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Pendahuluan 

Berdasarkan judul di atas beberapa hal yang perlu diketengahkan dalam 

kesempatan ini adalah : 

1. Pengertian dari Hukum Tata Negara Republik Indonesia (HTNRI) ; 

2. Pengertian dari Hukum Tata Negara Adat (HTNA) ; 

3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia ; 

4. Pentingnya mengetahui dan memahami HTNRI ; 

5. Pentingnya mengetahui dan memahami HTNA ; 

6. Pentingnya mengetahui dan memahami Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia ; 

7. Hubungan semua hal di atas dengan praktek berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat. 

Materi pembelajaran di atas sangat tepat diberikan kepada kader-kader Partai 

Politik se- Kabupaten Majalengka khususnya yang mengikuti kegiatan Pemantapan 

Wawasan, umumnya kepada seluruh kader-kader Partai Politik. Salah satu alasannya 

adalah bahwa seperti dikatakan Prof. Mr. Burkens, objek kajian Hukum Tata Negara 

adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara yang distrukturkan dalam hukum. 

Dengan demikian, maka bila kader-kader ini kelak mampu menembus Supra Struktur 

Politik maka akan masuk dalam “ranah” sistem pengambilan keputusan yang 

dimaksud oleh Burkens tersebut.  

 

Istilah 

Hukum Tata Negara erat kaitannya dengan konstitusi suatu negara. Ada 

beberapa istilah bagi Hukum Tata Negara, antara lain : 

Dalam bahasa Inggris      : constitutional law 

                                                
1 Disampaikan dalam kegiatan Pemantapan Wawasan Kader Partai Politik se- Kabupaten 

Majalengka pada tanggal 22 dan 24 Mei 2008 di Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olah Raga Kabupaten Majalengka. 

2 Lektor Kepala IV/c pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD. 



Dalam bahasa Belanda   : staatsrecht 

Dalam bahasa Prancis    : droit constitutionnel 

Dalam bahasa Jerman    : verfassungsrecht 

 
 

Definisi 

1. Van Vollenhoven 

Hukum Tata Negara membicarakan masyarakat hukum atasan dan hubungannya 

menurut hirakhis serta hak dan kewajibannya masing-masing. 

 

2. Schollten 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. 

 

3. Van der Pot 

Hukum Tata Negara adalah hukum/peraturan-peraturan yang menentukan badan-

badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu 

dengan yang lainnya dan hubungan dengan individu-individu (dalam 

kegiatannya). 

 

4. Logemann 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. 

Hukum Tata Negara mempelajari : 

a. Susunan dari jabatan-jabatan 

b. Penunjukkan mengenai pejabat-pejabat 

c. Tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu 

d. Kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan itu 

e. Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang 

dikuasainya 

f. Hubungan antarjabatan 

g. Penggantian jabatan 

h. Hubungan antara jabatan dan pejabat 

 

5. Van Apeldoorn 



Hukum Tata Negara dalam arti sempit adalah menunjukkan orang-orang yang 

memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. 

 

 

6. Wade dan Phillip 

Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas dan hubungan 

antara alat perlengkapan negara tersebut. 

 

7. Paton 

Hukum Tata Negara adalah peraturan yang mengatur alat perlengkapan negara, 

tugas dan wewenangnya. 

 

8. Wolhoff 

Hukum Tata Negara adalah norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara 

dan organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ 

pemerintahan. 

 

9. Oppenheim 

Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam (staats in rust), 

yang berbeda dengan Hukum Administrasi Negara yang mempelajari negara 

dalam keadaan bergerak (staats in beweging), artinya hukum yang diberi 

kekuasaan mengatur aktivitas penyelenggaraan negara. 

 
Sumber Hukum Tata Negara Indonesia 

1. Materiil : Pancasila 

2. Formal :  

a.  Peraturan Perundang-undangan ; Berdasarkan Undang-undang No. 10  Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi : 

- UUD 1945 

- UU/Perpu 

- Peraturan Pemerintah 

- Peraturan Presiden 

- Peraturan Daerah 

b.  Hukum Kebiasaan (Konvensi Ketatanegaraan) 



Mengenai konvensi (convention) ini terdapat beberapa pengertian, antara lain : 

 Dalam Hukum Acara Perdata, istilah konvensi muncul apabila ada 

peristiwa “gugatan balik”, sehingga sebutan bagi penggugat yang 

kemudian digugat menjadi “penggugat dalam konvensi, tergugat dalam 

rekonvensi”, sedangkan bagi tergugat yang kemudian menggugat balik 

menjadi “tergugat dalam konvensi, penggugat dalam rekonvensi”.  

 Dalam Hukum Tata Negara, konvensi merupakan kebiasaan-kebiasaan 

yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Inilah yang 

disebut dengan Hukum Tata Negara Adat artinya hukum dasar suatu 

negara yang tidak dituangkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai suatu 

“written constitution”. 

 Dalam Hukum Internasional, konvensi merupakan perjanjian yang 

diadakan oleh dua negara atau lebih. 

c. Traktat 

Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Cara pembuatan Traktat 

adalah sebagai berikut : 

 Sluiting (penetapan) oleh masing-masing ketua Delegasi. 

 Hasil Sluiting dibawa ke DPR masing-masing untuk mendapat 

persetujuan. 

 Ratifikasi (pengesahan oleh presiden). 

 Afkondiging (diumumkan kepada masyarakat). 

