenti 
bersengketa atau sengketa tersebut terta-
han. Dengan demikian sengketa dianggap 
selesai apabila lembaga Penyelesaian 
Sengketa mampu menghentikan sengketa 
dan ada keefektifan suatu putusan yang di-
tetapkan, dalam arti pihak-pihak yang ter-
libat tidak melanjutkan ke tingkat yang le-

bih tinggi.
3
 Pendekatan normatif yang di-

gunakan bertolak dari konsep hukum yang 
diuraikan oleh Franz von Benda-Beck-
mann, bahwa hukum merupakan suatu 
konsep yang mencakup aturan-aturan ru-
mit yang terdiri dari konsepsi-konsepsi 
normatif atau kognitif, dasar-dasar tinda-
kan, aturan-aturan serta prinsip-prinsip da-
sar yang ada pada setiap masyarakat.  

Oleh karena itu, tindakan individu 

atau kelompok yang terlibat dalam suatu 

sengketa menjadi penting jikalau dalam 

penulisan masalah Penyelesaian Sengketa 

berdasarkan potensi lokal ini digunakan 

model studi kasus, yaitu mempelajari sua-

tu kasus konflik atau sengketa yang terjadi 

secara nyata dalam masyarakat dan disele-

saikan di luar forum pengadilan. Teori be-  
 

 
2 Nader dan Todd, 1978. The Disputing Process : 
Law in The Societies. New York : Colombia Press. 
hal. 15

  

3 Benda-Beckmann, 1986 ; 189
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rikutnya yang relevan adalah teori bidang ngan cara negosiasi mengalami jalan bun- 

sosial semi-otonom (Semi-Otonomous So- tu.  Dengan  demikian,  sesungguhnya  pe- 

cial Field) dari Sally Falk Moore. Teori nyelesaian  sengketa  berdasarkan  potensi 

ini pada dasarnya mengatakan bahwa di lokal membutuhkan kehadiran pihak keti- 

dalam satuan-satuan sosial memiliki atu- ga sebagai mediator. 

ran-aturan,  adat  istiadat  kebiasaan  yang  

biasanya digunakan untuk menyelesaikan D. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan 

dan mengatur hubungan-hubungan sosial Potensi Lokal 

antara anggota dalam satuan sosial terse- Dalam subbab ini diuraikan tinjauan 
but,  meskipun  secara  nasional  telah  ada terhadap  sejumlah  tulisan  atau  pustaka 

aturan yang mengatur hal sama. yang berperspektif Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian perselisihan atau seng- berdasarkan  potensi  lokal.  Pustaka  yang 
keta yang dimaksud biasa dilakukan de- berupa buku tesis, karangan dalam maja- 

ngan  carfa negosiasi, mediasi, arbitrasi.
4 

lah dan mas media berhasil dihimpun dan 
Negosiasi merupakan proses penyelesaian jika dilihat dari segi ini kajian dapat digo- 
perselisihan atau sengketa yang menekan- longkan  ke  dalam  kategori  opini,  kasus 

kan suatu komunikasi verbal dimana pi- riil, teknis yuridis dan sejumlah hasil pe- 

hak-pihak  yang  terlibat  suatu  sengketa nulisan ilmiah. 

menyelesaikan  sendiri tanpa  keterlibatan Kategori   pertama,   tulisan-tulisan 

pihak ketiga sebagai penengah, baik yang yang memperlihatkan ide, konsep dan teo- 

tidak  berwenang  mengambil  keputusan ri. Misalnya, (1) Daniel (1990) menyebut- 

(mediasi),  maupun  pihak  ketiga  yang kan bahwa di Indonesia terdapat keterpa- 

berwenang  mengambil  keputusan  (arbit- duan  antara  sturktur  hukum  moral  dan 

rase, litigasi). Arbitrase adalah proses pe- prosedur kelembagaan. Dalam kondisi de- 

nyelesaian perselisihan atau sengketa yang mikian, ada kondisi kontradiktif karena di 

menekankan komunikasi antar pihak yang satu sisi ada proses penyelesaian sengketa 

terlibat suatu sengketa dengan kehadiran sesuai  hukum  yang  telah  dilembagakan 

pihak ketiga yang berwenang mengambil secara formal. Namun di sisi lain, masya- 

keputusan.    rakat  Indonesia  cenderung  menghindari 

Sementara,  mediasi adalah  proses konflik sebagaimana pada masyarakat Ba- 

penyelesaian  perselisihan atau  sengketa li dan Jawa. (2) Anderson (1989) menye- 

