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SARI 

 
 Firmanti, Erna Apit. 2009. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di 
Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Sarjana 
Hukum Universitas Negeri Semarang. Ali Masyhar, SH, M.H. Dr. Indah Sri 
Utari, SH, M.Hum. 98 Halaman. 
 
Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana Pencurian, Suku Samin. 
 

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora memiliki Ajaran 
Samin (Saminisme) yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914), adalah 
sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap 
kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. 
Sebagai gerakan yang cukup besar, Saminisme tumbuh sebagai perjuangan melawan 
kesewenangan Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan 
hutan jati. Ajaran Samin menganjurkan kepada para pengikutnya untuk melawan 
pemerintah kolonial Belanda, seperti tidak menyetor padi ke lumbung desa, menolak 
membayar pajak. 

Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini meliputi,masalah yang 
menjadi topik pembahasan adalah, bagaimana cara penyelesaian tindak pidana 
pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora?,  
bagaimana peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah tindak pidana pencurian 
di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora?, apakah 
penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin 
Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora diakui oleh hukum negara 
Indonesia?. Dan tujuan dari penulisan skris-psi ini adalah mengetahui dan memahami 
penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 
Banjarejo Kabupaten Blora, mengetahui dan memahami peranan masyarakat Suku 
Samin untuk  mencegah tindak pidana di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 
Banjarejo Kabupaten Blora. mengetahui dan memahami pengakuan oleh hukum 
Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 
Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

 Karena fokus utama dalam penelitian ini mengkaji penyelesaian terhadap tindak 
pidana pencurian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum, 
disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 
masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur. 

 Hasil Penelitian ini bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian Suku Samin 
Desa Klopoduwur Penyelesaian tindak pidana di Suku Samin diselesaikan menurut 
hukum adat yang berlaku di Suku Samin yang dipimpin oleh Kepala Desa dan 
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Sesepuh Desa Klopoduwur. Sanksi adat yang diberikan  pada orang yang melakukan 
tindak pidana pencurian yaitu : orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan 
diketahui oleh masyarakat maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat Suku 
Samin, orang tersebut sudah tidak lagi dianggap sebagai warga masyarakat Samin. 
Apabila ada acara-acara di desa tersebut seperti acara syukuran desa, pertemuan-
pertemuan antar masyarakat desa maka orang yang melakukan tindak pidana 
pencurian tidak lagi diundang hadir dalam acara-acara tersebut, seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Suradi sebagai sekertaris Desa Klopoduwur. Perananan 
masyarakat Samin dalam penyelesaian sangatlah besar dengan menjalankan ajaran-
ajaran yang diajarkan oleh Samin Surosentiko dengan baik, sehingga dengan 
menjalankan ajaran tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. 
Penyelesaian tindak pidana yang di selesaikan berdasarkan hukum adat Samin apabila 
dilaporkan oleh salah satu pihak yang menjadi korban pencurian ke kantor polisi 
sektor Banjarejo, Kabupaten Blora, maka dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti 
semua laporan dari masyarakat Suku Samin. Hal ini sesuai dengan tugas dan 
wewenang polisi yaitu menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat. Dengan 
demikian penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin tidak diakui oleh 
hukum positif Indonesia.  

Tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Klopoduwur diselesaikan 
menurut hukum adat  masyarakat Samin, dan diselesaikan menurut hukum positif 
Indonesia. Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian material yang sedikit 
diselesaikan menurut hukum adat masyarakat Samin dan untuk tindak pidana yang 
mengakibatkan kerugian material yang banyak diselesaiakan menurut hukum positif 
Indonesia.Peranan masyarakat Suku Samin dalam mencegah tindak pidana pencurian 
di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sangat besar, ajaran-
ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku atau pebuatan 
manusia khususnya orang-orang Samin agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk 
anak keturunannya kelak.Penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan 
oleh masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten 
Blora tidak diakui oleh hukum negara Indonesia.  

Pemerintah seyogyanya mengakui hukum yang hidup dan berkembang di 
masyarakat Suku Samin untuk pertimbangan penegakan hukum di Indonesia. 
Pemerintah seyogyanya memberi peluang dan kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembangnya adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Suku Samin. Bagi 
masyarakat Samin untuk melestarikan dan menjaga adat istiadat budaya Saminisme 
sehingga tidak pudar oleh modernisasi zaman sekarang. Bagi masyarakat Samin 
untuk melestarikan dan menjaga adat istiadat budaya Saminisme sehingga 
kebudayaan Saminisme tidak pudar oleh modernisasi zaman sekarang, serta bagi 
masyarakat Samin untuk tetap menjaga adat istiadat dan ajaran-ajaran yang diajarkan 
oleh Samin Surosentiko.   

 Semarang,    September 2009 

 Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora memiliki 

Ajaran Samin (Saminisme) yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-

1914), adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan 

penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda 

abad ke-19 di Indonesia. Sebagai gerakan yang cukup besar, Saminisme 

tumbuh sebagai perjuangan melawan kesewenangan Belanda yang merampas 

tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati.  

Ajaran Samin menganjurkan kepada para pengikutnya untuk melawan 

pemerintah kolonial Belanda, seperti tidak menyetor padi ke lumbung desa, 

menolak membayar pajak, dan menolak menggembala ternak bersama dengan 

ternak lainnya. Ajaran tersebut ternyata mendapat tanggapan yang baik dari 

masyarakat. Pemerintah kolonial Belanda membebani rakyat dengan cara 

dipaksa untuk membayar pajak, kerja paksa dan menguras hasil bumi, 

sementara rakyat sendiri berada dalam kelaparan dan kemiskinan, sehingga 

ajaran Samin dalam waktu singkat mempunyai banyak pengikut dan cepat 

menyebar ke daerah-daerah sekitar seperti Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, 

Tuban, Bojonegoro, Ngawi dan lainnya.   

Beberapa pikiran orang Samin diantaranya; menguasai adanya 

kekuasaan tertinggi (sang Hyang Adi Budha), ramah dan belas kasih terhadap 
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sesama mahkluk, tidak terikat kepada barang-barang dunia-kegembiraan-dan 

kesejahteraan, serta memelihara keseimbangan batin di kalangan antar warga. 

Orang Samin dengan jelas mencita-citakan membangun negara asli pribumi, 

yang bebas dari campur tangan orang kulit putih, tiada dominasi barat satupun. 

Ajaran politik yang dikenakan pada suku Samin yaitu cinta dan setia kepada 

amanat leluhur, kearifan tua, cinta dan hormat akan pemerintahan yang 

dianggap sebagai orang tua dan sesepuh rohani, hormat dan setia pada dunia 

intelektual. 

 Pandangan orang Samin terhadap pemimpinnya sampai saat ini masih 

mengakui bahwa Kyai Samin tidak pernah mati, Kyai Samin hanya mokhsa 

yang menjadi penghuni kaswargan. Tokoh ini dimitoskan secara fanatik, 

bahkan pada perayaan upacara rasulan dan mauludan sebagai ajang untuk 

mengenang kepahlawanan Kyai Samin. Setiap pemuka masyarakat Samin 

selalu berpegangan sejenis primbon (kepek) yang mengatur kehidupan luas, 

kebijaksanaan, petunjuk dasar ketuhanan, tata pergaulan muda-mudi, remaja, 

dewasa dan antar warga Samin, seperti ; 

Ajaran perilaku yaitu suatu ajaran tentang bagaimana manusia harus 

berperilaku agar selamat di dunia dan di akhirat. Ajaran ini berpedoman pada 

buku atau Serat Jamus Kalimosodo yaitu serat yang diperoleh oleh Samin 

Surontiko pada waktu bersemedi di desa Klopoduwur. Serat atau buku tersebut 

terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu : 
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1. Serat  Punjer Kawitan 

Artinya buku perihal silsilah keluarga yang pokok dan utama. 

Berpedoman dari buku tersebut, Samin Surontiko menganjurkan dan 

menyuruh para pengikutnya untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, 

karena tanah jawa bukan milik Belanda, tanah Jawa adalah milik ”Wong 

Jowo” (orang Jawa) sehingga masyarakat menolak untuk membayar pajak, 

bebas menebangi pohon yang ada di hutan karena warisan dari leluhur. 

2. Serat Pikukuh Kasajaten  

Yaitu suatu buku yang berisi tentang ajaran perkawinan. Dalam 

buku atau Serat Pikukuh diatur tentang larangan-larangan dalam 

perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan perceraian. 

3. Serat Uri-Uri Pambudi 

Yaitu buku tentang bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. 

