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Hukum Adat di Persimpangan Jalan 

Menakar Tantangan dan Hambatan atas Kajian Hukum Adat Dewasa Ini1 

oleh: 

Joeni Arianto Kurniawan2 

 

I. Pendahuluan 

Frans von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann dalam tulisan mereka yang 

berjudul "Myths and Stereotypes about Adat Law. A Reassessment of Van Vollenhoven in the 

Light Current Struggles Over Adat Law in Indonesia" (2011, h. 168) memaparkan bahwa pasca 

jatuhnya rezim Soeharto, banyak terjadi proses re-claiming atas otoritas politik dan sumber daya 

alam yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang tinggal di daerah di mana sebagian dari 

proses tersebut mendasarkan justifikasinya pada keberadaan lembaga adat dan hukum adat. 

Paparan Frans dan Keebet tersebut kiranya benarlah adanya karena jika merujuk pada berbagai 

kejadian yang mengemuka khususnya menyangkut persoalan konflik agraria di berbagai daerah 

di Indonesia yang tak kunjung mereda hingga kini, sebagian atau jika tidak sebagian besar dari 

konflik-konflik tersebut dilatari oleh adanya usaha masyarakat mempertahankan hak tenurial 

mereka atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan lembaga hukum adat yang mereka miliki 

di tengah tekanan penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh para pelaku industri yang 

sepenuhnya terpayungi dalam hukum positif negara yang memang sangaja dibuat dalam rangka 

mendukung industrialisasi.3 

 

Jika mendasarkan pada fakta di atas, maka tentu saja kajian-kajian terhadap hukum adat 

menemui urgensinya kembali di tengah era industrialisasi yang terjadi dewasa ini. Berlatarkan 

hal tersebut dan didorong adanya amanat konstitusi yang menegaskan bahwa negara mengakui 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya4, maka sudah sepatutnya 

dilakukan banyak pendalaman dan pengkayaan atas kajian hukum adat khususnya penelitian-

penelitian lapangan dalam bidang ilmu ini guna memetakan perkembangan lembaga-lembaga 

hukum adat yang ada dan hidup di dalam masyarakat Indonesia pada hari ini. Jika hal tersebut 

dapat dilakukan, maka nantinya temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi masukan 

berharga guna dilakukannya usaha harmonisasi atau penyelarasan atas adanya pluralitas hukum 

khususnya menyangkut penguasaan tanah dan sumber daya alam antara hukum adat yang 
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hidup di masyarakat dengan hukum positif negara agar konflik-konflik agraria dan sumber daya 

alam yang masih saja terjadi saat ini bisa teratasi secara permanen. 

 

Hanya saja, jika merujuk pada fakta yang ada di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, maka apa 

yang dijabarkan di atas nampaknya masih jauh panggang dari api. Alih-alih menjadi kajian yang 

senantiasa menarik untuk dikaji dan dieksplorasi sebagaimana yang senantiasa "menjangkiti" 

para peneliti asing, kajian hukum adat di dalam negeri khususnya oleh fakultas-fakultas hukum 

di Indonesia cenderung mengalami stagnasi atau "mati suri". Hal ini bisa dilihat dari materi 

pengajaran hukum adat di seluruh fakultas hukum di Indonesia yang cenderung "itu-itu saja" 

dengan merujuk pada referensi yang juga "itu-itu saja". Bahkan, konsep-konsep mengenai 

Hukum Adat, Persekutuan Hukum Adat, Hak Ulayat, dan semacamnya masih saja merujuk pada 

konsep yang dikembangkan oleh para akademisi Leiden pada jaman kolonial sepeti Van 

Vollenhoven dan Ter Haar. Tanpa berusaha mengingkari fakta bahwa kajian hukum adat yang 

dilakukan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar adalah kajian yang memang sangat monumental 

dan mutakhir, tetapi juga adalah keniscayaan bagi para penggiat kajian hukum adat untuk 

senantiasa melakukan pembaharuan atas kajian-kajian yang selama ini telah ada dikarenakan 

adanya sifat khas hukum adat itu sendiri yakni fleksibel dan dinamis. Atas alasan fleksibilitas dan 

kedinamisan hukum adat inilah Van Vollenhoven (dan juga Snouck Hurgronje) menentang 

gagasan pengkodifikasian hukum adat yang mengemuka pada masa kolonial dikarenakan 

gagasan tersebut dipandang justru akan "membekukan" hukum adat yang sejatinya bercorak 

fleksibel dan dinamis (ibid, h. 173).  