yang menekankan suatu komunikasi ver- butkan bahwa orang Jawa dilukiskan se- 

bal antara pihak-pihak yang terlibat seng- bagai orang yang cenderung menghindar 

keta dengan keterlibatan pihak ketiga, na- dari konflik, sehingga dalam menghadapi 

mun ia netral dan tidak mempunyai kewe- perselisihan  jalan  kompromi  lebih  dite- 

nangan untuk memutuskan selain memfa- kankan. 
silitasi proses penyelesaian sengketa ber- Kategori kedua, pustaka yang mem- 

dasarkan potensi lokal
5
. Mediasi ini biasa- perlihatkan  penyelesaian  kasus  perselisi- 

nya diaktifkan  setelah penyelesaian de- han. Misalnya, (1) Beberapa penanganan 
    kasus lingkungan hidup oleh Hamzah et al 
4
  Suhadibroto, 1993, Musyawarah dan “Menang (1993). (2) Pengaduan masyarakat dan Pe- 

Tanpo Ngasorake”, Jakarta : Kompas. nyelesaian  Sengketa  berdasarkan  potensi  
5 Di Inggris ada banyak sengketa yang diselesaikan 
lewat mediasi. Ini terlihat dari keberadaan sejum-

 
 
lah biro keluarga di London, seperti The South wish Mediation Service. Mengenai hal ini dapat di-East 
London Family Conciliation Bureau, The Je- lihat dalam Robert (1988). 
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lokal lingkungan oleh Santoso et al 

(1998). Kategori ketiga tulisan yang mem-

perlihatkan seperangkat peraturan perun-

dang-undangan yang mengatur langsung 

atau tidak langsung terhadap permasalah 

PPS. Misalnya, (1) dalam Undang-Un-

dang No. 22 tahun 1987 tentang penyele-

saian perselisihan perburuhan, disebutkan 

bahwa perselisihan diselesaikan lewat me-

diasi atau negosiasi sebelum dibawa ke 

P4D atau P4P, selain itu Undang-Undang 

No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan po-

kok-pokok lingkungan hidup yang kemu-

dian diperbaiki dengan Undang-undang 

No 23 tahun 1997, upaya melembagakan 

PPS (negosiasi, mediasi, arbitrase) di In-

donesia memperoleh pintu formal meski-

pun jauh sebelum undang-undang tersebut 

dalam budaya bangsa Indonesia secara 

substansial telah mengenal lembaga-lem-

baga sejenis.  
Kategori keempat adalah tulisan ha-

sil penulisan budaya masyarakat Indone-

sia. Misalnya, Herman Slaats dan Karena 

Portier dengan judul Traditional Deci-

sion–Making and Law membeberkan ba-

gaimana masyarakat patrilineal Batak di 

desa Benteng dan Desa Simpang, kabupa-

ten Kebon Jahe, Sumatera Utara pada ta-

hun 1973–1975 mempraktikkan lembaga 

Runggun. Dalam buku ini juga diungkap-

kan tentang mekanisme Runggun yang 

diwarnai tidak saja muatan nilai normatif, 

tetapi juga nilai-nilai yang muncul karena 

karakter sosial, politik kedua desa terse-

but. Tulisan berupa buku dan kemudian 

ditambah dengan data signifikan pada ma-

syarakat Batak Karo maupun kasus-kasus 

bukan konflik, seperti penentuan hal-hal 

yang menyangkut perkawinan, kelahiran, 

kematian maupun penguburan. Isi tulisan 

memperlihatkan peran dan tugas-tugas 

yang dimainkan institusi fungsional, se-

perti Senina, Anak Beru dan Kalimbubu 

menunjukkan adanya peran sebagai medi- 

 

ator yang implementasi dan sanksi-sanksi-
nya dapat dijatuhkan.  