Di Indonesia, jika sudah disahkan dan dimasukkan dalam Lembaran Negara, baru 

bisa diumumkan kepada masyarakat secara resmi, dan berlakulah fiksi hukum 

yaitu semua orang dianggap sudah tahu tentang hukum yang diberlakukan. 

Dasar hukum traktat adalah Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian 

dan perjanjian dengan negara lain. Setelah diamandemen bunyi Pasal 11 UUD 

1945 ini dijadikan ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) nya menambah keterangan 

sehubungan dengan traktat ini yaitu : 

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan 

undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 



d. Doktrin 

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan 

pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.3 Beberapa alasan doktrin 

dijadikan sebagai sumber hukum : 

1. Tidak ada larangan untuk menerima kewibawaan suatu ilmu pengetahuan. 

2. Hakim kadang-kadang tidak sampai pengetahuannya, sehingga perlu 

mendasarkan putusannya pada seorang ahli yang lebih tahu. 

3. Terdapat dalam artikel 38 Piagam Mahkamah Internasional ayat 1 No. 3 sebagai 

berikut : 

“The teachings of the most highly qualified publishers of the various nations”.  

 

 
UUD atau Konstitusi 

Inggris  : Constitutio., Belanda : Constitutie, Grondwet (grond = dasar, wet = 

undang-undang). Di Inggris lebih cocok digunakan istilah konstitusi sebab Inggris 

tidak mempunyai UUD yang dimuat dalam satu dokumen, misalnya Magna Charta, 

The Bill of Right (1689), The Act of Settlement (1700), The Parliament Act (1911 dan 

1949). Selain itu juga ada peraturan hukum "konstitusi tidak tertulis”. 

K.C. Wheare mengartikan konstitusi ke dalam dua pengertian, yaitu : 

1. Dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem pemerintahan dari suatu 

negara (the whole system of government of a country) berupa kumpulan aturan 

yang menerapkan dan mengatur tentang pemerintahan. 

2. Dalam arti sempit, konstitusi adalah suatu kumpulan aturan yang disusun atau 

terjelma dalam suatu dokumen formal atau suatu naskah. Tentu saja kumpulan 

aturan yang dimaksud di sini adalah peraturan tentang pemerintahan. 

Herman Heller juga membagi pengertian konstitusi dalam dua bagian, yaitu : 

a. Dalam arti luas, mencakup arti sosiologis, politis, dan yuridis. 

b. Dalam arti sempit, hanya arti yuridis. 

Proses dari pengertian konstitusi dalam arti luas ke dalam arti sempit menurut 

Herman Heller adalah sebagai berikut : 

a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai 

suatu kenyataan (Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit) dan 

ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtverfassung). 
                                                

3  Ibid., hlm 51. 



b. Baru setelah orang-orang mencari unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup di 

masyarakat itu untuk dijadikan dalam satu kesatuan kaidah hukum, maka 

konstitusi itu disebut rechtsverfassung. 

c. Kemudian, orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang 

yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Jadi UUD merupakan sebagian 

dari konstitusi dalam pengertian umum. 

Keberadaan UUD dimaksudkan untuk meletakkan hak-hak yang dimiliki oleh 

masyarakat serta hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah (dalam arti luas). 

 

Fungsi UUD 

Adanya UUD dalam suatu negara dimaksudkan untuk meletakkan hak-hak 

yang dimiliki oleh masyarakat serta hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah. 

Demikian fungsi UUD adalah : 

1. Wewenang dan cara bekerja pelbagai lembaga negara. 

2. Menentukan pelbagai hak asasi pada warga negara dari negara itu yang diakui 

akan dilindungi. 

3. Sumber hukum keberadaan tugas dan petugas dalam negara. 

4. “tool or instrument of government”, maksudnya UUD isinya aturan dasar atau 

fundamental norm yang hakikatnya berupa kerangka dasar atau rencana umum 

dari cita-cita politik suatu negara. 

5. “A frame of political society”, maksudnya wadah untuk menampung aturan-

aturan yang berlaku dalam negara. 

6. Sebagai “rule of the game”, maksudnya berfungsi sebagai pola umum 

penyelenggaraan negara yang isinya aturan pokok suatu negara. 

7. Mengatur hubungan alat perlengkapan satu sama lain (public authority) atau 

hubungannya dengan warga negara.  

 
Materi Muatan UUD 

K.C. Wheare mengutip pendapat Podsnap, bahwa UUD terutama dan hampir 

semata-mata merupakan dokumen hukum. Maka UUD akan berupa : 

a. A short of manifesto (pernyataan pilihan). 

b. A confession of faith (pengakuan dan keyakinan). 

c. A statement of ideals (pernyataan mengenai cita-cita bangsa atau negara). 

d. A charter of the land (piagam negara). 



 
Isi UUD secara Berurutan, meliputi : 

1. Tujuan-tujuan politik dari suatu bangsa dan negara. 

2. Pernyataan tentang hak-hak warga negara dan/atau penduduk serta jaminan 

terhadap hak-hak mereka. 

3. Aturan-aturan hukum dalam garis besar yang mengatur alat perlengkapan negara 

(legislatif, eksekutif, yudikatif, badan penasehat, dan badan yang dianggap perlu 

serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain). 

4. Aturan hukum alat perlengkapan negara dan hubungannya dengan masyarakat. 

5. Aturan hukum dan prinsip hukum yang berderajat tinggi berkaitan dengan 

kehidupan penduduk dan warga negara. 