Buku atau serat uri-uri pambudi berisi tentang ajaran :  

a. Angger-angger Pratikel (hukum tingkah laku) 

Serat ini berisi larangan bagi warga Samin dalam berbuat jahat, 

berbicara kotor, iri pada orang lain dan mencuri. 

b. Angger-angger Pangucap (hukum berbicara) 

Serat ini berisi bahwa orang berbicara harus meletakkan 

pembicaraannya antara angka lima, tujuh dan, sembilan artinya kita 

harus memelihara mulut kita dari kata-kata kotor, tidak sopan dan kata-
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kata yang menyakiti hati orang lain.  

c. Angger-angger Lakonono (hukum tentang apa-apa harus dijalankan ) 

Serat ini berisi orang Samin selalu sabar dan sifat sabar tersebut 

diperoleh dengan latihan berupa ” prehatin”, ”topo Broto”, semedi” 

dan lain-lain. 

4.   Serat Jati Jawi  

Buku atau serat ini berisi tentang kemuliaan hidup di akherat. Dalam 

buku tersebut diceritakan pula tentang ”hukum karma”, yaitu manusia akan 

menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan baik akan 

di balas dengan kebaikan dan perbuatan jahat akan berakibat tidak baik 

pula, seperti falsafah yang mereka yakini yaitu ”becik ketitik ala ketoro, 

sopo goroh bakal growoh, sopo salah bakal seleh” yang artinya perbuatan 

yang baik atau buruk akan kelihatan, siapa yang dusta akan cacat dan siapa 

yang salah akan kalah. 

5. Serat Lampahing Urip 

 Yaitu berisi tentang perjalanan hidup manusia berupa ajaran; 

mencari hari baik untuk mendirikan rumah, bertanam, melangsungkan 

”brokahan” dan lain-lain. 

Masyarakat Suku Samin mempunyai sifat perilaku yang menurut 

masyarakat umum dikatakan sebagai masyarakat yang agak berbeda sifatnya 

dari masyarakat lain di Indonesia, seperti suka ”membangkang” (bandel), 

”nyengkak” (membentak-bentak), ”nggendeng” (pura-pura gila) sehingga 



5 
 

 

mayarakat Suku Samin mendapat tanggapan dan penilaian negatif dari 

masyarakat lain. Bagi masyarakat yang mau mengerti dan menyadari 

keberadaan Suku Samin, hal itu bukanlah merupakan suatu masalah, sebaliknya 

bagi masarakat yang tidak mau mengerti dan menyadari keberadaan Suku 

Samin, maka hal itu merupakan suatu masalah karena sifat atau tingkah 

lakunya. 

 Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah 

kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara 

fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban 

yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya dengan tidak 

membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka 

membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Adat istiadat 

dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Samin tidak dimiliki 

oleh masyarakat di luar Suku Samin. Hal inilah yang membedakan masyarakat 

Suku Samin dengan masyarakat bukan Suku Samin. Apabila di Suku Samin 

terjadi tindak pidana pencurian seyogyanya dapat diselesaikan dengan adat 

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Samin.  

 Karena sifat yang cenderung untuk melawan pemerintah kolonial 

Belanda, maka sifat tersebut terbawa sampai sekarang. Keyakinan orang Samin 

yang dijalani cukup konservatif untuk mengatur tata hidup mereka sendiri 

sehingga terjadinya tindak pidana di Suku Samin diselesaikan dengan caranya 

sendiri yang sedikit menyimpang dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

yang disingkat  KUHP atau hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia 
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sekarang, sehingga penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin 

mempunyai titik beda dengan cara penyelesaian hukum nasional Indonesia. Hal 

ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti PENYELESAIAN TINDAK 

PIDANA PENCURIAN DI SUKU SAMIN DESA KLOPODUWUR 

KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA 

B.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang skripsi yang penulis uraikan di 

atas maka identifikasi  masalah  sebagai berikut: 

a. Cara penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

b. Peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah tindak pidana 

pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora. 

c. Pengakuan oleh hukum Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana 

pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora. 

d. Kearifan Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di 

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

e. Hubungan pelaku tindak pidana pencurian dengan masyarakat Suku 

Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 
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f. Status sosial pelaku tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.   

g. Hadirnya hukum nasional Indonesia (KUHP) di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

h. Hadirnya perangkat-perangkat nasional atau penegak hukum di Suku 

Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

2.  Pembatasan Masalah  

  Penyelesaian tindak pidana di Suku Samin Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sangat luas sehingga penulis akan 

membatasi masalah pada penyelesaian tindak pidana pencurian, peranan 

masyarakat Suku Samin untuk mencegah tindak pidana pencurian, dan 

pengakuan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh hukum positif 

Indonesia di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora. 

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka beberapa permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora? 

2. Bagaimana peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah tindak pidana 

pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora? 
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3. Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh 

masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora diakui oleh hukum negara Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku 

Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

2. Mengetahui dan memahami peranan masyarakat Suku Samin untuk  

mencegah tindak pidana di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora. 

3. Mengetahui dan memahami pengakuan oleh hukum Indonesia terhadap 

penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

E.  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian dapat bermanfaat secara teoritik maupun 

secara praktis yaitu: 

1.  Manfaat Teoritik 

a. Diharapkan bahwa data dan fakta yang terdapat di lapangan dapat 

menjadi landasan untuk melakukan penyelesaian hukum secara benar 

dan tidak merugikan masyarakat umum terhadap tindak pidana 

pencurian. 
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b. Diharapkan dapat memberi paparan atau jawaban tentang kerangka dari 

kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Samin di Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Penegak Hukum yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

b. Bagi mahasiswa fakultas hukum, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat agar mahasiswa Fakultas Hukum lebih mengetahui dan 

memahami proses penyelesain tindak pidana pencurian di Suku Samin 

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

c. Bagi masyarakat umum yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan atau wawasan agar masyarakat bisa memberikan peran serta 

pengakuan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Suku Samin 

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

F.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam menyusun sistematika penulisan penulis secara garis besar 

membaginya dalam tiga bagian pokok yaitu, bagian awal skripsi yang berisi 

halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstraksi, daftar isi, daftar lampiran. 

Kemudian bagian isi skripsi yang terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :  

Bab I pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang, pembahasan masalah, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II penelaahan pustaka berisi penelaahan yang diuraikan dalam pengertian 

pidana, pengertian tindak pidana, pengertian hukum pidana, pengertian hukum 

acara pidana, wilayah dan sumber hukum acara pidana Indonesia, proses 

beracara pidana, pengertian penyelesaian, pengertian pencurian, pengertian 

masyarakat,suku Samin dalam lintasan sejarah. 

Bab III metode penelitian yang berisi metode pendekatan, fokus penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang mengurai tentang cara 

penyelesaian tindak pidana pencurian, peranan masyarakat Suku Samin untuk 

mencegah tindak pidana pencurian, pengakuan hukum di Indonesia terhadap 

penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat  Suku 

Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.  

Bab V penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta 

saran-saran yang diharapkan dapat membantu pemecahan masalah tindak 

pidana pencurian yang memihak pada para pencari keadilan. 

Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A.  Penelaahan Pustaka 

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia, bangsa 

Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan memiliki adat istiadat yang 

berbeda, dimana perbedaan itu menjadi identitas suatu kepulauan atau daerah 

yang ada di Indonesia. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah Suku 

Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang 

mempunyai adat istiadat untuk mengatur kehidupan dalam masyarakatnya 

sendiri. Adat istiadat yang hidup dan berkembang dengan tradisi rakyat inilah 

yang merupakan sumber bagi hukum adat. Menurut Supomo, sebagaimana 

dikutip Wignjodipuro bahwa pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak 

tertulis di dalam peraturan-peraturan legeslatif (unstatutory law) meliputi  

peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, 

tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya 

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipuro, 

14:1989).  

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (law the living), diikuti 

dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke 

generasi berikutmya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang 

dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap 
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mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu si pelanggar 

diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui 

pengurus adatnya. 

 Menurut Hadikusuma dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Adat 

dijelaskan bahwa hukum pidana adat mempunyai sifat sebagai berikut : 

          1.  Menyeluruh dan menyatukan 

      Karena dijiwai oleh sifat kosmis,yang mana satu sama lain saling 
berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang 
bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. 

2.   Ketentuan yang terbuka 

      Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi 
sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka 
untuk segala peristiwa dan perbuatan yang mungkin terjadi.  

3.  Membeda-bedakan permasalahan 

   Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-
mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar 
belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka 
dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi bebeda-
beda. 

4.  Peradilan dengan permintaan 

    Penyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya 
permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak 
yang dirugikan atau dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak 
adil. 