 

Jika seorang Van Vollenhoven sendiri, sebagai seorang peneliti asing atas hukum adat, sangat 

menekankan corak hukum adat yang fleksibel dan dinamis, maka tentu adalah suatu ironi jika 

para akademisi anak bangsa sendiri yang bekerja dan mengabdi di fakultas-fakultas hukum di 

dalam negeri justru secara sadar maupun tidak sadar telah "membekukan" hukum adat dengan 

membiarkan terjadinya kekosongan kajian hukum adat kontemporer selama sekian lama. Hal ini 

antara lain dapat dibuktikan dari masih belum tergantikannya Adatrechtbundels yang disusun 

pada masa kolonial sebagai satu-satunya kompilasi hasil temuan etnografik atas hukum adat 

Indonesia yang paling komprehensif hingga saat ini. 

 

Persoalan mengenai adanya kecenderungan kemandegan kajian hukum adat di fakultas-fakultas 

hukum di Indonesia saat ini inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, khususnya menyangkut 

apa dan bagaimana kemandegan atau stagnasi tersebut terjadi. Paparan ini ditujukan sebagai 

bahan refleksi bersama bagi para penggiat kajian hukum adat guna menemukan, menghadapi, 

dan mengatasi bersama tantangan dan hambatan kajian hukum adat pada hari ini yang sedikit 

banyak juga akan membawa pengaruh pada masa depan hukum adat itu sendiri.  
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II. Sejarah Kajian Hukum Adat di Pendidikan Tinggi di Indonesia: Kajian Hukum Adat 

sebagai Kajian Yurisprudensi. 

Adanya kajian mengenai hukum adat secara akademik yang memang diawali oleh para sarjana 

Belanda tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisme, khususnya politik hukum kolonial 

yang ada pada waktu itu. Sebagaimana diketahui, walaupun ada usaha untuk melakukan 

unifikasi hukum atau yang dikenal dengan istilah eenheidsbeginsel, namun pada faktanya 

pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan kebijakan hukum yang pluralistik 

sebagaimana tertuang dalam pasal 131 jo. 163 Indische Staatsregeling (IS) di mana hukum yang 

berlaku, khususnya hukum perdata, dibedakan menurut golongan penduduknya, di mana 

hukum adat ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan pribumi. Adanya politik 

hukum sebagaimana demikian kemudian mendorong semakin digalakkannya kajian hukum adat 

baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis (Wignjosoebroto 1994, h. 

137-138). Jika pada masa Van Vollenhoven kajian hukum adat digunakan dalam rangka melawan 

upaya unifikasi hukum Eropa bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda termasuk 

golongan pribumi guna menunjukkan bahwa golongan pribumi memiliki hukumnya sendiri, 

maka pada masa Ter Haar kajian hukum adat dilakukan dalam rangka memperkuat dan semakin 

mendayagunakan posisi hukum adat dalam skema kebijakan hukum yang pluralistik 

sebagaimana tertuang dalam pasal 131 jo. 163 IS tersebut, yakni sebagai bahan bagi para hakim 

Landraad untuk menyelesaikan perkara di anatara orang-orang pribumi (ibid). 

 

Berdasarkan adanya politik etis yang tengah menggelora, pada tanggal 26 Juni 1909 dibukalah 

apa yang disebut sebagai Opleidingsschool voor de Indlandsche Rechtskundingen atau yang 

kemudian biasa disebut sebagai Rechtschool yakni sekolah hukum yang diperuntukkan bagi 

golongan pribumi guna nantinya mencetak mereka agar mampu menduduki posisi sebagai 

hakim Landraad. Sekolah ini kemudian ditutup pada tahun 1928 dan digantikan dengan 

Rechtshoogesschool yang telah berdiri sejak tahun 1924 yang memiliki fungsi yang sama dengan 

Rechtschool namun dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau setara dengan universitas 

(ibid, h. 153-154). Dengan berdirinya sekolah hukum yang bertujuan mencetak calon 

rechtsambtenaren dari golongan pribumi pada pengadilan Landraad sebagai pengadilan yang 

bertugas menyelesaikan perkara di antara orang-orang pribumi (ibid, h. 133) dengan hukumnya 

orang pribumi pula (hukum adat), maka mulai pada saat inilah orang-orang pribumi dikenalkan 

dengan kajian hukum adat secara akademik dalam tradisi pendidikan ala Eropa. 

 

Berdasarkan latar belakang ini, maka terdapat dua poin penting yang menentukan 

keberlangsungan kajian hukum adat secara akademik pada periode masa yang ada saat ini. 