6. Pengakuan terhadap keagungan Tuhan (pernyataan syukur), pernyataan dan  

perjanjian dari suatu bangsa dan negara. 

 
Macam-macam Sistem Pemerintahan4 

1. Parlementer 

Dalam sistem parlementer murni ada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Eksekutif 

bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen dan parlemen inilah yang 

membentuk eksekutif. Sedangkan anggota legislatif atau parlemen dipilih oleh 

rakyat melalui pemilihan umum. 

Secara sederhana, sistem pemerintahan parlementer murni dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Presidensial 

                                                
4  Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Suatu Pemikiran 

Tentang Peran MPR di Masa Mendatang. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1992, hal. 6-27. 

Eksekutif Legislatif 

Rakyat 
Pemilih 

Pemilu 

membentuk 
bertanggung jawab 



Dalam sistem pemerintahan presidensial murni, eksekutif (presiden) tidak 

bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen. Dengan demikian presiden 

tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan demikian pula presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen. Keanggotaan parlemen dipilih oleh rakyat. 

Bagan sistem pemerintahan presidensial murni adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

3. Kuasi, yang terbagi dua yaitu kuasi parlementer dan kuasi presidensial 

Dalam sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan untuk membubarkan legislatif 

jika bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya bila presiden melanggar UUD, 

legislatif pun dapat menjatuhkan presiden. 

Bentuk sederhana dari mekanisme sistem pemerintahan kuasi adalah : 

 

 

 

 

 

 

Menurut Prof. Padmo Wahyono, sistem pemerintahan negara Indonesia 

sebelum amandemen adalah sistem MPR karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Penyelenggara negara berdasarkan kedaulatan rakyat adalah MPR. 

2. Penyelenggara pemerintahan negara adalah kepala negara selaku mandataris 

MPR. 

3. Penyelenggara negara pembentuk peraturan perundangan ialah mandataris MPR 

bersama-sama dengan DPR sebagai bagian dari MPR. 

4. Penentu terakhir dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan ialah MPR. 

Mekanisme penyelenggaraan negara menurut sistem MPR itu dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Eksekutif/Presiden Legislatif/Parlemen 

Rakyat Pemilih 

Pemilu Pemilu 

Presiden dasar membubarkan 

Eksekutif/
Kabinet 

membentuk 
bertanggungjawab 

Legislatif/
Parlemen 

Rakyat Pemilih 
Pemilu Pemilu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

1. Menteri bertanggung jawab kepada presiden 

2. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantunya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

3. MPR mengangkat presiden 

4. Dengan diangkatnya presiden oleh MPR maka presiden mempunyai kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada MPR 

5. Utusan golongan 

6. Utusan Daerah 

7. Pemilu 

8. Pengangkatan 

 
Perubahan UUD 

Tata cara perubahan suatu UUD atau konstitusi dapat dilakukan melalui 

beberapa cara. Menurut George Jellinek, ada dua cara perubahan UUD yaitu : 

1. Verfaasungsanderung, yaitu cara perubahan konstitusi (UUD) yang dilakukan 

dengan sengaja menurut cara yang disebutkan dalam UUD itu sendiri. 

2. Verfaasungswandlung, yaitu perubahan konstitusi (UUD) yang dilakukan tidak 

berdasarkan cara yang terdapat dalam UUD tersebut melainkan melalui cara-cara 

istimewa, seperti revolusi, coup d’etat, convention, dan sebagainya. 

C.F. Strong mengemukakan empat cara untuk merubah konstitusi suatu 

negara, yaitu : 

a. Dilakukan oleh badan legislatif 

b. Dilakukan oleh rakyat melalui referendum 

MPR 

DPR 

Rakyat Indonesia 

Menteri 

Presiden 

1 2 8 7 6 5 

4 
3 



c. Khusus di negara serikat, perubahan UUD harus disetujui secara proporsional 

oleh negara-negara bagian dalam negara serikat itu. 

d. Dilakukan melalui suatu konvensi. 

 

Asas-asas dalam Hukum Tata Negara 

1. Asas negara kesatuan 

Asas ini tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik. 

2. Sistem pemerintahan Negara, setelah amandemen 1945 sistem pemerintahan 

NKRI menjadi sistem pemerintahan presidential murni. 

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat  

Di samping Presiden adalah DPR, Presiden bersama-sama DPR membentuk 

Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

oleh karena itu Presiden harus dapat bekerja sama dengan DPR dan artinya 

kedudukan Presiden tidak tergantung pada DPR. 

4. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas 

Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “diktator”, 

artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. 

5. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat 

Dewan perwakilan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, kecuali itu anggota DPR 

juga merupakan anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi 

tindakan-tindakan Presiden. 

6. Menteri-menteri negara bukan pegawai negeri biasa 

Meskipun menteri diangkat oleh presiden tapi mereka bukan pegawai negeri 

biasa, oleh karena menteri-menteri inilah yang terutama menjalankan 

pemerintahan dalam praktiknya. Sebagai pimpinan departemen, menteri 

mengetahui seluk beluk dari pekerjaannya. 

7. Asas kedaulatan rakyat 

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ditegaskan bahwa pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berkedaulatan rakyat atau demokrasi. 

Artinya dalam sistem pengambilan keputusan dalam negara berdasarkan 

mekanisme dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.  

8. Asas multi tugas Presiden 



Asas ini tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 22 

ayat 2 UUD 1945. Menurut pasal-pasal ini tugas presiden sebagai kepala 

kekuasaan eksekutif dalam negaranya, sebagai pembuat undang-undang bersama 

dengan DPR dan sebagai pengawas badan yudikatif. 