5.  Tindakan reaksi atau koreksi 
    Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya 

tetapi juga dapat dikenakan pada kerabatnya/keluarganya bahkan 
mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Hadikusuma,1984: 22-
25) 

Sumber Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Adat mempunyai sumber 

hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum tidak 

tertulis adalah kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus 
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dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedang sumber 

hukum tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan-peraturan yang 

dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya. 

Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial 

karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau kelompok warga masyarakat 

yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan akan pulih kembali bilamana 

reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau 

dipenuhi oleh si pelanggar adat. 

1.  Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Hukum Pidana 

          Beberapa pengertian pidana menurut para ahli hukum : 

a. Sudarto : ”Pidana ialah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu.” 

b. Fitzgerald : “Punishment is the authoritative infliction of suffering for 
an offence”. 

c. Sir Rupert Cross : “Punishment means the inflicsion of pain by the state 
on someone who has been convictied of an offence”. 

       Jadi pada intinya pidana mengandung unsur : 

a. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak    
menyenangkan; 

b. diberikan secara sengaja oleh orang/badan yang berwenang; 
c. kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana (Masyhar, 2006 : 

2). 
Pengenaan pidana tidak semata-mata memberikan penderitaan 

terhadap pelaku tindak pidana  saja tetapi dikenakannya pidana memiliki 
tujuan : 

a. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki 
atau perbuatan salah. 

b.  Mengenakan penderitaan atau pembalasan (Masyhar, 2006 : 3). 
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Para pakar hukum pidana mengemukakan pendapatnya mengenai 
teori-teori pemidanaan yang meliputi : 

a.  Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldingstheorieen). 

  Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 
kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana bukan 
merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk 
mencerminkan keadilan. John Kaplan membedakan teory absolut : 

1) Teori pembalasan (the revenge theory). 
2) Teori penebusan dosa (the expiation theory). 

b.  Teori Relatif 
1). Teori perlindungan masyarakat  seperti yang dikemukakan oleh J. 

Andenaes. 
 2). Teori  / aliran reduktif seperti yang dikemukakan oleh N. Walker. 

Pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan/pengimbalan 
kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 
mempunyai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat (supaya orang 
jangan melakukan tindak pidana) (Masyhar, 2006 : 2-3). 

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai : ”aturan hukum yang 

mengakibatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu 

akibat yang berupa pidana” (definisi dari Mezger). Jadi dasar hukum Pidana 

berpokok kepada 2 hal, ialah : 

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Dengan ”perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu 

dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat 

disebut ”perbuatan yang dapat dipidana” atau dapat disingkat 

”perbuatan jahat” (Verbrechen atau crime). Oleh karena itu dalam 

”perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka 

persoalan tentang ”perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah 
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perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. 

b. Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu ini. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini 

juga meliputi apa yang disebut ”tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, 

masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar 

memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku 

jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 

KUHP (Sudarto, 1990 : 9).  

Arti kata hukum pidana adalah pengertian hukum mengenai pidana. 

Kata ”pidana” berarti hal yang ”dipidanakan” , yaitu oleh instansi yang 

berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya 

ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada 

hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang 

bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur ”hukuman” sebagai suatu 

pembalasan tersirat dalam kata ”pidana” (Prodjodikoro, 2003 : 1). 

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil. Mr. J.M. van Beammelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut: 

”hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-

turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan 

pidana yang diancamkan terhadap perbutan itu. Hukum pidana formil 
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mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan 

menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”. 

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang ; tindak pidana. Menurut Prof. Mr. van der 

Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan 

perbuatannya tetapi manusianya. Prof. Moeljatno memakai istilah 

”perbuatan pidana” untuk kata ”delik”. Menurut Mulyatno, kata ”tindak” 

lebih sempit cakupannya daripada ”perbuatan”. Kata ”tindak” tidak 

menunjukkan pada hal yang abstak seperti perbuatan, tetapi hanya 

menyatakan keadaan yang kongkrit. E. Utrecht memakai istilah ”peristiwa 

pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa dari sudut hukum pidana. 

Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah ”pelanggaran pidana” 

untuk kata ”delik” (Marpaung, 2005 : 7). 

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah strafbaarfeit. Mengenai 

”delik” dalam arti strafbaar feit para pakar hukum pidana masing-masing 

memberi definisi sebagai berikut : 

a. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan 

undang-undang; 

b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-

hak orang lain; 

c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
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tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 

”Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil” 

(Marpaung, 2007 : 8). 

Hukum pidana adalah bagian dari dari keseluruhan hukum yang 

berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk:  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan; 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

2.  Hukum Acara Pidana  

Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari sejarah berlakunya 

hukum acara pada umumnya, hukum acara pidana pada khususnya. Sampai 

sekarang hukum acara pidana yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia 

ádalah Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana (KUHAP).  
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Agar lebih memahami definisi hukum acara pidana maka di bawah ini 

akan dikemukakan definisi, baik yang dirumuskan oleh sarjana barat 

maupun sarjana timur sebagai berikut : 

a. J de Bosch Kemper 

“Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan 

undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk 

menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar” (Sutarto, 

2005 : 2). 

b. Mr.S.M. Amin  

 Menguraikan antara lain tentang ditaatinya hukun acara pidana 
berpendapat : “Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan dan 
ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh alat negara yang berhak, yang 
ditaati oleh setiap (anggota masyarakat) warga negara dan yang 
dapat dipaksakan oleh alat negara yang berhak bilamana seorang 
tidak mentaatinya”.  
Sebagai ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman 
dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan 
atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti 
memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang 
meng”abdi” terhadap hukum materiil. Kemudian menyimpulkan :  
Isi hukum acara ini mengatur bagaimana  
1) cara mencari kebenaran ; 
2) cara memperoleh keputusan hakim ; 
3) cara memperoleh keputusan hakim (Siregar, 1983 : 45). 
 

Dari beberapa pendapat tentang definisi hukum acara pidana tersebut 

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah 

untuk melaksanakan atau untuk menegakkan hukum pidana. Oleh karena 

itu diantara kedua-duanya saling  berhubungan yang sangat erat, sehingga 

kadang-kadang bagi kita sulit ditentukan apakah aturan itu merupakan 

ketentuan hukum pidana ataukah termasuk ketentuan hukum acara pidana. 
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Sebagai contoh misalnya, mengenai ketentuan Pasal 76 KUHP yaitu 

mengenai asas ne bis in idem. Asas ini mengandung arti bahwa orang yang 

tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya karena satu perbuatan (feit), yang 

telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan putusan 

pengadilan (Vonnis) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in 

kracht van gewijsde). Ketentuan ini dapat dipandang sebagai aturan pokok 

dalam hukum pidana, tetapi dapat pula dianggap sebagai aturan dalam 

hukum acara pidana (Sutarto, 2005 : 3). 

Hukum acara pidana telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan 

saja adanya orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana. Ini berarti 

bahwa hukum acara pidana itu sudah dapat berjalan meskipun sebenarnya 

tidak terjadi suatu tindak pidana (Sutarto, 2005 : 4). 

3.  Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Acara Pidana di Indonesia 

Wilayah hukum acara pidana dalam hukum yaitu hukum pidana 

dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan 

hukum acara pidana (hukum acara pidana formal). Hukum dibagi atas 

hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara (modern) termasuk 

hukum publik. Dalam masyarakat primitif atau kuno, tidak terdapat batas 

antara hukum dan hukum prifat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas 

antara acara perdata dan pidana. Hal ini terjadi baik di Indonesia maupun 

didunia Barat, terkenal adagium Wo kein Kleger ist, ist kein Richter  (kalau 

tidak ada aduan maka tidak ada hakim). Sisa sifat privat pada hukum pidana 

(materiil dan formal) masih ada sampai sekarang ini (Hamzah, 2002 : 9-10).  
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Mengenai ruang ligkup berlakunya hukum acara pidana, dalam 

KUHAP Pasal 2 disebutkan bahwa  : Undang-undang ini berlaku untuk 

melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada 

semua tingkat peradilan.“Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih 

sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, 

penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. 

Pembinaan narapida tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang 

menyangkut perencanaan undang-undang pidana” (Hamzah, 2002:3). 

Sumber hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

sumber hukum acara pidana induk dan sumber lain. Sumber hukum acara 

pidana induk adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 

disingkat KUHAP yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP 

ini terdiri dari XXII Bab dan 286 Pasal. Sedangkan sumber lain meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Dengan 

adanya undang-undang ini maka tidak berlaku lagi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 tahun 1999; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum; 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tenteng Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2; 

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1983 

Nomor 36 (Sutarto, 2005:7-8). 

4. Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia 

a. Laporan dan Pengaduan 

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau 

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 

Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan 

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 
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menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana 

aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). 

b. Penyelidikan  

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan : “Penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

dalam Undang-undang ini”. 

Yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Dalam Pasal 1 

angka 4 disebutkan : Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik 

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penyelidikan. 

Dalam Pasal 4 KUHAP juga ditentukan bahwa penyelidik adalah 

setiap pejabat polisi negara republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya 

dalam Pasal 5 disebutkan : 

1).  Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 : 

a) karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

(1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

(2) mencari keterangan dan barang bukti; 

(3) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 
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(4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

b) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

(1)  penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan 

dan penyitaan; 

(2)  pemeriksaan dan penyitaan surat; 

(3)  mengambil sidik jari dan memotret orang; 

(4)  membawa dan menghadapkan orang pada penyidik. 

2). Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

kepada penyidik”. 

c.  Penyidikan  

Pengertian Penyidikan dalam KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 angka 2 KUHAP). 

Berdasarkan rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dapat 

diambil kesimpulan bahwa tugas utama penyidikan adalah : 

1). mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut membuat tentang 

tindak pidana yang terjadi; 

2). menemukan tersangka. 
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Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya 

tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai : 

1). tindak pidana apa yang dilakukan; 

2). kapan tindak pidana itu dilakukan; 

3). dengan apa tindak pidana itu dilakukan; 

4). bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 

5). mengapa tindak pidana itu dilakukan; 

6). siapa pembuatnya (Suryono Sutarto, 2005 : 46). 

Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Yang dimaksud penyidik 

adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 

untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Wewenang 

penyidik dari POLRI adalah : 

1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2). melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

3). menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

5). melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6). mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

7). memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
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8). mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9). mengadakan penghentian penyidikan; 

10). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab  

(Pasal 6 angka 1 huruf a  KUHAP). 

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dikatakan berlaku di dunia. 

Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai 

penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih di Indonesia, dimana 

polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda 

dengan negara-negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda 

(Hamzah, 2000:78).  

Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sesuai 

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan 

dalam pelaksanaannya tugasnya berada dibawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik POLRI (Pasal 6 angka 1 huruf b KUHAP). 

Perlu dibedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu. 

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkan syarat kepangkatan sesuai peraturan pemerintah (Pasal 10 

KUHAP). Wewenang penyidik pembantu sama dengan penyidik hanya 

saja mengenai penahanan wajib didasarkan atas pelimpahan dari 

penyidik. 
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d.  Penangkapan dan Penahanan 

Pengertian penagkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa 

apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan 

atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang (KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP dinyatakan 

bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga 

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup. Bukti alat yang cukup menurut Suryono Sutarto harus 

ditafsirkan adanya minimum dua alat bukti. Hal ini sesuai asas yang 

dikenal dalam hukum acara pidana yaitu unus testis nullus testis atau 

Een getuige is geen getuige (satu saksi bukan saksi) (Suryono Sutarto, 

2005 : 58). 

 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang (KUHAP) (Pasal 1 angka 21 KUHAP). 

e.  Penuntutan 

Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan penuntutan adalah 

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 

diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pengertian 
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penuntut umum disini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP). Sedangkan 

pengertian jaksa  menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah 

pejabat yang diberi wewenang  oleh Undang-undang (KUHAP) untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan. Wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP 

adalah : 

1). menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau pembantu penyidik; 

2). mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan 

ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan 

penyidikan dari penyidik; 

3). memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 

4). membuat surat dakwaan; 

5). melimpahkan perkara ke pengadilan; 

6). menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 

kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang 

yang telah ditentukan; 
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7). melakukan penuntutan; 

8). menutup perkara demi kepentingan hukum; 

9). mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut undang-undang; 

10). melaksanakan penetapan hakim. 

f.   Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri 

Setelah Pengadilan Negeri (PN) menerima surat pelimpahan 

perkara dari penuntut umum dalam hal ini kejaksaan negeri, maka ketua 

pengadilan mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang 

dari pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua 

Pengadilan Negeri (KPN) berpendapat bahwa perkara tersebut 

merupakan wewenangnya maka KPN menunjuk seorang hakim yang 

akan menyidangkannya. Jika KPN berpendapat bahwa perkara pidana 

yang dimaksud bukan wewenangnya maka KPN menerbitkan “surat 

penetapan” mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri yang 

bersangkutan menangani perkara. Setelah dibuat surat penetapan 

tersebut maka berkas pelimpahan dikembalikan lagi ke penuntut umum 

(Pasal 148 KUHAP). Apabila ternyata penuntut umum berkeberatan 

atas dikeluarkannya surat penetapan tersebut maka penuntut umum 

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tesebut 

diterimanya dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi 

(PT) yang di wilayah hukum PN yang bersangkutan dalam tenggang 
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waktu 14 hari dan pengadilan tinggilah yang berhak memutuskan (Pasal 

149 KUHAP). 

Dalam keputusannya pengadilan negeri adalah digolongkan 

pengadilan tingkat pertama. Apabila pihak terdakwa tidak menerima 

keputusan PN dapat mengajukan banding ke PT selanjutnya sampai ke 

MA yang merupakan upaya hukum biasa terakhir. Apabila diperlukan 

masih ada peninjauan kembali untuk upaya hukum luar biasa 

5.   Pengertian Penyelesaian, Pencurian dan Masyarakat   

a. Pengertian penyelesaian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian berasal dari 

kata selesai yang artinya sudah jadi (tentang sesuatu yangg dibuat); 

habis dikerjakan: mudah-mudahan pembuatan jembatan itu dapat 

selesai akhir tahun ini; 2 habis; tamat; berakhir: pertunjukan selesai 

pukul 23.00; 3 beres (terbayar, lunas, impas): utangnya sudah selesai; 4 

putus (tentang perkara, harga, perundingan, dan sebagainya): 

perkaranya belum selesai; 5 teratur rapi; tidak kusut (tentang rambut); 

jelas lagi baik (tentang perkataan dan sebagainya): rambutnya selesai 

diandam; kejadian itu diceritakannya dengan selesai. pe·nye·le·sai·an 

dan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dulu berbagai-bagai arti 

seperti pemberesan, pemecahan), (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

online).  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian penyelesaian yaitu suatu 

proses atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara untuk 

mendapatkan suatu hasil yang akan dicapai. 

b. Pengertian  pencurian 

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian 

adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara 

melawan hukum. 

c.   Pengertian masyarakat 

Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. 

Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa 

yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkadang pengaruh, bekas 

dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat 

berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya 

berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan fese kini merupakan 

persyaratan sebab-akibat yang menentukan fase berikutnya.  

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas 

internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan 

organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku 

individual. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik (entity), tetapi 

seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda (Sztompka, 

2007 : 65).  
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6.   Suku Samin dalam Lintasan Sejarah 

Kaum Samin adalah sekumpulan orang suku Jawa pengikut ajaran 

Samin. Samin Surosentiko (Blora, 1850-1907) menyebarkan ajaran Samin 

sejak 1890. Pada dasarnya ia mengajarkan tuntunan untuk melawan 

kompeni Belanda. Selama 17 tahun, ia berhasil menghimpun kekuatan yang 

luar biasa, dan menjadikan mereka salah satu musuh Belanda yang paling 

berbahaya di tanah Jawa. Pada tahun 1914,Belanda mengadakan 

pembersihan terhadap kaum Samin (dikenal sebagai geger Samin). Mereka 

menyerang dan membakar desa-desa pusat pertahanan kaum Samin di Jawa 

Tengah dan di Jawa Timur. Banyak kaum Samin terbunuh, sedangkan yang 

selamat tercerai berai. Selanjutnya, Belanda melarang ajaran Samin dan 

mengancam masyarakat yang menyembunyikan mereka 

(http://puslit.petra.ac.id/journals/architecture/ -mudah2an msh nge-link : 

2007). 