Pertama, sejak berlakunya IS dengan politik hukumnya yang bercorak pluralistik, dapat 

dikatakan bahwa posisi hukum adat terangkat cukup kuat dan sejajar dengan hukum eropa, 

yakni sebagai sumber hukum yang digunakan dalam perkara-perkara di antara orang-orang 
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pribumi. Namun demikian, terangkatnya posisi hukum adat tersebut tetap dalam rangka prinsip 

Rechtstaat (negara hukum) yang mensyaratkan bahwa pelembagaan hukum khususnya 

peradilan dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya IS (yang sesungguhnya 

berakar jauh ke belakang pada Regerings Reglement / RR atau bahkan pada Algemene 

Bepalingen van Wetgeving / AB) maka telah terjadi pelembagaan hukum adat oleh negara. 

Hukum adat yang sejatinya adalah living law yang hidup dan dipertahankan oleh lembaga-

lembaga masyarakat berubah menjadi bagian dari hukum positif negara melalui proses 

pemositifan yang dilakukan oleh hakim pengadilan negara (dalam hal ini adalah Landraad) 

melalui putusannya (ibid, h. 133-134). Berdasarkan latar belakang ini, maka tidaklah heran jika 

Ter Haar sebagai murid Van Vollenhoven yang bertugas di Hindia Belanda sebagai pengajar di 

Rechtshoogeschool memiliki konsep mengenai Hukum Adat yang agak berbeda dengan gurunya, 

yakni dengan teori Beslisingen (teori keputusan)-nya. 

 

Poin penting yang kedua adalah bahwa dengan berdirinya Rechtsschool dan Rechtshoogeschool 

yang mendidik para calon hakim Landraad, maka kajian hukum adat sebagai kajian atas hukum 

golongan pribumi yang harus dikuasai oleh para siswa dan mahasiswa kedua sekolah di atas 

adalah kajian akademik guna kepentingan praktis di pengadilan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa 

kajian hukum adat yang dilakukan di pendidikan hukum pada dan sejak kala itu adalah sebuah 

kajian yang lebih condong sebagai kajian yurisprudensi atau kajian case law dalam tradisi 

Common Law (ibid). 

 

Tidaklah perlu banyak bukti untuk menunjukkan bahwa fakultas-fakultas hukum yang ada di 

negeri ini saat ini adalah lembaga-lembaga yang meneruskan jejak visi dan misi sebagaimana 

yang dimiliki Rechtsschool dan Rechtshoogeschool yang didirikan pada masa kolonial. Maka, 

kurikulum pendidikan hukum yang dimiliki fakultas-fakultas hukum saat ini pun tidak berbeda 

dengan yang dimiliki kedua sekolah hukum pada masa kolonial tersebut, yakni kurikulum yang 

didisain dalam rangka memberikan bekal skill atau keahlian dalam melakukan praktek hukum. 

Berdasarkan keadaan ini, maka kedua poin penting yang ada dalam konteks kajian atas hukum 

adat pada masa kolonial di atas juga terjadi dan terpertahankan hingga kini. Sehingga, kajian 

hukum adat yang dilakukan di fakultas-fakultas hukum hingga kini tetaplah cenderung menjadi 

kajian yurisprudensi, yakni kajian hukum positif dengan sumber hukum adat.  

 

Berdasarkan garis akar "genealogis" kajian hukum adat dalam pendidikan hukum di Indonesia 

sebagaimana djabarkan di atas, maka satu hal yang bisa disimpulkan adalah bahwa kajian 

akademik hukum adat di fakultas hukum adalah dan hanyalah kajian tentang "hukum adat 

sebagaimana dinyatakan negara" dan bukan sekali-kali tentang "hukum adat sebagaimana 

senyatanya hidup dan dipertahankan dalam kehidupan lembaga-lembaga adat yang ada di 

masyarakat." Jika dikaitkan dengan kajian pluralisme hukum, maka kajian hukum adat yang ada 
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dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum bukanlah kajian dalam perspektif pluralisme hukum, 

melainkan masih dalam perspektif sentralisme hukum (Griffiths 1986, h. 3) karena mengkaji 

hukum adat sebagai bagian dari hukum positif yang dipertahankan oleh lembaga negara melalui 

pengadilan dan bukan sebagai living law. 