9. Asas kabinet presidentil 

Asas ini tercantum dalam pasal 17 UUD 1945, bahwa presiden dibantu oleh 

menteri-menteri negara (ayat 1). Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden (ayat 2). Menteri-menteri ini memimpin departemen (ayat 3). Asas 

kabinet presidentil adalah asas yang diikuti oleh UUD 1945, yang berbeda dengan 

asas kabinet parlementer yang menjadi asas pada UUD Sementara 1950. 

Perbedaannya terletak pada kepada siapa kabinet tersebut bertanggung jawab 

mengenai pekerjaannya. Jika menteri tersebut bertanggung jawab kepada 

parlemen maka disebut kabinet parlementer dan jika kabinet bertanggung jawab 

kepada presiden maka disebut dengan kabinet presidentil. 

10. Asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas tugas pembantuan dari sistem 

pemerintahan daerah 

Asas ini tercantum dalam Pasal 18, Pasal 18 A dan B UUD 1945, yang 

maksudnya adalah karena negara Indonesia itu suatu eenheids-staat, maka 

Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah di dalam lingkungannya yang 

bersifat staat juga. Daerah Indonesia dibagi atas propinsi dan daerah propinsi juga 

akan dibagi ke dalam daerah yang lebih kecil.  

11. Asas saling mengawasi (chek and balance) antara kekuasaan eksekutif dengan 

kekuasaan legislatif 

Asas ini tercantum dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21 ayat 1 dan 2, pasal 22 

ayat 1, 2, 3 serta pasal 23 UUD 1945. Menurut pasal-pasal tersebut, pada 

pokoknya DPR/badan legislatif mengawasi penggunaan keuangan negara oleh 

pemerintah dan DPR mempunyai hak untuk tidak menyetujui rancangan undang-

undang yang diajukan oleh pemerintah.  

12. Asas saling mengawasi antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif 

Asas ini ada yang tertulis karena tercantum dalam pasal 14 UUD 1945. 

Ditentukan bahwa presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 

Ini berarti presiden mempunyai hak/wewenang untuk mengawasi pekerjaan dari 

Mahkamah Agung, yaitu atas keputusan Mahkamah Agung si terhukum dapat 

mengajukan grasi kepada presiden. Pemberian grasi ini diatur dengan UU Grasi 



Tahun 1950 LN 1950 – 40 dan beberapa peraturan otentik lainnya. Pemberian 

grasi ini merupakan hak prerogatif presiden.  

Asas pengawasan tidak tertulis timbul apabila terjadi penyalahgunaan wewenang 

yang oleh badan peradilan dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh pemerintah. 

 

Masyarakat Hukum Adat 

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara jelas dalam Pasal 18 B 

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua. Secara lengkap bunyi Pasal 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Pasal 18 B 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. 

(2) 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. 

Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada 

dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga 

hukum tentang perwarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum 

tentang milik tanah, dll., harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan.  

Struktur masyarakat menentukan sistim (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat 

itu, Soepomo menulis : "Penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah 

berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan van Vollenhoven 

dalam orasinya pada tgl. 2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka 

adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan didaerah manapun juga, 

sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang 



dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.  Paling terasa gunanya mempelajari 

masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala hubungan hukum dan 

tindakan hukum dibidang perkawinan menurut adat, dibidang pertalian sanak 

(keluarga) menurut adat, dibidang waris menurut adat dan tentang milik tanah. 

Dari apa yang, dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Soepomo di atas tadi, 

kelihatanlah bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat 

itu, adalah persekutuan hukum adat (adatrechtsgemeneschap).  Pergaulan hidup 

manakah diantara pelbagai rupa pergaulan-pergaulan hidup di Indonesia, dapat 

dikualifikasikan sebagai "Persekutuan hukum adat" ?  

Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat 

hukum yang, menunjuk pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang 

mempunyai : 

 Tata susunan yang teratur 

 Daerah yang tetap 

 Penguasa-penguasa atau pengurus 

 Harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-

gelar kebangsawanan) 

Menurut Prof.  Ter Haar dalam Het Adatrecht (hal 30) tentang masyarakat 

hukum menyebutkan bahwa : 

"Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat 
pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai 
kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai 
tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu 
masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang 
sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang 
mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan 
ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik 
gaib.  Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum" 

 



Inti perumusan Ter Haar dapat dikemukakan sebagai berikut : Masyarakat 

hukum (persekutuan hukum) adalah 1) kesatuan manusia yang terstruktur, 2) menetap 

disuatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa dan 4) mempunyai 

kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan 

masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar 

menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai 

fikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau 

meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 

Sedangkan menurut Soerojo, persekutuan hukum merupakan kesatuan 

manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki 

pengurus dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil. Sebagai 

contoh untuk menjelaskan perumusan Soerojo ini, dapatlah disebut famili di 

Minangkabau yang memperlihatkan unsur-unsur sebagai berikut : 

1 . Seorang penghulo andiko menjadi kepala sebuah famili ; bagian-bagian famili 

itu masing-masing menempati satu rumah (jurai) dan secara bergiliran dipimpin 

oleh beberapa nenek, tetapi kepala famili selalulah seorang penghulo andiko, 

yaitu seorang laki-laki. 