Wong Samin, begitu orang menyebut mereka. Masyarakat ini 

adalah keturunan para pengikut Samin Soersentiko yang mengajarkan 

sedulur sikep, dimana dia mengobarkan semangat perlawanan terhadap 

Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan adalah 

menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat 

pemerintah kolonial. Masyarakat ini acap memusingkan pemerintah 

Belanda maupun penjajahan Jepang karena sikap itu, sikap yang hingga 

sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok diluarnya. Masyarakat 

Samin sendiri juga mengisolasi diri hingga baru pada sekitar tahun 1970 
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mereka baru tahu Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar 

sampai pantura timur Jawa Tengah, namun konsentrasi terbesarnya berada 

di kawasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masing-

masing bermukim di perbatasan kedua wilayah. Jumlah mereka tidak 

banyak dan tinggal di kawasan pegunungan Kendeng di perbatasan dua 

propinsi. Kelompok Samin lebih suka disebut wong sikep, karena kata 

Samin bagi mereka mengandung makna negatif. Orang luar Samin sering 

menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, suka mencuri, menolak 

membayar pajak, dan acap menjadi bahan lelucon terutama dikalangan 

masyarakat Bojonegoro. Pokok ajaran Samin Surosentiko (nama aslinya 

Raden Kohar, kelahiran Desa Ploso Kedhiren, Randublatung, tahun 1859, 

dan meninggal saat diasingkan ke Padang, 1914) diantaranya: 

a. Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak 

membeda-bedakan agama, yang penting adalah tabiat dalam hidupnya. 

b. Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan irihati dan jangan 

suka mengambil milik orang lain. 

c. Bersikap sabar dan jangan sombong. 

d. Manusia harus memahami kehidupannya, sebab roh hanya satu dan 

dibawa abadi selamanya. 

e. Bila orang berbicara, harus bisa menjaga mulut, jujur dan saling 

menghormati. Orang Samin dilarang berdagang karena terdapat unsur 

‘ketidakjujuran’ didalamnya. Juga tidak boleh menerima sumbangan 
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dalam bentuk apapun (www. WorldPress.com :2007). 

Secara umum masyarakat Suku Samin atau keturunannya 

mempunyai sifat jujur bahkan lebih jujur dari masyarakat non Samin hal ini 

tercermin dalam salah satu sifatnya yaitu, apabila melihat atau menemukan 

suatu barang dijalan, maka akan dibiarkan, karena barang itu bukan barang 

miliknya sehingga pantang bagi mereka untuk mengambilnya atau bahkan 

memilikinya. Ada aturan-aturan atau hukum tersendiri bagi masyarakat 

Samin di dalam menjalani hidupnya yang semua itu tercantum dalam Serat 

Jamus Kalimasada (Suripan, 1996:19).  

Satu-satunya tindakan kriminal atau tindak pidana yang sering 

dilakukan oleh masyarakat Suku Samin menurut KUHP adalah pencurian 

kayu jati namun menurut mereka, hal ini bukanlah suatu pencurian karena 

mereka merasa bahwa kayu jati di hutan adalah warisan dari nenek 

moyangnya, sehingga mereka bebas mengambilnya. Pencurian kayu jati 

terjadi secara besar-besaran setelah terjadinya era reformasi dimana 

masyarakat keturunan Suku Samin meresa dibodohi, yaitu dengan melihat 

tingkah laku atau perbuatan dari aparat Polisi Kehutanan atau Perhutani 

yang bertindak tidak sewajarnya. “Kamu Ngedan”. Maka kamipun juga 

ikut “Ngedan”. Demikan kata mereka yang artinya sama-sama melakukan 

perbuatan pencurian kayu jati, jadi mereka ikut perbuatan dari para pegawai 

Perhutani yang seenaknya juga mengambil hasil hutan terutama kayu jati 

untuk kepentingan pribadi. Selain itu, faktor lain yang membuat masyarakat 

Suku Samin atau keturunannya mencuri kayu jati adalah bahwa mereka 
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masih diterima oleh masyarakatnya (sukunya), walaupun mereka telah 

mencuri kayu jati sebanyak mungkin (Mardiyono, 2000 : 31-33). 

7.  Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam Konsep Masyarakat Samin  

Salah satu suku bangsa yang masih ada, tumbuh dan berkembang di 

Indonesia adalah masyarakat suku Samin yang sampai saat ini 

keberadaannya tinggal sedikit. Masyarakat suku Samin ini mempunyai 

perilaku yang menurut masyarakat umum dikatakan sebagai masyarakat 

yang agak berbeda sedikit sifatnya dari masyarakat lain di Indonesia, seperti 

”membangkang” (bandel), ”nyengkak” (membentak-bentak), ”nggendeng” 

(pura-pura gila), sehingga masyarakat suku Samin mendapat tanggapan dan 

penilaian yang negatif dari masyarakat lainnya. Dalam kehidupan 

masyarakat suku Samin memiliki ajaran-ajaran untuk mengatur tatanan 

hidup masyarakat suku Samin itu sendiri.  

Ajaran-ajaran suku Samin itu sendiri dimulai pada tahun 1859, di 

sebuah dukuh Ploso, Kadiren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora 

dengan kelahiran seorang bocah laki-laki hasil buah perkawinan antara 

Raden Surowijoyo dengan Kusumaningayu, yang diberi nama ”Raden 

Kohar” (Suripan, 1996:13). Karena masih keturunan bangsawan maka oleh 

bapaknya Raden Kohar kecil digembleng atau dibekali dengan ilmu-ilmu 

kebangsawanan, cerita-cerita pewayangan sampai dengan melakukan ”Tapa 

Brata” dan ”Prehatin” serta ilmu agama. Sehingga Raden Kohar pada 

akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang pandai, cerdik dan setelah 

dewasa menjadi seorang guru ilmu kebatinan dan seorang pemimpin agama 
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dengan nama ”Samin Surosentiko” atau ”Samin Surontiko”. Disinilah cikal 

bakal lahirnya ajaran Samin yang pada mulanya hanya mempunyai 

pengikut sebatas pada lingkungan dimana Samin Surosentiko mengajarkan 

ilmu-ilmunya. 

Kemudian pada tahun 1890, Samin Surosentiko mencoba untuk 

mengembangkan ajarannya, sehingga ia harus pindah menuju desa Klopo 

Dhuwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dan mulailah ia 

mengembangkan ajarannya. Ajaran Samin Surosentiko meliputi : 

a. Ajaran Perlawanan Tanpa Kekerasan 

Yaitu dengan menolak segala kewajiban terhadap Belanda dengan 

melakukan aksi diam, tidak mau membayar pajak, menolak untuk 

menggembala ternak bersama, berperilaku ”nggendeng” (pura-pura 

gila), ”mbangkang” (pura-pura tidak tau atau acuh) dan lain-lain, 

sehingga oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai sikap 

yang bodoh, tolol, keras kepala dan gila. Akhirnya julukan tersebut 

meluas, baik dikalangan pemerintah Belanda maupun di dalam 

masyarakat dan akhirnya diterima secara umum oleh masyarakat, 

termasuk orang-orang yang belum mengetahui seluk beluk tentang 

ajaran Samin yang sebenarnya. 

b. Ajaran Perilaku  

Yaitu suatu ajaran tentang bagaimana manusia harus berperilaku 

agar selamat di dunia dan akhirat. Ajaran ini berpedoman pada buku 
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atau ”Serat Jamus Kalimasodo” yaitu serat yang diperoleh oleh Samin 

Surosentiko pada waktu melakukan semedi di desa Klopo Dhuwur. 

Serat atau buku tersebut terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu :   

1). Serat  Punjer Kawitan 

Artinya buku perihal silsilah keluarga yang pokok dan utama. 

Berpedoman dari buku tersebut, Samin Surontiko menganjurkan dan 

menyuruh para pengikutnya untuk melawan pemerintah kolonial 

Belanda, karena tanah jawa bukan milik Belanda, tanah Jawa adalah 

milik ”Wong Jowo” (orang Jawa) sehingga masyarakat menolak 

untuk membayar pajak, bebas menebangi pohon yang ada dihutan 

karena warisan dari leluhur. 

2). Serat Pikukuh Kasajaten  

Yaitu suatu buku atau Serat Pikukuh diatur tentang larangan-

larangan dalam perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan 

perceraian. 

3). Serat Uri-Uri Pambudi 

Yaitu buku tentang bagaimana manusia bertingkah laku yang 

baik. Buku atau serat uri-uri pambudi berisi tentang ajaran :  

a) Angger-angger Pratikel (hukum tingkah laku) 

Serat ini berisi larangan bagi warga Samin dalam berbuat 

jahat, berbicara kotor, iri pada orang lain dan mencuri. 
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b).  Angger-angger Pangucap (hukum berbicara) 

Serat ini berisi bahwa orang berbicara harus meletakkan 

pembicaraannya antara angka lima, tujuh dan, sembilan artinya 

kita harus memelihara mulut kita dari kata-kata kotor, tidak 

sopan dan kata-kata yang menyakiti hati orang lain.  

c). Angger-angger Lakonono (hukum tentang apa-apa harus 

dijalankan) 

Serat ini berisi orang Samin selalu sabar dan sifat sabar 

tersebut diperoleh dengan latihan berupa ” prehatin”, ”topo 

Broto”, semedi” dan lain-lain. 

