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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan secara sosiologis, 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan tersebut 

nampak dari adanya berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan 

nusantara. Negara Indonesia mengakui eksistensi atau keberadaan masyarakat 

hukum adat sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 

tersebut dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”1 

Demikian juga tersebut dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 menentukan : “Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.2 Sesuai 

dengan penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya 

atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hukum adat dan agama Hindu di Bali dalam realitasnya hidup secara 

berdampingan dan saling mengisi. Dari kenyataan ini, dapat diasumsikan bahwa 

                                                           
1 Lihat ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2 Lihat ketentuan Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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kepatuhan terhadap hukum adat di Bali, bukanlah semata-mata karena isi 

dan sifat hukum, tetapi lebih dari pada itu, karena adanya unsur-unsur yang bersifat 

sacral atau suci dalam arti sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan ajaran-

ajaran agama Hindu.3 

Banyaknya tindakan kriminal yang sering terjadi belakangan ini 

mengundang banyak pertanyaan, seperti mengapa, apa, bagaimana, dari modus 

tindakan criminal yang terjadi. Salah satunya adalah tindakan kriminal pencurian. 

Banyak modus operandi dalam pencurian, seperti pencurian di pekarangan orang di 

malam hari, atau pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, dan pencurian biasa. 

Tapi ada hal yang menarik dari tindak pidana pencurian ketika objek dari pencurian 

tersebut adalah Benda yang disakralkan. Di Bali terdapat banyak benda sakral 

seperti keris, uang logam (Pis Kepeng), pratima. Salah satu benda yang disakralkan 

tersebut adalah Pratima. Pratima (patung yang disucikan) merupakan tergolong 

benda yang disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai sarana (media) 

pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa berserta manifestasi Beliau.4 

Benda-benda tersebut memang terlihat seperti sebuah benda mati biasa 

atau benda bergerak biasa, tapi dalam kaitannya dengan masyarakat di Bali, 

keberadaan pratima-pratima ini disucikan dan disakralkan oleh masyarakat Hindu 

Bali. Karena pratima-pratima ini tiada lain merupakan simbol atau media pemujaan 

umat Hindu untuk memuja Tuhan. Yang mana pratima-pratima selalu distanakan 

                                                           
3 Soepomo, 2000, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26. 
4 I Ketut Sandika, 2011, Pratima Bukan Berhala, Paramita, Surabaya, hal.2 
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(ditempatkan) di Pura yang kesuciaanya terjaga dengan baik, dan tidak boleh 

sembarang orang diperkenankan untuk menjamahnya.5 

Belakangan ini terjadi tindak pidana pencurian terhadap benda-benda 

sakral tersebut. Pelakunya pun bahkan orang Bali sendiri. Dan sementara ini, pasal 

yang dijeratkan masih Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

tentang pencurian dengan ancaman hukuman masksimal 7 tahun penjara. Dalam 

pandangan Hukum Pidana Formal ini merupakan kejadian kriminal biasa yang 

sudah diatur dan tertera dalam KUHP, tetapi dalam pandangan Hukum Pidana Adat 

yang merupakan hukum asli masyarakat, ini merupakan tindakan kriminal yang 

sudah merusak keseimbangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan 

pada keseimbangan kosmis di masyarakat. Sehingga untuk menentukan hukum 

mana yang terbaik diberikan kepada si pelaku terhadap tindakannya ini berkenaan 

dengan UU No.48 Tahun 2009 yang mengatur kekuasaan hakim untuk memberikan 

sanksi sesuai dengan kebiasaan adat setempat, maka tindakan kriminal pencurian 

pratima ini harus dilihat dari perspektif pidana Indonesia baik yang formal maupun 

adat.6 

Berdasarkan paparan di atas, merupakan alasan kuat yang melandasi 

perlunya penelitian ini, dan sekaligus juga sebagai usaha untuk menggali nilai-nilai 

budaya guna diangkat ke permukaan dalam rangkaian usaha pembentukan hukum 

pidana tanpa meninggalkan budaya hukum masyarakat. Sehingga penulis dalam hal 

ini tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi 

                                                           
5 Ibid 
6 I Made Widnyana, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung, hal.3 
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dengan judul: “TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU 

PENCURIAN BENDA SAKRAL TERKAIT DENGAN HUKUM PIDANA 

ADAT DI KABUPATEN BULELENG.” 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral terkait dengan 

hukum pidana adat (Awig-awiq krama pakraman)? 

2. Bagaimanakah putusan hakim yang tepat dalam upaya pemidanaan terhadap 

pelaku pencurian benda sakral (Pratima) dalam mencapai rasa keadilan 

masyarakat adat Bali? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitianini, adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku 

pencurian benda sakral terkait dengan hukum pidana adat (Awig-awiq krama 

pakraman) dan mengetahui sanksi adat dalam Awig-awig dapat dijatuhkan 

bersamaan dengan sanksi pidana dalam KUHP terhadap pencurian benda sakral 

di Bali. 

2. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim yang tepat dalam upaya 

pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sakral (Pratima) dalam mencapai 

rasa keadilan masyarakat adat Bali. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “Tinjauan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian 

Benda Sakral (Pratima) Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten 
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Buleleng Bali” ini, hasilnya diharapkan dapat memberi Manfaat yaitu dapat 

memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum 

pidana terkait penerapan hukum adat dan hukum pidana dalam perkara pencuria 

benda sacral (Pratima) di bali dan juga pada soal pelaku pencurian dapat 

menjalankan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai “Tinjauan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian 

Benda Sakral (Pratima) Terkait Dengan Hukum Adat Di Kabupaten Buleleng Bali” 

ini, hasilnya diharapkan dapat memberi kegunaan dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu : 

1. Secara teoritis. 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu hukum pidana dan 

ilmu hukum adat dan sekaligus juga dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

2. Secara praktis. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum dalam 

penyelesaian pelanggaran hukum tidak saja semata-mata melalui lembaga 

pengadilan yang menggunakan hukum pidana dalam KUHP saja, tetapi juga 

mempertimbangkan penyelesaian dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum 

adat. 

F.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam rangka kesempurnaan penulisan ini, maka penulis menggunakan 

salah satu metode pendekatan penelitian. Adapun metode tersebut adalah : 
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Metode pendekatan yang digunakan penulis yuridis sosiologis, artinya 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta 

(fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) 

dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). 

Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian/pendekatan yuridis 

secara Inventarisasi Hukum Positif dengan beberapa konsepsi pokok. Konsepsi 

yang pertama penulis memulai analisa terhadap norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang 

mengenai tindak pidana pencurian serta keberlakuan hukum adat. Konsepsi 

kedua analisa terhadap hukum adat Bali yang termuat dalam awig-awig berupa 

aturan yang dibuat oleh krama pakraman dan atau krama banjar pakraman. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi 

Penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten buleleng bali, dimana 

penulis memilih dua lokasi yaitu Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencari 

fakta – fakta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pencurian benda 

sacral terkait dengan hukum nasional, kemudian selanjutnya adalah Desa 

Pakraman / Banjar Pakraman Banyupoh untuk mencari fakta – fakta terkait 

penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian benda sacral menurut awig-

awig desa pakraman. 

Alasan pemilihan lokasi umum yakni di kabupaten buleleng bali adalah 

maraknya kasus – kasus yang terjadi terkait pencurian benda sacral belakangan 

ini di kabupaten buleleng, sehingga menjadi dasar dipilihnya Pengadilan Negeri 
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Singaraja sebagai lokasi penelitian. Alasan memilih Desa Pakraman / Banjar 

Pakraman Banyupoh karena dalam awig - awignya sudah mengatur terkait 

pencurian benda sacral.7 

3. Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan beberapa jenis data dari berbagai literatur 

maupun dari beberapa sumber hukum yang berbeda yaitu : 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sumber data yang 

diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan : 

a. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yakni bapak I Nyoman Dipa Rudiana. 

b. Pemimpin desa / Klian adat desa pakraman Banyupoh yakni bapak Ida 

Bagus Ketut Nuh. 

2) Data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan me ngumpulkan data-data atau masukan-

masukan sekitar maslah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber 

pada literatur, peraturan perundanng-undangan, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil 

dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari : 

a. Peraturan perundang-undangan, yaitu : 

                                                           
7 Nyoman Budiana. 2018. Benda Sakral Raib Digondol Maling https://bali.antaranews.com. 

Diakses tanggal 12 Desember 2018 

https://bali.antaranews.com/
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV 

Tahun 1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Desa Pakraman. 

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 

tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan 

Masyarakat Adat. 

9. Awig-Awig Desa Pakraman Banyupoh, Kabupaten Buleleng Bali. 

b. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku terkait dengan hukum pidana, 

Hukum adat, Sanksi – sanksi adat, dan Benda sacral (Pratima) 

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. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda sacral. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/ kecil. Selama 

ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif 

dalam pengumpulan data di lapangan dengan dibantu menggunakan alat 

perekam maupun alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat 

dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Penulis 

melakukan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yakni bapak I 

Nyoman Dipa Rudiana dan kelian adat desa pakraman banyupoh yakni Ida 

Bagus Ketut Nuh di kabupaten buleleng Bali mengenai penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral (Pratima). 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 
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akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. 

d. Studi Internet 

Studi internet adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data 

atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam 

suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari website atau blog yang sudah 

terbukti keabsahan isinya. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode teknik analisa data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif 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. 

Penulis dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa penerapan sanksi 

pidana dalam praktek peradilan di Bali terhadap pelaku pencurian benda sakral 

(Pratima) belum pernah ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana 

atau sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat. Padahal Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan-

ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk mengangkat kepermukaan mengenai 

hukum pidana adat diluar pemidanaan berdasarkan Pasal 10 KUHP. 
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G.  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat didalamnya 7 sub bab. Yaitu latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, 

metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau 

pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

Adapun yang akan di bahas dalam bab ini adalah berkaitan dengan Tinjauan Umum 

Tentang Tindak Pidana, dimana didalamnya menejelaskan tentang pengertian 

tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Kemudian 

dilanjutkan dengan membahas Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, 

dimana berisis tentang pembahasan terkait pengertian pencurian dan unsur-unsur 

pencurian. Kemudian dilanjutkan dengan membahasa Tinjauan Umum Tentang 

Pemidanaan, dimana nantinya akan membahasa teori-teori tentang pemidanaan. 

Selanjutnya adalah membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Adat Bali, mulai dari Pengertian Tindak Pidana (Delik) Adat dan Jenis-jenis Tindak 

Pidana Adat Bali. Kemudian di bahas lagi tentang Tinjauan Tentang benda sacral 

(pratima) dan terakhir membahas Tinjaun Tentang Hukum/sanksi Adat. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa secara 

sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi tentang 

kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