2. Terhadap suatu kesatuan lain, umpamanya, famili lain, desa (Nagari), orang 

asing dari luar, kesatuan sendiri ataupun pemerintahan yang lebih atas, famili 

itu selalu bertindak sebagai kesatuan bulat. 

3. Tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu harta 

yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun-temurun dan yang 

ditempatkan langsung dibawah pengurusan penghulu andiko; selain kekayaan 

berwujud ini ada juga kekayaan tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar. 



4. Tak seorangpun diantara anggota famili itu mempunyai keinginan atau fikiran 

untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya, melepaskan diri dari 

kesatuan famili itu, sebagai anggota, -- meninggalkan famili itu hanya terpaksa 

dalam hal-hal yang luar biasa (punah, buang sirih atau gadang menyimpang); 

famili merupakan suatu kesatuan organis yang tetap. 

5. Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu 

yang merupakan suatu sistem (sistem peraturan hukum) yang dipertahankan 

oleh kepala masing-masing dan di anut oleh para anggota dengan sepenuh hati 

dan kepercayaan.   

Demikian famili di Minangkabau menjadi persekutuan hukum yang paling 

kecil, tetapi juga yang paling rapi.  Berlainanlah, sebuah keluarga di Jawa.  Keluarga 

di Jawa itu bukan kesatuan yang tetap; keluarga itu akan bubar sesudah anak-anak 

mencapai umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga baru 

(mencar) ataupun oleh karena ada perceraian. 

Tetapi desa di Jawa, yang ada diluar daerah kota, memenuhi syarat-syarat 

yang disebut dalam perumusan diatas tadi, desa di Jawa adalah suatu masyarakat 

hukum.  Berlainan lagilah, kampung di kota-kota besar, seperti kampung dikota 

Jakarta ; kampung di kota besar itu bukanlah masyarakat hukum ; kampung di kota 

besar adalah jauh daripada-suatu masyarakat hukum, karena tidak mempunyai tata 

susunan yang wajar, antara penduduk-penduduk kampung itu tidak ada ikatan batin.  

Dengan meminjam istilah-istilah Tonnies : desa merupakan suatu Gemeinschaft 

sedangkan kampung merupakan suatu Gesellschaft. 

Contoh-contoh yang tersebut di atas ini menjelaskan cukup arti dari 

masyarakat hukum atau persekutuan hukum, sebagai faktor terpenting untuk 

menentukan struktur hukum adat positif.  Disamping itu, dengan menyebut contoh-



contoh tersebut di atas ini, telah kita adakan langkah pertama kearah suatu 

penggolongan (membuat kategori) beberapa jenis (type) struktur masyarakat hukum-

adat yang berbeda-beda, berdasarkan ukuran (kriterium) azas kedaerahan atau azas 

teritorial dan ukuran azas keturunan atau azas genealogis.  Penggolongan menurut 

kedua azas ini lazim dilakukan dan memang tepat.  Tetapi ariflah kita hendaknya 

segera mencatat bahwa dipakainya kedua ukuran tersebut hanyalah sekedar 

memenuhi naluri keilmuan belaka, atau dengan kata-kata lain : penggolongan 

menurut kedua azas tersebut hanya mempunyai nilai teoretis saja.  Praktis, yaitu 

menurut kenyataan benar-benar, setiap masyarakat hukum adat memuat dalam 

strukturnya unsur-unsur keturunan (genealogis) itu, atau dengan meminjam 

(terminologi) yang lazim dalam perpustakaan hukum adat : setiap masyarakat hukum 

adat mempunyai suatu struktur yang sifatnya teritorial genealogis (dalam hal unsur-

unsur teritorial adalah lebih kuat daripada unsur-unsur genealogis) atau mernpunyai 

suatu struktur yang sifatnya genealogis-teritorial (dalam hal unsur-unsur genealogis 

adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur teritorial). 

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut azas 

kedarahan (keturunan) ialah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa 

terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal 

satu keturunan yang sama.  Dengan kata-kata lain : seseorang menjadi anggota 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri 

keturunan dari seorang ayah-asal (nenek-moyang laki-laki) tunggal -- melalui garis 

keturunan laki-laki -- atau dari seorang ibu-asal (nenek moyang perempuan) tunggal – 

melalui garis keturunan perempuan -- dan dengan demikian menjadilah semua 

anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan itu suatu kesatuan dan tunduk pada 

peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. 



Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oteh faktor genealogis ini, kita 

mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan, yaitu : 

1. pertalian keturunan menurut garis laki-laki – hal ini terdapat dalam masyarakat 

hukum adat orang Batak, orang Bali, orang Ambon. 

2. pertalian keturunan menurut garis perempuan - hal ini terdapat dalam masyarakat 

hukum adat orang Minangkabau, orang Kerinci, orang Semendo. 

3. pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak -- hal ini terdapat dalam 

masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak di Kalimantan, orang Jawa. 

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan 

menurut garis laki-laki -- masyarakat hukum adat kebapaan [patrilieal] --, seperti 

halnya dengan masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian 

menurut garis perempuan -- masyarakat hukum adat keibuan [matrilieal) --, terbagi 

dalam kesatuan-kesatuan yang kecil disebut clan -- dikatakan "kecil" dan tidak 

"terkecil" karena kesatuan yang terkecil adalah apa yang dalam bahasa Belanda 

disebut : gezin, yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. 