4). Serat Jati Jawi  

Buku atau serat ini berisi tentang kemuliaan hidup di akherat. 

Dalam buku tersebut diceritakan pula tentang ”hukum karma”, yaitu 

manusia akan menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, 

perbuatan baik akan di balas dengan kebaikan dan perbuatan jahat 

akan berakibat tidak baik pula, seperti falsafah yang mereka yakini 

yaitu ”becik ketitik ala ketoro, sopo qoroh bakal qrowoh, sopo 

salah bakal seleh” yang artinya perbuatan yang baik atau buruk 

akan kelihatan, siapa yang dusta akan cacat dan siapa yang salah 

akan kalah. 
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5). Serat Lampahing Urip 

Yaitu berisi tentang perjalanan hidup manusia berupa ajaran; 

mencari hari baik untuk mendirikan rumah, bertanam, 

melangsungkan ”brokahan” dan lain-lain. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah logika berfikir dari penulis mengenai obyek 

yang dikaji. Logika-logika penulis inilah yang menjadikan obyek yang dikaji 

penulis menjadi runtut dan jelas asal muasalnya. 

Logika berfikir penulis berawal dari adanya tindak pidana pencurian di 

masyarakat Suku Samin desa Klopoduwur adanya tindak pidana tersebut harus 

diselesaikan secara formal (pengadilan) yaitu diselesaikan di pengadilan oleh 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) atau, diselesaikan secara informal 

(kekeluargaan) yaitu diselesaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat suku 

Samin sendiri.  

Adapun kerangka pikir dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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Terjadi Tindak Pidana Pencurian 

 Masyarakat Suku Samin Desa Klopo Dhuwur 
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora 

 
Formal (Pengadilan) 

Informal 
(Kekeluargaan) 

Polisi, Hakim, Jaksa 

KUHP 
KUHAP 

Tokoh-tokoh 
Masyarakat 

Adat-istiadat 
Penyelesaian Tindak 

Pidana Pencurian 

Harmoni 
Masyarakat Samin 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian adalah ”suatu cara atau langkah yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya” (Arikunto, 1997:151). Dengan 

kata lain metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang cara yang digunakan untuk mengadakan suatu penelitian. 

A. Metode Pendekatan  

Karena fokus utama dalam penelitian ini mengkaji penyelesaian 

terhadap tindak pidana pencurian, maka metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu ”suatu penelitian yang 

menekankan pada hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah 

hukum yang berlaku dalam masyarakat”. Di dalam pendekatan penelitian 

secara ilmiah, dituntut untuk dilakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu 

dengan tata urutan yang tertentu pula sehingga tercapai pengetahuan yang 

benar atau logis. Cara ilmiah tersebut merupakan syarat mutlak untuk 

timbulnya ilmu, yang dapat diterima oleh akal dengan berpikir ilmiah. Untuk 

dapat berpikir ilmiah ini maka akan dilalui dengan tiga tahap meliputi : 

1. skeptik, yaitu upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta 

terhadap setiap pernyataan. 

2. analitik, yaitu kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap 

permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi 

masalah utama dan sebagainya. 
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3. kritik, yaitu berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya 

selalu obyektif. Untuk itu maka dituntut agar data dan pola berpikirnya 

selalu logis (Soemitro,1988: 35-36). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. 

Dalam penelitian ini, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi 

di masyarakat melihat pula peraturan perundang-undangan sebagai aspek 

hukum dan landasan hukum didalam penelitian. Penelitian ini juga 

menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan adanya sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Data sekunder dibidang hukum yang dapat 

dibedakan menjadi beberapa bagian, meliputi: 

1. bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

meliputi: 

a. norma dasar Pancasila 

b. peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR 

c. peraturan perundang-undangan 

d. badan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat 

e. yurisprudensi 

f. traktat 

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer. 
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3. bahan hukum tersier, adalah bahan-baahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soemitro,1988: 

10-12). 

Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini, dapat mengetahui 

bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law 

enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-

permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping 

itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagi bahan dalam penyusunan suatu 

peraturan perundang-undangan.  

B. Fokus Penelitian 

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus. Penentuan fokus suatu 

penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi 

studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan (Moleong 2002:62). 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terhadap para 

tokoh masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora dan penegak hukum  dalam wilayah hukum Banjarejo, 

Kabupaten Blora untuk mengetahui bagaimana cara-cara penyelesaian tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Suku Samin tersebut kaitannya dengan 

perkembangan jaman.  
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi 

penelitian ini adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun 

lokasi penelitian ini yaitu di Suku Samin Desa Klopoduwur dan Kantor 

Kepolisian Sektor Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa 

Tengah. 

D. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1.   Sumber Data Primer 

  Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 2002:112). Sumber 

data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara 

kepada tokoh-tokoh mastarakat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 

Banjarejo, Kabupaten Blora yang menangani penyelesaian tindak pidana 

pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora dan penegak hukum diwilayah hukum Kecamatan 

Banjarejo. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan 

menyelesaikan data primer. Lofland dan Lofland (1984:47) menyebutkan 

bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data utama, data 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan sumber data 

(Moleong, 2002:112). 

Moleong menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku 

dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi (Moleong  2002:113). 

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan adanya suatu sumber data. 

Adapun yang menjadi subyek sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a) Tokoh-tokoh masyarakat di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora. 

b) Aparat penegak hukum di wilayah hukum hukum Kecamatan Banjarejo. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam analisis akhir, berbagai tuntutan khusus yang diletakkan pada 

data oleh penelitian  teoritis dan konseptual ini adalah yang memungkinkan 

pembedaan pemikiran-pemikiran ini sebagai masalah, sehingga penyusunan 

skripsi dengan judul Penyelesaian Yuridis-Sosiologis Terhadap Tindak Pidana 

di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora ini 

membutuhkan data-data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer 

                a. Wawancara/ Interview 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 1998:57). 
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Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menggali data yang mengenai 

bagaimana penyelesaian secara yuridis-sosiologis terhadap tindak 

pidana pencurian khususnya di Suku Samin Desa Klopo Dhuwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang telah terjadi dan Kantor 

Polisi Sektor Banjarejo, Kabupaten Blora. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

a.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk membaca, mencatat 

literatur yang berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Suku Samin Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora baik yang dilakukan secara 

formal maupun secara informal. 

 b.  Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

tindakan pemerintah Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora yang berupa buku, transkip, surat kabar 

atau agenda yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana 

pencurian baik secara formal maupun informal ini. 

F. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data ke 

dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 
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dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data ( 

Moleong, 1998:103). 

 Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan 

diseleksi untuk kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini model analisis yang 

digunakan adalah model analisis kualitatif, yang dimaksud dengan metode 

analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis. Data dekriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh 

responden secara lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai suatu yang utuh, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk 

laporan penelitian/laporan Skripsi (E.W. Burgess dalam Doekanto, 1986:32). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo. 

Di Suku Samin, dalam pengaturan hukumnya jarang menggunakan 

sumber hukum tertulis, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, melainkan di dalam masyarakat adat Samin menggunakan 

sumber hukum tidak tertulis dari hukum adat, tetapi dengan perkembangan 

zaman tidak menutup kemungkinan masyarakat Suku Samin dalam 

pengaturan hukumnya menggunakan sumber hukum tertulis. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : adanya penyuluhan-penyuluhan 

yang diberikan oleh pihak kepolisian bersama kepala desa Klopoduwur 

kepada masyarakat Samin untuk melibatkan aparat kepolisian dalam 

menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Suku Samin. Pentingnya 

peranan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Suku 

Samin.walaupun tingkat kejahatan di desa tidak begitu besar seperti di kota 

tatapi peranan polisi di Suku Samin sangatlah penting. Letak Suku Samin 

yang tidak jauh dari pusat kota Blora dapat dgambarkan sebagai berikut : 

         1.  Keadaan Umum Desa Klopoduwur 

a. Keadaan Geografis 

Desa Klopoduwur merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Banjarejo,yang terletak dibagian selatan kota Blora 7 km. 
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Desa Klopouwur dibatasi oleh : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gedong 

Sari,Banjarejo,Blora. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sidomulyo, Jipan, Bolo 

dan, Hutan Jatinegara. 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sumber Agung, Banjarejo, 

Blora. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blora. 