 

 

III. Kajian Hukum Adat dalam Era Pos-Kolonial: Sebuah Gap (Jurang) Epistemik. 

Berdasarkan uraian dalam poin II di atas, maka dapat diketahui bahwa kajian hukum adat di 

fakultas-fakultas hukum yang ada saat ini di Indonesia adalah kelanjutan langsung dari apa yang 

telah dilakukan pada sekolah hukum (Rechtsschool dan Rechtshoogeschool) di masa kolonial, 

sebagaimana lembaga dan tradisi fakultas hukum juga merupakan kelanjutan dari pendidikan 

hukum masa kolonial. Dengan adanya fakta ini, maka apa yang terjadi dalam pendidikan hukum 

pada masa kolonial juga tetap terjadi pada masa kini, di mana ketika pendidikan hukum 

bertujuan memberikan bekal keahlian praktek hukum berdasarkan hukum positif dikarenakan 

misi penyelenggaraan pendidikan hukum itu sendiri yang diarahkan untuk mencetak para legal 

professionals, maka kurikulum dan materi yang diajarkan dalam pendidikan hukum tersebut 

akan sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang diambil oleh penguasa negara pada saat itu.  

 

Berkaca pada realitas politik hukum pasca kemerdekaan khususnya yang berlangsung dewasa 

ini, maka unifikasi hukum sebagai suatu usaha nan tak kunjung berhasil direalisasikan pada 

jaman kolonial justru menjadi garis fundamental kebijakan hukum nasional pasca kemerdekaan. 

Politik hukum yang mempertahankan tata hukum yang bercorak pluralistik sebagaimana 

dituangkan dalam pasal 131 jo. 163 IS secara pelan tapi pasti menjadi berubah ke arah tata 

hukum yang unifikatif seiring dengan dibuatnya berbagai perundang-undangan yang secara 

ekslusif dan sentralistik dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang diberlakukan secara 

seragam kepada seluruh penduduk. Hukum mengenai perkawinan, semisal, yang semula 

sepenuhnya mendasarkan aturannya menurut hukum adat, kini telah diatur oleh sebuah hukum 

positif secara seragam yakni dalam UU No. 1 Tahun 1974. Hal yang paling mencolok adalah 

menyangkut hukum tanah. Sebagaimana diketahui, hukum adat tentang tanah adalah salah satu 

area penting dalam hukum adat yang jika dikaji secara sosiologis-antropologis masih merupakan 

aturan yang ditaati oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Namun, dengan adanya UU No. 5 Tahun 1960 sebagai hukum positif negara tentang 

tanah yang memiliki substansi pengaturan yang sama sekali berbeda dengan hukum adat, maka 

secara yuridis normatif bisa dikatakan hukum adat tentang tanah menjadi tidak berlaku lagi. Apa 

yang terjadi dalam hukum tanah sebagaimana di atas juga terjadi dalam lapangan pengelolaan 

sumber daya alam lainnya, seperti halnya UU No.  41 Tahun 1999 sebagai hukum positif negara 

yang berlaku secara ekslusif menyangkut persoalan tentang kehutanan. Senada dengan apa 

yang ada dalam persoalan tanah, dengan berlakunya UU Kehutanan tersebut maka secara 
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yuridis normatif aturan hukum adat tentang penguasaan hutan dan kekayaan yang ada di 

dalamnya menjadi tidak berlaku lagi. 

 

Semakin menguatnya lembaga legislatif dengan proses legislasi yang intensif melalui program 

legislasi nasional (prolegnas) membuat sistem hukum Indonesia semakin kuat karakter Civil Law 

System-nya. Hal ini tentu saja semakin mengurangi domain hukum adat dalam tata hukum 

positif Indonesia, bahkan jauh melampaui apa yang terjadi pada masa kolonial. Jika pada masa 

kolonial hukum adat masih berfungsi sebagai sumber hukum bagi para hakim Landraad dalam 

menyelesaikan persoalan di kalangan penduduk pribumi, maka kini posisi dan peran hukum 

adat menjadi jauh berkurang. Secara yuridis-normatif, hukum adat praktis hanya berfungsi 

sebagai sumber hukum dalam perkara perdata yang belum diatur dalam perundang-undangan 

saja.  

 

Sebagai sebuah pendidikan yang bertujuan memberikan bekal keahlian atas hukum positif, 

maka perkembangan politik hukum nasional sebagaimana di atas juga membawa pengaruh 

dalam proses pendidikan hukum yang dijalankan di fakultas-fakultas hukum.  Domain hukum 

adat dalam tata hukum positif nasional yang kian terlimitasi dan termarjinalisasi oleh berbagai 

perundang-undangan nasional juga berdampak pada kian terlimitasi dan termarjinalisasinya 

kajian hukum adat dalam kurikulum pendidikan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum. 