Supaya dapat mempertahankan garis keturunan yang patrilineal itu, maka 

dalam masyarakat-hukum adat kebapaan perkawinan dilangsungkan dengan 

mengambil bakal-isteri dari luar clan sendiri, yaitu bakal suami mengambil bakal-

istrinya dari suatu clan lain daripada clannya sendiri.  Perkawinan yang dilangsungkan 

secara demikian justru guna dapat mempertahankan adanya clan sendiri itu, disebut 

kawin exogami (exo = luar, kawin dengan wanita dari luar clan sendiri).  Apabila clan 

menghilangkan syarat kawin exogami itu, maka dengan sendirinya (otomatis) clan itu 

hilang pula. 

Salah satu bentuk kawin exogami dalam masyarakat hukum adat kebapaan 

adalah suatu sistim perkawinan yang terkenal dengan nama kawin jujur.  Menurut 



sistim perkawinan ini, fihak bakal suami memberi sesuatu yang bersifat magis kepada 

fihak bakal isteri, yang biasanya adalah seorang gadis, dan segera sesudah fihak bakal 

isteri itu menerima sesuatu yang bersifat magis itu, maka clan dari bakal isteri 

melepaskannya dari ikatan kekeluargaannya dan serentak bakal isteri itu masuk 

kedalam lingkungan clan dari bakal suaminya dan dengan demikian menjadi anggota 

(baru) dari clan suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan 

keluarga suaminya itu. 

Kawin jujur ini menjadi salah satu lembaga hukum (adat) yang, cocok sekali 

untuk mencerminkan mentalitet masyarakat hukum adat kebapaan, yaitu salah satu 

lembaga hukum yang sesuai sekali dengan mentalitet (pandangan hidup) religio-

magis yang khusus (spesifik) bagi masyarakat hukum adat kebapaan itu.  Mentalitet 

religio-magis yang khusus itu menguasai seluruh kehidupan dalam masyarakat hukum 

adat kebapaan, dan oleh sebab itu menjiwai semua lembaga-lembaga hukum yang, 

terdapat dalam masyarakat hukum adat kebapaan itu menjiwai hukum kekerabatan, 

hukum perkawinan, hukum waris, yang semuanya menjadi cermin mentalitet religio-

magis yang khusus itu. 

Juga, masyarakat hukum adat keibuan terbagi dalam beberapa clan, yang 

dipertahankan dengan melangsungkan kawin exogami.  Dalam masyarakat hukum 

adat keibuan terjadi fihak bakal isteri, yang biasanya adalah seorang gadis, 

menjemput fihak bakal-suami untuk pergi kedalam lingkungan clan dari bakal isteri, 

suami itu tidak menjadi anggota dari clan isterinya ! Didalam alam Minangkabau 

baik, isteri maupun suami masing-masing tetap tinggal dalam ikatan kekeluargaannya 

sendiri.  Salah satu, bentuk kawin exogami dalam masyarakat hukum adat keibuan 

adalah sistim perkawinan yang terkenal dengan nama kawin semendo atau kawin 

menjemput.  Kawin semendo atau kawin menjemput ini adalah sistim perkawinan 



yang jelas-jelas mencerminkan mentalitet masyarakat hukum adat keibuan, yaitu 

merupakan sebagian tak terpisah dari struktur masyarakat hukum adat keibuan.  

Masyarakat hukum adat keibuan dengan kawin semendonya merupakan suatu, 

keseluruhan yang sistimatis. 

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan 

menurut garis ibu dan bapak -- masyarakat hukum adat keibu-bapaan (parental) -- 

adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya 

menarik garis keturunan melalui garis ayah dan ibu dan kedua garis itu dinilai dan 

diberi derajat yang sama.  Baik pihak ayah -- famili ayah -- maupun fihak ibu -- famili 

ibu -- dirasai dan nilai sama oleh yang bersangkutan dan dipandang sama oleh 

masyarakat, sebagai suatu pertalian kekeluargaan. 

Berdasarkan susunan dan luasnya susunan itu, maka masyarakat hukum adat 

keibu-bapaan dapat dibagi dalam dua jenis : 

a. Masyarakat hukum , adat keibu-bapaan yang dalam bahasa Belanda disebut 

gezin – keluarga dalam arti kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak --, 

yaitu kesatuan yang terkecil  - Jawa, Madura. 

b. Masyarakat hukum adat keibu-bapaan yang dalam bahasa Indonesia disebut 

rompon, yang merupakan kesatuan yang menjadi gabungan dari sejumlah gezin-

gezin -- Kalimantan. 

Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu -- 

lelaki -- dengan anggota yang lain -- perempuan; perkawinan tidak dilakukan diluar 

rumpun.  Dengan kata lain rumpun mengenal kawin endogami (endo = dalam).  

Kawin endogami, yaitu kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu anjuran 

yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya 



dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri -- milik rumpun 

--, beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain. 

Dalam hal perkawinan, untuk anggota gezin -- yaitu anak-anak di Jawa dan 

Madura tidak ada pembatasan apapun.  Anggota gezin itu boleh kawin dengan siapa 

saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan itu tidak bertentangan dengan 

moral agama -- dalam hal ini moral agama Islam -- dan tidak bertentangan dengan 

kesusilaan menurut ukuran tempat.  Dalam masyarakat Indonesia yang modern 

kelihatanlah pula bahwa justru pemuda dan pemudi Jawa dan Madura adalah paling 

bebas untuk kawin dengan orang yang mereka pilih sendiri sebagai bakal-suami atau 

bakal isteri.  Keberatan dari fihak orang tua, yaitu kalau ada keberatan, biasanya 

hanya beralasan pada perbedaan agama -- fihak satu beragama Islam dan fihak yang 

lain beragama Kristen -- atau beralasan pada sentimen persoonlijk terhadap bakal-

anak mantu atau famili bakal-anak mantu itu, dan keberatan-keberatan yang beralasan 

pada berbagai-bagai ikatan-ikatan sosial tidak ada.  Hal ini berbeda dengan hendak 

dilangsungkannya perkawinan antara pemuda dan pemudi yang masih diikat oleh 

ikatan-ikatan clan. 