Desa Klopoduwur mempunyai Luas wilayah 687.705 Ha yang yang 

terbagi menjadi 6 (enam) dukuh yaitu : Klopoduwur, Wotrangkol, 

Bandong Kidul, Bandong Geneng, Sale, dan Sumengko. Sedangkan 

iklim di wilayah ini sama dengan daerah-daerah lain di pulau Jawa 

yang beriklim musim. Demikian pula di desa Klopoduwur. Setiap 6 

(enam) bulan mengalami musim penghujan yaitu pada bulan Oktober 

–Maret dan, 6 (enam) bulan terjadi musim kemarau pada bulan 

April-September . Secara umum keadaan tanah di desa Klopoduwur 

merupakan tanah kapur dengan tingkat kesuburan sedang, keadaan 

air sangat tergantung pada musim penghujan (sumber : Kontor Desa 

Klopoduwur, 2007). 

b.  Keadaan Demografis 

      Status kewarganegaraan penduduk desa Klopoduwur 100% 

sebagai warganegara Indonesia. Komposisi penduduk desa 
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berdasarkan jenis pekerjaan atau mata pencaharian adalah 

sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini  

Tabel 1 : Komposisi Penduduk Desa Klopoduwur Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan  

     No Jenis pekerjaan Jumlah (orang) 

1 Petani  870 

2 Buruh Tani 412 

3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 58 

4 Swasta  17 

5 Tukang  15 

6 ABRI 2 

           Sumber data : Kantor Desa Klopoduwur 

        Dari data di atas menunjukkan bahwa kebanyakan Desa 

Klopoduwur mengandalkan mata pencaharian dari alam, yaitu 

sebagai petani, dengan sistem tadah hujan. Pada musim penghujan 

mereka menanami tanah pertanian dengan padi dimusim kemarau 

dengan jagung. Masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur dengan 

menggarap tanah pertaniannya secara gotong-royong atau bersama-

sama. Selain bertani masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur juga 

berternak hewan yang sekaligus digunakan sebagai alat transportasi 

dan untuk membajak sawah. Hewan yang biasa diternak antara lain 
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sapi dan kerbau. Selain itu juga ayam tetapi masih dalam skala kecil 

dan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dalam sistem perdagangan 

masyarakat Suku Samin menggunakan sistem barter atau tukar 

menukar barang.  

  Dengan masuknya ilmu pengetahuan dan pendidikan maka 

pencaharian masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur mulai 

beraneka ragam seperti pegawai negeri sipil, pedagang dan, ABRI. 

Bagi pemuda yang sudah mengenyam pendidikan mereka tidak mau 

hidup sebagai petani tetapi lebih memilih pergi keluar kota untuk 

mencari mata pencaharian disana. Di kota mereka bekerja sebagai 

pedagang musiman, apabila mereka masih ada pekerjaan tentu masih 

disana tetapi apabila di kota tidak ada pekerjaan mereka pulang dan 

bertani. 

Tabel 2 : penggolongan yang didasarkan pada tingkat jumlah 

sarana pendidikan masyarakat Klopoduwur. 

No Daftar  Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak 4 buah 

2 Sekolah Dasar 3 buah 

3 Sekolah Menengah Pertama  - 

4 Sekolah Menengah Atas  - 

5 Perguruan Tinggi - 
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6 Madrasah  4 buah 

           Sumber data : Kontor Desa Klopoduwur 

 Dari data di atas yang dilihat dari jumlah sarana pendidikan 

bahwa masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur relatif rendah dari 

tingkat pendidikannya. Hal ini berpengaruh terhadap pola 

pengetahuan dan wawasan mereka. Di dalam masyarakat Suku 

Samin Desa Klopoduwur sudah mengenal atau sudah menerima 

sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan seperti masyarakat desa 

lainnya di kabupaten Blora. Tetapi sekarang ini tingkat masyarakat 

Suku Samin Desa Klopoduwur pada umumnya sampai SLTP dan 

perguruan tinggi sangat sedikit persentasenya. Pada waktu lalu 

masyarakat suku Samin Desa Klopoduwur dan masyarakat Suku 

Samin pada khususnya “enggan” untuk bersekolah. Hal itu sebagian 

besar disebabkan faktor perekonomian mereka dan juga disebabkan 

kesadaran mereka tentang arti pentingnya pendidikan untuk bekal 

masa depan masih kurang, dikarenakan masuknya sistem pendidikan 

masyarakat Samin mulai meninggalkan ajaran-ajaran leluhur mereka 

dan hidup sebagaimana masyarakat Desa Klopoduwur pada 

umumnya. 

     Adapun mayoritas penduduk Desa Klopoduwur adalah 

beragama Islam, kecuali masyarakat Samin yang menganut ajaran 

kebatinan atau kejawen atau bisa disebut agama adam 

(Manunggaling Kawulo Gusti). Ajaran tersebut termuat dalam serat 
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uri pembudi, yang artinya buku tentang pemeliharaan tingkah laku 

manusia yang berbudi, sedangkan sekarang ini, masyarakat 

keturunan Samin menjadi pemeluk agama Islam yang taat hal ini 

dapat terlihat dalam tabel yang menggambarkan jumlah sarana 

tempat beribada yang ada, disetiap dukuh di Desa Klopoduwur 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. sarana peribadatan 

No Dukuh Mesjid 
Musholla 

1 Bandong Kidul 1 buah 3 buah 

2 Sale 1 buah 3 buah 

3 Klopo Duwur 1 buah 3 buah 

4 Wotrangkul - 1 buah 

5 Bandong Geneng 1 buah 3 buah 

6 Semengko 1 buah 2 buah 

Sumber data : Kantor Desa Klopoduwur 

2.  Adat Istiadat    

 Desa Klopoduwur merupakan desa yang mayoritas agama Islam, 

ternyata kebiasan-kebiasaan atau tradisi Jawa yang dikenal dengan istiah 

“Kejawen” masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa dan pemuka agama 

masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur mengenai kebiasaan adat 
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atau tradisi yang masih berlaku, antara lain : 

Adanya upacara-upacara yang dilakukan dalam kehidupan 

seseorang, semenjak ia berada dalam kandungan ibunya sampai lahir dan 

setelah ia meninggal dunia. Upacara-upacara tersebut antara lain : 

a. Sewaktu anak masih dalam kandungan ibunya, yaitu ketika usia 

kandungan sudah menginjak 7 (tujuh) bulan, maka diadakan upacara 

selamatan yang disebut dengan istilah Jawa “Mitoni” 

b. Setelah lahir dan bayi tersebut berusia lima hari maka diadakan 

selamatan lagi, yang disebut dengan “sepasar”. 

c. Setelah bayi menjadi dewasa, dan telah mendapatkan calon 

jodohnya, maka diadakan upacara lamaran yaitu dengan cara 

pmberian sesuatu sebagai tanda ikatan pertunangan dari pihak pria 

kepada pihak wanita baru setelah itu baru diadakan upacara 

pernikahan. 

 

d. Demikian pula terhadap orang yang telah meninggal dunia, 

dilakukan upacara-upacara selamatan bagi yang meninggal dunia 

seperti: upacara selamatan tujuh hari setelah orang meninggal dunia, 

selamtan empat puluh harinya, selamatan yang ke seratus harinya 

sampai upacara selamatan yang terakhir bagi yang meninggal dunia, 

yaitu yang keseribu harinya, orang yang meninggal dunia. 

Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan 
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sosial karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau kelompok warga 
masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan akan pulih kembali 
bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah 
dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar adat. Dalam masyarakat adat Suku 
Samin, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi 
pelanggaran adat oleh seorang atau kelompok warga maasyarakat yang 
bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana 
reaksi mayarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau 
dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Busmar Muhammad memberikan definisi 
tentang delik adat sebagai suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau 
kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau menggangu 
keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial 
terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan 
yang demikian akan  mengakibatkan reaksi adat (Muhammad, 1983 : 67). 

Tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur 

deselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Suku Samin, seperti 

yang dikemukakan oleh bapak Suradi selaku sekertaris desa Klopoduwur 

(wawancara pada tanggal 27 Juli 2009) menyatakan bahwa “sebenarnya 

orang Samin asli itu tidak mau mencuri” pencurian di Suku Samin itu 

banyak dilakukan oleh orang-orang yang bukan asli orang Samin, karena di 

Suku Samin telah terjadi percampuran budaya yaitu terjadinya perkawinan 

orang Samin dengan orang di luar Samin sehingga warga masyarakat yang 

tinggal di Suku Samin tidak hanya orang asli keturunan Samin. Dengan 

adanya modernisasi inilah mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat 

Suku Samin karena adanya tindak pidana pencurian di Suku Samin. Seperti 

yang dikemukakan oleh Mbah Kimo sesepuh warga masyarakat Suku Samin 

desa Klopoduwur menyatakan bahwa pencurian yang terjadi di Suku Samin 

hanyalah pencurian dengan kerugian materi yang kecil misalnya pencurian 

hewan ternak dan hasil panen. Apabila terjadi pencurian di Suku Samin dan 

tertangkap basah oleh warga masyarakat maka pelaku pencurian tersebut di 
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arak keliling desa, dan setelah itu di bawa kerumah kepala desa. Setiba di 

rumah kepala desa pelaku pencurian, korban pencurian, dan tokoh 

masyarakat seperti (kepala desa dan perangkatnya beserta sesepuh desa) 

duduk bersama-sama dalam satu meja dan disaksikan oleh warga 

masyarakat Suku Samin untuk membahas permasalahan pencurian yang 

terjadi di Suku Samin dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 

korban mengenai sebab-sebab mengapa si pelaku melakukan tindak pidana 

pencurian. Beberapa tokoh-tokoh desa memberikan pertanyaan secara 

beregantian dan maemberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat 

Samin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku pencurian. 