Dalam masyarakat Minangkabau ju-

ga pernah diungkapkan dengan penekanan 

yang berbeda oleh Tanner, Keebet von 

Benda Beckmann dan Saptomo. Pertama, 

hasil penulisan Nancy Tanner tahun 1963-

1966, diawali dari perhatiannya terhadap 

fenomena pluralisme hukum yang ada da-

lam masyarakat Minangkabau, berjudul 

“Disputing and Dispute Settlement among 

the Minangkabau of Indonesia. Dalam bu-

ku ini Tanner memperlihatkan bahwa da-

lam masyarakat Minangkabau terdapat ke-

ragaman hukum (hukum nasional, hukum 

lokal, adat, dan agama) yang siap mem-

bantu untuk menyelesaikan sengketa. Ke-

dua, Tanner membahas tentang bagaima-

na orang Minangkabau menggunakan ke-

ragaman hukum tersebut. Meskipun buku 

ini telah memperlihatkan pihak ketiga 

yang berdasarkan hukum lokal memper-

mainkan peran sebagai mediator, namun 

dalam tulisan itu belum diperlihatkan ten-

tang bagaimana cara orang Minangkabau 

tersebut bermanuver dan mencari sekutu-

sekutunya dalam proses Penyelesaian 

Sengketa berdasarkan potensi lokal.  
Apa yang disinggung Tanner itu 

tampak pula pada buku Keebet von Benda 

Beckmann (1984) yang ditulis berdasar-

kan hasil penulisan tahun 1974–1975 ber-

judul The Broken Stairways to Concensus, 

Village Justice and State Courts in Mi-

nangkabau. Disini Keebet berusaha men-

jelaskan permasalahan yang ditinggalkan 

oleh Tanner tentang cara-cara pihak yang 

bersengketa bermanuver mencari sekutu. 

Jawabannya tampak pada disertasi yang 

mendeskripsikan tentang norma-norma 

yang digunakan institusi dalam proses pe-

nanganan sengketa, tentang cara-cara pi-

hak yang bersengketa secara aktif, alat-

alat pembuktian dan analisa terhadap sig-

nifikansi sosial keputusan peradilan 
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umum. Kesimpulannya, orang Minangka- Sasak kecamatan Bayan, kabupaten Lom- 

bau dalam bersengketa berupaya mentaati bok Barat, Nusa Tenggara Barat berjudul 

forum kultural yang tersedia baik dalam Sengketa dan Proses Penyelesaian: Studi 

kasus  yang menyangkut  kepentingan-ke- Mengenai Gejala Pluralisme Hukum Pada 

pentingan sosial, ekonomi, maupun poli- Msyarakat  Sasak  di  Kecamatan  Bayan. 

tik.   Tulisan ini menunjukkan deskripsi empat 

Ada aspek mendasar yang menjadi- kasus  sengketa  dan  proses  Penyelesaian 

kan validitas Keebet berkurang setelah di- Sengketa berdasarkan potensi lokal (kasus 

berlakukannya Undang-Undang No. 5 ta- Sukadana, Kasus Bayan Timur, kasus Ra- 

hun 1979 tentang pemerintahan desa dan den Sutasari dan kasus Teres Berniti). Ti- 

berlakunya  peraturan pemerintah  daerah ga kasus pertama pemangku adat kurang 

Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 tentang berperan aktif dalam proses Penyelesaian 

nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat  hu- Sengketa berdasarkan potensi lokal tetapi 

kum  adat,  sebagai  peraturan  daerah  yag sebagai pelengkap syarat untuk menyele- 

menindaklanjuti undang-undang pemerin- saikan di Lembaga Adat, desa atau keca- 

tah desa tersebut. Karena Keebet melaku- matan.  Sedangkan  kasus  terakhir  peran 

kan penulisan sengketa ketika masih ter- pemangku adat demikian penting. Tulisan 

dapat dualisme lembaga perdamaian adat ini mengolaborasi bagaimana seluruh pi- 

yaitu  Kerapatan  Nagari  dan  Kerapatan hak yang terlibat sengketa memanfaatkan 

Adat Nagari.   sistem hukum yang tersedia sesuai kepen- 

Disamping itu apa yang disebut adat tingannya dan sistem hukum yang tersedia 

nagari pada saat itu masih memiliki dua pada fungsionaris, sehingga tercipta suatu 

fungsi,  sebagai  unit  pemerintahan  teren- keputusan baru yang secara formal sesuai 

dah dibawah Asisten Wedana dan sebagai dengan hukum negara namun secara mate- 

kesatuan mayarakat hukum adat. Kelema- rial berisikan nilai-nilai adat setempat. 

han  ini  coba  diperbaiki  oleh  Saptomo  

(1995)  dalam  tesis  berjudul  Berjenjang E.  Penyelesaian  Sengketa  Untuk  Per- 

Naik Bertangga Turun : Proses Penyele- damaian 

saian Sengketa berdasarkan potensi lokal Apabila    substansi    Penyelesaian 
Tanah Adat di Sumatera Barat. Hasil pe- Sengketa berdasarkan potensi lokal adalah 

nulisannya  dilakukan setelah berlakunya upaya kongkrit para pihak yang berselisih 