Paling tidak, inilah yang terjadi pada fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi negeri (PTN) 

yang ada di Indonesia, sebagaimana tercermin pada kurikulum nasional (kurnas) di mana mata 

kuliah hukum adat ada di dalamnya dengan porsi SKS yang hanya 2 (dua) sks dengan materi 

yang praktis tidak berubah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dengan mengingat latar 

belakang politik hukum nasional yang membuat kajian hukum adat di fakultas hukum menjadi 

"sekedar mempertahankan apa yang belum hilang", maka "kebekuan" dan stagnasi materi 

kajian hukum adat dalam kurikulum fakultas hukum yang ada saat ini menjadi "bisa dipahami." 

Sehingga, konsep hukum adat yang dikaji dalam kurikulum pendidikan hukum saat ini adalah 

konsep yang kurang lebih sama yang dikaji dalam Rechtsschool dan Rechtshoogeschool pada 

masa kolonial. 

 

Apa yang terjadi dalam potret kajian hukum adat sebagaimana di atas tentu tidak akan terjadi 

jika spektrum kajian hukum yang ada di fakultas hukum tidak hanya dititik beratkan pada 

pendidikan hukum positif saja alias pendidikan hukum dalam paradigma sentralisme hukum. Hal 

yang terjadi akan berbeda jika, semisal, perspektif yang digunakan dalam melakukan kajian 

adalah perspektif pluralisme hukum. Melalui perspektif ini, maka obyek kajian hukum tidak lagi 

merujuk pada hukum positif, melainkan lebih kepada hukum yang hidup di masyarakat. 

Sehingga, obyek kajian hukum adat adalah bukan apa yang telah dipositifkan oleh pengadilan, 

melainkan hukum adat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang 
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dipertahankan melalui lembaga-lembaga informal (di luar lembaga negara) mereka sendiri. 

Kajian seperti ini sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam kajian antropologi hukum dengan 

menghasilkan temuan-temuan baru yang melimpah. Namun sayangnya, kajian antropologi 

hukum yang lebih menekankan pendekatan empiris-teoretis ini juga cenderung terpinggirkan 

dari narasi besar kajian hukum di fakultas-fakultas hukum yang masih memegang teguh 

pendekatan normatif-dogmatik-praktis. 

 

 

IV. Kesimpulan 

Dalam menakar tantangan dan hambatan atas kajian hukum adat khususnya yang ada di 

fakultas-fakultas hukum dewasa ini, maka setidaknya terdapat beberapa poin penting yang bisa 

diambil. 

 

Pertama, kajian hukum adat secara legal-doktrinal atau normatif-dogmatik yang selama ini 

dilakukan di fakultas-fakultas hukum adalah kajian hukum adat dalam kerangka hukum positif, 

yakni hukum adat sebagai sumber hukum positif yang dipakai dalam persoalan-persoalan 

perdata yang belum diatur oleh perundang-undangan nasional, yang kemudian akan 

dikongkritkan menjadi hukum melalui putusan-putusan pengadilan. Hal ini sesungguhnya 

adalah tradisi kajian hukum adat yang telah digunakan dalam pendidikan hukum pada masa 

kolonial, dan tradisi ini dipertahankan seiring dengan penerusan misi pendidikan hukum kolonial 

itu sendiri oleh fakultas-fakultas hukum Indonesia saat ini sebagai pendidikan profesional dalam 

rangka mencetak tenaga ahli hukum yang nantinya akan duduk di berbagai pos-pos profesi 

hukum yang semuanya menjadi bagian integral dari sistem hukum positif yang memiliki skill 

penguasaan hukum positif yang berlaku. 

 

Kedua, adanya fakta di atas membuat kurikulum kajian hukum adat di fakultas-fakultas hukum 

menjadi sangat dipengaruhi oleh politik hukum nasional yang ada, dan dengan semakin 

ditinggalkannya hukum adat sebagai sumber hukum positif dengan semakin banyaknya dibuat 

perundang-undangan yang berlaku sentralistik, ekslusif, dan unifikatif, maka hal ini semakin 

membatasi dan mengurangi domain keberlakuan hukum adat dalam tata hukum positif nasional 

yang secara logis hal ini akan mengurangi domain kajian hukum adat dalam kurikulum 

pendidikan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum. Pada akhirnya, stagnasi yang terjadi 

dalam kajian hukum adat di fakultas-fakultas hukum seperti yang terjadi saat ini menjadi 

semacam keniscayaan. 

 

Sehingga, berdasarkan dua poin di atas, guna mengatasi permasalahan yang ada dalam kajian 

hukum adat tersebut setidaknya terdapat dua hal pokok yang harus dilakukan secara koheren: 
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Yakni melakukan perubahan dalam garis kebijakan politik pendidikan hukum di Indonesia dan 

sekaligus melakukan perubahan dalam garis kebijakan politik hukum nasional. 

 

------------------------------------- 
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