Dalam masyarakat Indonesia masih ada lagi dua jenis landasan 

mempersatukan orang berdasarkan keturunan, yaitu garis keturunan yang dalam 

bahasa Belanda disebut : altenerend, dan garis keturunan yang dalam bahasa Belanda 

pula disebut : dubbel-unilateraal.  Kedua garis keturunan ini merupakan bentuk-

bentuk istimewa dalam menarik garis keturunan, yang berasal dari - yaitu yang dalam 

fase permulaannya terdapat dalam - masyarakat hukum adat kebapaan. 

Masyarakat, hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan 

menurut suatu garis altenerend adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya 

menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun  



melalui garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu 

bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajorajo (Rejang). 

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan 

menurut garis dubbel-unilateraal adalah masyarakat hukum adat yang para 

anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin-menjalin 

dan hal itu sesuai dengan pandangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung 

pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan (Timor). 

Pengetahuan kita tentang susunan masyarakat hukum adat di atas ini menjadi 

dasar pengetahuan kita untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris 

adat. 

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (lihatlah diatas 

tadi), yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, 

adalah masyarat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh sebab itu 

merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat 

tinggal mereka.  Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat 

yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang -- yaitu anggota masing-

masing masyarakat tersebut - dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya, yang 

didiami olch orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek 

moyangnya, sema turun-temurun.  Ikatan dengan tanah menjadi inti azas teritorial itu. 

Teranglah, meninggalkan tempat tinggal bersama - lingkungan daerah - untuk 

sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat, dan, 

sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan-daerah) 

tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat menjadi anggota 

masyarakat hukum adat, yaitu menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya 



mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya, berhak ikut-

serta dalam rukun desa).  Supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum 

adat, maka orang asing itu, sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat. 

Selama belum dijadikan anggota penuh masyarakat hukum adat, maka orang asing 

berstatus orang pendatang.  Didalam kehidupan nyata sehari-hari didesa, perbedaan 

antara penduduk inti (kerndorpers) dan pendatang kelihatan dengan terang, biarpun 

dalam suasana desa yang telah dimodernisir perbedaan tersebut makin lama makin 

lenyap -- lenyaplah perbedaan antara penduduk inti dan pendatang itu adalah sesuai 

dengan penyosialan (versocialisering) struktur desa. 

  Van Vollenhoven dalam buku Adatrecht menyebut suatu daerah di dalam 

daerah mana garis-garis besar, corak dan sifat hukum adat yang berlaku di situ 

seragam rechtskring atau lingkaran hukum atau lingkungan hukum.  Van 

Vollenhoven membagi seluruh wilayah Indonesia dalam 19 lingkaran yaitu : 

a. Aceh 

b. Tanah Gayo-Alas dan Batak beserta Nias  

c. Daerah Minangkabau dan Mentawai  

d. Sumatera Selatan 

e. Daerah Melayu (Sumatera-Timur, Jambi, Riau) 

f. Bangka dan Belitung 

g. Kalimantan 

h. Minahasa 

i. Gorontalo 

j. Daerah Toraja 

k. Sulawesi Selatan 

l. Kepulauan Terrate 



m. Maluku, Ambon 

n. Irian 

o. Kepulauan Timur 

p. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)  

q. Jawa-Tengah, dan Titnur (beserta Madura) 

r. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)  

s. Jawa Barat 

  Tiap lingkaran hukum dapat dibagi-bagi lagi dalam kukuban hukum seperti 

Jawa Barat yang terbagi dalam kukuban hukum : Jakarta Raya, Banten, Priangan 

Timur dan Cirebon. 

  Pendapat Van Vollenhoven yaitu tentang persekutuan hukum dalam 4 

golongan struktur persekutuan hukum yang terdiri : 

a. Persekutuan hukum yang merupakan kesatuan genealogis 

contohnya : Uma di suku Dayak, Fukun di Pulau Timor 

b. Persekutuan hukum yang berupa kesatuan teritorial di dalamnya termasuk 

kesatuan genealogis. 

contohnya : Nagari di Minangkabau termasuk famili-famili  

c. Persekutuan hukun yang berupa kesatuan teritorial tanpa kesatuan genealogis di 

dalamnya melainkan dengan atau tidak dengan kesatuan teritorial yang lebih kecil. 

contohnya :  Marga dengan dusun-dusunnya di Sumatera Selatan, Kuria 

dengan huta-hutanya di Tapanuli 

d. Persekutuan hukum yang berupa kesatuan teritorial yang di dalamya terdapat 

persekutuan-persekutuan atau badan-badan hukum yang sengaja didirikan oleh 

warganya. 

contohnya :  Desa dengan Sinoman di Jawa  



Desa dengan Subak di Bali 

  Kesimpulan hasil penelitian Van Vollenhoven dan Ter Haar terhadap tata 

susunan persekutuan hukum di Indonesia adalah : 

a. Segala persekutuan hukum dipimpin oleh kepala rakyat  

b. Sifat dan susunan pimpinan erat hubungannya dengan sifat dan susunan tiap-

tiap jenis persekutuan yang bersangkutan. 