Undang-Undang  No.  5  tahun  1979  dan untuk menemukan hukumnya sendiri dia- 

Perda No. 13 tahun 1983 dimana kerapa- mati, maka upaya penyelesaian perselisi- 

tan nagari (Village Council) sudah hilang, han atau sengketa yang mengujung pada 

kini institusi adat yang diakui oleh masya- perdamaian telah lama dikenal bangsa In- 

rakat   Minangkabau adalah Kerapatan donesia, bahkan upaya-upaya tersebut te- 

Adat Nagari (Village Adat Council) dan lah melembaga kedalam apa yang disebut 

nagari bukan lagi sebagai unit pemerinta- peradilan desa (doorpsjustice). Pada masa 

han,  tetapi  sebagai  kesatuan  masyarakat silam peradilan desa ini ada di seluruh nu- 

hukum adat. Dalam tulisan ini diperlihat- santara  yang  kini  disebut  wilayah  Indo- 

kan peran mediasi mamak, penghulu suku nesia, dan pada dasarnya menjalankan ke- 

dan kerapatan penghulu dalam menyele- wenangan selain sebagai pengadilan pida- 

saikan sengketa tanah adat.  na, juga hukum perdata. 

Karya  ilmiah  lain,  hasil  penulisan Apabila proses Penyelesaian Seng- 

Achadiat  (1989)  pada  masyarakat  suku keta berdasarkan potensi lokal diukur de- 
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ngan praktek Penyelesaian Sengketa yang 

ada sekarang, maka proses Penyelesaian 

Sengketa berdasarkan potensi lokal di ma-

sa silam tampak sederhana. Sebagaimana 

dijelaskan di depan bahwa bentuk masya-

rakat saat itu merupakan masyarakat se-

derhana. Kesederhanaan proses Penyele-

saian Sengketa berdasarkan potensi lokal 

ini berhubungan dengan tingkat pengeta-

huan warga desa pada umumnya, 

sehingga bentuk dan cara menjalankan 

proses tam-pak sederhana pula.  
Namun demikian Penyelesaian 

Sengketa berdasarkan potensi lokal pada 

peradilan desa tersebut pada azasnya men-

jalankan pendidikan hukum yang didasar-

kan kepada suatu prinsip, bahwa hukum 

diciptakan tidak untuk dilanggar, akan te-

tapi untuk dihormati dan ditaati, agar ter-

capai perdamaian. Pada saat itu, orang yang 

melanggar hukum dipandang sebagai 

melanggar ketertiban umum. Peradilan de-

sa sebagai Disciplinaire Rechtspraak (pe-

ngadilan ketertiban), yang diselenggara-kan 

bukan untuk membalas dendam atau 

membalas kesalahan tetapi untuk memba-

ngun perdamaian.  
Namun dalam perkembangannya, 

dimana kebijakan-kebijakan pemerintah 

kolonial mulai mempengaruhi kebijakan– 

kebijakan pemerintah desa. Akibatnya, 

mutu dan nilai pengadilan desa mulai me-

ngalami perubahan, ini tampak ketika pa-

da tahun 1925-1927 diadakan penyelidi-

kan tentang perlu tidaknya dihidupkan 

kembali pengadilan ketertiban desa. Pada 

saat itu pamong praja terpaksa menyata-

kan kesangsiannya atas kemurnian jiwa 

pengadilan. Meskipun ada sarjana lain 

berpendapat bahwa pengadilan desa perlu 

dihidupkan kembali, namun harus didasar-

kan pada undang-undang yang sekaligus 

mengatur bidang-bidang pidana, perdata, 

bentuk materinya dan batas-batas kekua-

saan pengadilan desa. 

 

Pada saat itu dasar hukum yang me-

landasi berlakunya pengadilan desa adalah 

pasal 25 ayat Reglement yang menyatakan 

bahwa jika ada perselisihan tanam antara 

penduduk desa di lapangan hukum perda-

ta. Hukum keluarga, hukum warisan, ma-

ka kepala desa dengan bantuan dewan pa-

nitia mengadili perselisihan itu dengan ja-

lan mendamaikan. Pada umumnya, orang– 

orang yang berselisih menyetujui usulan 

kepala desanya. Sudah barang tentu pada 

kasus dan orang tertentu ada penngecuali-

nya, misalnya jika ada orang tidak setuju 

usulan kepala desanya maka perkara di-

majukan kepada wedana. Pejabat ini seka-

li lagi akan mencoba untuk mendamaikan 

pihak-pihak yang berselisihan. Bilamana 

pada tahap ini tidak ada penyelesaian, ma-

ka wedana juga berkewajiban memajukan 

perkara ini kepada pengadilan yang mem-

punyai kewenangan untuk itu sekaligus 

memberi petunjuk tentang tata cara penga-

juannya.  
Apa yang dilakukan pengadilan desa 

pada saat itu adalah hukum dimaknai se-

bagai alat pendidikan dan pengadilan ke-

tertiban yang diletakan diatas tangan war-

ga masyarakat bersangkutan sendiri. Pe-

ngadilan ketertiban itu mempunyai nilai 

tinggi dalam kenegaraan dan kemasyara-

katan. Kondisi seperti ini ditanggapi posi-

tif oleh pemerintah kolonial. Bahkan, pe-

merintah kolonial pada waktu itu memberi 

dasar hukum sebagaimana tertuang dalam 

Bijblaad 1246. Ini dilakukan karena subs-

tansi Penyelesaian Sengketa berdasarkan 

potensi lokal lewat pengadilan desa telah 

lahir, tumbuh, dan berkembang di berba-

gai daerah.  
Di setiap daerah ini memiliki tema– 

tema budaya yang pada dasarnya antara 

satu sama lain substansinya sama yaitu 

menjunjung tinggi budaya musyawarah. 

Sebagaimana yang disebut di depan bah-

wa pengadilan desa itu tidak ada di Jawa 
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dan Madura saja, melainkan di kepulauan 

Indonesia hampir ada pengadilan desa. 

Misalnya, di Aceh. Di sana ada pengadi-

lan yang sifatnya hanya sebagai dewan 

pe-misah, kekuasaan itu diberikan kepada 

ke-pala desa. Jika ada pihak yang 

berselisi-han maka kepala desa bertindak 

dengan cara mendamaikan pihak-pihak 

yang ber-selisih. Di tanah Gayo, 

pangadilan desa ditaruh diatas tanggung 

jawab Raja-raja. Pengadilan desa ditaruh 

ditanah Batak ke-kuasaan itu ada ditangan 

kepala pusat kota atau Raja padusunan. Di 

Tapanuli Selatan, kekuasaan itu diberikan 

kepada oleh ke-pala kuria, tetapi sejak 

1916 oleh kepala distrik.  
Dalam masyarakat Minangkabau 

misalnya, di sana ada lembaga kerapatan 

adat nagari. Bekerjanya lembaga perda-

maian desa ini disemangati oleh budaya 

musyawarah mufakat.dalam musyawarah 

tersebut pihak-pihak yang berselisihan de-

ngan suka rela melunakan sikap dan pen-

dapatnya dan pada saat yang sama ia seka-

ligus menerima dan menanami pendapat 

pihak lain. Di Sumatera Selatan pengadi-

lan itu dipegang oleh kepala suku dengan 

bantuan pinitua. Di kepulauan Ambon dan 

Banda yang yang memegang kekuasaan 

pengadilan adalah kepala negeri. Dipulau 

Kei pengadilan dirumah kepala negeri. Di 

Aru, Timor, Jawa Barat, Tengah, Yokya-

karta dan Surakarta.  
Sebagaimana pernah disebut di de-

pan, secara substansial kultur Indonesia 

mengandung tema-tema budaya yang ada 

dalam Penyelesaian Sengketa berdasarkan 

potensi lokal. Untuk menyebut beberapa 

diantaranya adalah bulek aia dek pam-

buluah, bulek kato dek musyawarah dalam 

masyarakat Minangkabau, glurug tanpa 

bolo, menang tanpo ngasurake (win-win 

solution) dalam masyarakat Jawa, harmo-ni 

jagad gede dan jagad cilik dalam ma-

syarakat setempat untuk Penyelesaian 

 

Sengketa berdasarkan potensi lokal. 
Tema-tema budaya itu sebenarnya  

ada dan seringkali digunakan dalam Pe-

nyelesaian Sengketa berdasarkan potensi 

lokal yang terjadi di daerah-daerah di ma-

na saja di Indonesia, khususnya dalam 

lingkup yang kecil, dimana dalam lingkup 

kecil tersebut identitas tatap muka lebih 

menonjol dibanding masyakarat kom-

pleks. Meskipun demikian, karakter ma-

syarakat satu dengan yang berbeda se-

hingga intensitas penggunaan juga berbe-

da. Misalnya, tema-tema budaya, menurut 

Lee (1990), sangat menonjol dalam ma-

syarakat jawa dan Bali dibanding di dae-

rah-daerah lain seperti masyarakat Batak. 