Sifat pimpinan kepala-kepala rakyat adalah kekeluargaan. Kepala-kepala rakyat 

aktivitasnya meliputi : 

a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah 

b. Penyelenggaraan hukum yaitu mencegah adanya pelanggaran  hukum (tindakan 

preventif) 

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial : 

1.   masyarakat hukum desa 

2. masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) 

3. masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa). 

 

ad. 1. 
Masyarakat bukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang 

hidup bersama berazaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistim kepercayaan yang 

sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan yang, oleh sebab itu, 

merupakan suatu kesatuan, suatu tata-susunan, yang tertentu, baik keluar maupun 

kedalam.  Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil 

yang terletak diluar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau 

dukuh, tetapi yang juga tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan, oleh sebab itu, 

baginya juga merupakan pusat kediaman.  Contoh-contoh adalah desa-desa di Jawa 

dan Bali. 



 

ad. 2. 

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial 

yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap 

merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri.  Biarpun masing-masing 

masyarakat bukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu 

mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, masih juga masyarakat hukum 

desa tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan 

bagian yang tak terpisah dari masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan sosial 

teritorial yang lebih tinggi, dengan kata-kata lain : masyarakat hukum desa itu 

merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasili 

hutan dan rimba yang terletak diantara masing-masing kesatuan yang tergabung 

dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, baik yang tergabung didalam, 

masyarakat hukum wilayah dan tanah, baik yang ditanami maupun yang ditinggalkan 

atau belum dikerjakan.  Contoh-contoh adalah kuria di Angkola dan Mandailing -- 

kuria sebagai masyarakat hukum wilayah melingkungi beberapa huta --, marga di 

Sumatera Selatan -- marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkungi beberapa 

dusun. 

ad. 3. 

masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, 

yang melulu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi 

kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat 

hukum serikat desa itu. Kerjasama itu dimungkinkan karena -- kebetulan -- 

berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk 

masyarakat hukum serikat desa itu. 



Tetapi biarpun berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang tergabung 

dalam masyarakat hukum serikat desa itu, kebetulan, masih juga kerjasama tersebut 

adalah kerjasama yang bersifat tradisionil.  Untuk dapat menjalankan kerjasama itu 

secara tersebut mempunyai pengurus bersama, yang biasanya (1) mengurus 

pengairan, (2) menyelesaikan perkara-perkara delik adat, (3) mengurus hal-hal yang 

bersangkat paut dengan keamanan bersama.  Kadang-kadang, kerjasama ini diadakan 

pula karena ada (4) keturunan yang sama.  Contoh-contoh adalah portahian 

(perserikatan huta-huta) di Tapanuli. 

Diantara tiga jenis masyarakat hukum adat yang teritorial yang disebut di atas 

tadi, maka yang merupakan pusat pergaulan sehari-hari adalah desa, huta dan dusun.  

Hal ini ditinjau dari baik segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan yang 

bersifat tradisionil. 

Segala aktivitet masyarakat hukum desa dipusatkan dalam tangan kepala desa, 

yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala 

peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya 

itu - oleh sebab itu kepala desa adalah juga kepala adat (adathoofd). 

Aktivitet kepala adat umumnya dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu : 

a. urusan tanah 

b. penyelenggaraan tata-tertib sosial dan tatatertib hukum supaya kehidupan dalam 

masyarakat hukum desa berjalan sebagai mestinya, supaya mencegah adanya 

pelanggaran hukum (preventif) 

c. usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan 

(memulihkan) tatatertib sosial dan tatatertib hukum serta keseimbangan 

(evenwicht) menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang 

religio-magis (represif). 



Tiap keputusan (ketetapan) yang diambil oleh penguasa masyarakat hukum 

desa menjadi patokan yang nyata tentang bagaimana para anggota masyarakat hukum 

desa itu harus bertingkah laku.  Segala keputusan itu memuat norma-norma yang 

hidup, sebagai kesadaran hukum dan menjelmakan struktur kerokhanian yang terdapat 

dalain masyarakat hukum desa itu. 

Akhirnya, perlu dikemukakan pula bahwa faktor teritorial -- ikatan, antara orang 

dengan tanah -- bukanlah faktor satu-satunya menentukan masyarakat hukum desa.  

Juga faktor genealogis adalah suatu faktor penting dan turut menentukan.  Bahkan, 

pada permulaan tiap kelompok orang, yang kemudian merupakan masyarakat hukum 

desa itu, merupakan kesatuan hanya berdasarkan keturunan sama belaka.  Pada 

permulaan kelompok itu mengembara, hidup secara nomadis, dan yang menjadi 

ikatan satu-satunya adalah keturunan saja.  Selanjutnya, lanbat laun kelompok itu 

menetap disuatu daerah tertentu dan sesudah itu timbullah ikatan baru, yaitu ikatan 

antara kelompok itu dengan tanah yang. didiaminya.  Timbullah faktor teritorial. 

Proses teritorialisasi ini pada waktu sekarang sudah hampir terhenti.  Sudah tentu 

pada waktu masih berjalannya, maka proses tersebut dipengaruhi oleh banyak hal 

seperti perkembangan kerohanian serta pandangan-pandangan terhadap alam 

disekitar, pengaruh ini adalah pengaruh yang bersifat timbal-balik. 
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