Di dalam dua masyarakat pertama pada 

dasarnya sengketa diselesaikan dengan 

penghindaran. Ini ditujukan untuk menja-

ga serta memelihara ketertiban dan mem-

perkecil sifat emosional, dan sekaligus 

memperkecil setiap permusuhan, yang se-

muanya dipandang akan dapat menggang-

gu praktek-praktek hubungan sosial di 

masa mendatang.  
Pada masyarakat Jawa umumnya, 

ada kebiasaan dalam membuat keputusan 

yang dilakukan dalam rapat desa atau da-

hulu disebut sebagai dewan perapat, pra-

pat. Di dalam dewan yang anggotanya ter-

diri dari orang-orang perwakilan dari du-

kuh-dukuh, mereka berembuk untuk me-

nyelesaikan perkara-perkara. Pertemuan-

pertemuan dalam prapat ini untuk memu-

tuskan usulan-usulan yang muncul dalam 

setiap perapat ini memutuskan bukan ber-

dasarkan suara mayoritas, tetapi keseluru-

han usulan-usulan yang meuncul dalam 

setiap rapat di tampung, dan pada rapat 

yang sekian kalinya akan diputuskan ber-

dasarkan musyawarah mufakat (Koentja-

raningrat, 1990). Dalam masyarakat pede-

saan hingga kini semanyat musyawarah 

seperti ini masih hidup dan dalam penge-

mata menunjukkan bahwa dalam proses 
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lain yang memang dipandang lebih nalar, F. Kesimpulan   

tidak bertahan pada pendapatnya sendiri. Satu hal amat penting dalam Penye- 
Dalam konteks Penyelesaian  Sengketa lesaian  Sengketa  daam  perspektif  socio- 

berdasarkan  potensi  lokal  penalaran  ini legal history adalah alernatif penyelesai- 

dapat menerima keputusan akhir, dan me- annya berdasarkan potensi lokal, yaitu ke- 

rasa tidak ada yang menjadi pihak yang pala adat berupaya mendamaikan pihak- 

dikalahkan atau dimenangkan. pihak yang berselisih. Perselisihan di an- 

Di berbagai daerah masih ada lem- tara  anggota  dalam  satu  kelompok  atau 

baga perdamaian yang memiliki kewena- antar  kelompok,  kepala  adat  berkedudu- 

ngan berbagai bidang, seperti perdata, pi- kan sebagai hakim perdamaian, yang men- 

dana,  pelanggaran  ketertiban  sosial  dan jalankan tugasnya berdasarkan hukum 

umum. Sudah barang tentu, dalam konteks adat dan aktif menghimbau agar mereka 

sekarang bidang-bidang ini menjadi kewe- bersedia memilih  penyelesaian  alternatif 

nangan sepanjang warga yang berkepenti- untuk memulihkan keadaan seperti sebe- 

ngan langsung mengadukannya  kepada lumnya.    

lembaga perdamaian ini. Dalam kegiatan- Semua itu dilakukan untuk menca- 

nya, di lembaga ini ada kepala adat atau pai rasa keadilan. Penyelesaian Sengketa 

kepala suku ikut bersama anggotanya ser- berdasarkan potensi lokal di atas menun- 

ta akif memelihara, menjaga, menjalankan jukkan bahwa jika terjadi sengketa di an- 

hukum  adat  berdasarkan  masyarakat  se- tara  anggota  masyarakat,  mereka  cende- 

tempat dimana mereka menjadi pimpinan rung menyerahkan kapada pihak adat un- 

informasinya.  Dalam  menjalankan  tugas tuk  menyelesaikan berdasarkan hukum 

ia tidak menjadikan kewenangannya sen- adat  secara  kekeluargaan.  Ini  sekaligus 

dirian, tetapi fungsional seperti satuan de- menunjukkan  bahwa  Penyelesaian  Seng- 

wan anggota yang bekerja secara fungsio- keta berdasarkan potensi lokal di luar pe- 

nal seperti dewan sedemikian rupa sehing- ngadilan formal telah lama ada dan hingga 
ga kepala adat dalam menjalankan tugas- kini masih hidup dalam masyarakat Indo- 

nya selalu bermusyawarah dengan anggo- nesia.
6 

   
ta-anggota lain dalam dewan itu. 
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