Setelah pelaku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tokoh-

tokoh masyarakat dan warga masyarakat Samin, maka tokoh masyarakat 

memberikan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa : 

 

1. pelaku tindak pidana pencurian wajib memberikan ganti kerugian 

atas barang yang dicuri, misalnya pelaku mencuri seekor ayam maka 

pelaku harus mengganti dengan seekor ayam. 

2. pelaku wajib meminta maaf  kepada korban pencurian, tokoh-tokoh 

masyarakat dan warga masyarakat Samin. 

3. pelaku tindak pidana pencurian membuat pernyataan atau berjanji 

untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan didepan 

korban perncurian, tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat 
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Samin.  

4. penyerahan ganti rugi barang diberikan kepada korban dengan 

disaksikan tokoh masyarakat. 

5. pelaku tindak pidana pencurian, akan dikucilkan oleh warga 

masyarakat Suku Samin atas perbuatan yang ia lakukan.  

6. apabila pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya 

lagi, maka sesuai dengan hukum Adat Samin, pelaku tersebut harus 

meninggalkan Suku Samin (Hasil wawancara dengan Mbah Kimo 

pada tanggal 27 Juli 2009 di Desa Klopoduwur). 

Pada waktu Samin Surosentiko masih hidup dan menyebarkan 

ajaran-ajaran Samin maka di Suku Samin tidak pernah terjadi pencurian, 

walaupun dengan adanya modernisasi di Suku Samin mengakibatkan hal 

yang negatif yaitu adanya pencurian, tetapi juga banyak mengakibatkan hal-

hal yang positif, misalnya : 

1. masyarakat Samin sedikit demi sedikit tidak menutup diri dengan 

pemerintah       Indonesia, sehingga masyarakat Samin sudah 

membayar pajak terhadap pemerintah, 

2. masyarakat Samin sadar akan pentinggnya pendidikan sehingga 

warga masyarakat Samin mulai menyekolahkan anak-anak mereka, 

3. perkawinan yang dilakukan masyarakat Samin sudah mulai 

dicatatkan di kantor urusan agama. 
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Penyelesaian tindak pidana di Suku Samin diselesaikan menurut 

hukum adat yang berlaku di Suku Samin yang dipimpin oleh Bapak Setyo 

Agus Widodo sebagai Kepala Desa dan Sesepuh (mbah Kimo) Desa 

Klopoduwur. Sifat kepercayaan masyarakat Suku Samin yang takut dengan 

aparat membuat mereka lebih mempercayai aparat Desa dalam meyelesaikan 

masalah. Mereka tunduk tokoh-tokoh Desa, apapun hasil keputusan sidang 

Desa mereka mematuhinya. Walaupun penyelesaian tindak pidana 

diselesaikan secara kekeluargaan, bagi siapa yang melakukan tindak pidana 

pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur di beri sanksi adat menurut 

hukum adat yang berlaku di Suku Samin Desa Klopoduwur. Sanksi adat 

yang diberikan  pada orang yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu : 

orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan diketahui oleh 

masyarakat maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat Suku 

Samin, orang tersebut sudah tidak lagi dianggap sebagai warga masyarakat 

Samin. Apabila ada acara-acara di desa tersebut seperti acara syukuran desa, 

pertemuan-pertemuan antar masyarakat desa maka orang yang melakukan 

tindak pidana pencurian tidak lagi diundang hadir dalam acara-acara 

tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suradi sebagai sekertaris 

Desa Klopoduwur (wawancara pada tanggal 27 Juli 2009). 

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal 

ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechtsherstel) jika hukum itu 

dilanggar (Supomo, 1983:67). Perbuatan-perbuatan yang berhubungan 



58 

 

 

dengan hukum adat, sering disebut dengan “delik adat”. Suatu pelanggaran 

atau delik adalah setiap gangguan segi atau satu (eenzijdig) terhadap 

keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang 

kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang 

merupakan satu kesatuan (segerombolan, tindakan demikian itu 

menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh 

hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan 

dapat dan harus dipulihkan kembali.  

Terganggunya keseimbangan masyarakat dapat terjadi bukan saja 

terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat hukum 

adat memiliki alam pikiran yang komunalis dan religius yang kuat. Alam 

pikiran masyarakat hukum yang demikian itu memandang kehidupan ini 

sebagai sesuatu yang homogen dalam hal mana kedudukan manusia adalah 

sentral. Manusia merupakan bagian dari alam semesta (makro kosmos), 

tidak terpisah dari pencipta-Nya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan bersatu 

dengan lingkungan alam serta lingkungan sesamanya, semua itu saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi dan berada dalam suatu 

keseimbangan yang senantiasa harus dijaga. Jika suatu ketika keseimbangan 

dirasakan terganggu baru segera dipulihkan dari bebrapa pandangan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa delik adapt adalah semua perbutan atau 

kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, 

keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik 

hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang, 
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sekelompok orang, maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu 

sendiri, perbutan mana dipandang dapat menimbulkan keguncangan karena 

mengganggu keseimbangan kosmos. Serta, menimbulkan reaksi dari 

masyarakat berupa sanksi adat. 

Definisi tentang delik adat pada pokoknya terdapat empat unsur 
penting yaitu : 

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau 
pengurus adat sendiri. 

2. Perbuatan itu bertantangan dengan norma-norma hukum adat. 

3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan, kerena 
menggangiu keseimbangan dalam masyarakat. 

4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi 
adat. (Soepomo,1979: 111) 

Lahirnya atau timbulnya suatu delik dalam sistem hukum adat serupa 
dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis, suatu 
peraturan mengenai tingkah laku manusia (rule of behavior). Pada suatu 
waktu mendapat sifat hukum  pada ketika petugas pun yang bersangkutan 
mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan hukum atau 
pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran 
peraturan itu. Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang 
statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang 
statis. (Soepomo, 1979: 111-112).  

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum 

adat apabila perbutan itu bertentangan dengan aturan atau keinginan-

keinginan masyarakat hukum adat setempat. Setiap ketentuan hukum adat 

dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan 

yang baru. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dianggap 

bertentangan dengan norma-norma hukum adat, akan lahir dan berkembang 

dan kadang kala akan hilang (dianggap tidak bertentangan dengan hukum 

adat), karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat, misalnya pada 
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Suku Samin pada masa penjajahan Belanda bagi siapa yang mengambil kayu 

jati di hutan, tidak dikategorikan sebagai pencurian dan tidak mendapat 

sanksi adat. Akan tetapi, sejak tahun 1990-an bagi masyarakat Samin yang 

mengambil kayu jati di hutan hal itu dianggap sebagai tindak pidana 

pencurian, sehingga si pelaku pencurian diberi sanksi adat.  

Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas 

sebagaimana disebut oleh sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita 

yaitu yang mengharuskan adanya suatu Undang-Undang yang mengatur 

perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh 

dilakukan, sebagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Delik adat itu 

terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 

karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagi perbuatan yang 

tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang akan dapat 

mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam 

masyarakat.  

Adanya delik adat tergantung dari empat faktor, meliputi : 

1. Sampai seberapa jauh adat tadi dapat diterima oleh masyarakat 
sebagai suatu yang sewajarnya memang demikian; 

2. Kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada waktu 
yang lalu mengenai kasus-kasus yang sama 

3. Sifat dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat  

4. Kebebasan hakim dalam mengutus suatu perkara (Soedarto, 1975: 
31) 

Ketergantungan delik adat pada keempat faktor tersebut di atas, 

menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dipecahkan. Delik adat lahir 
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apabila pada suatu ketika petugas hukum adat mempertahankan suatu 

ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, terhadap orang yang melanggar 

peraturan itu, atau dalam tindakan petugas hukum adat merupakan 

pencegahan atas pelanggaran ketentuan tersebut.  

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada 

perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang 

berupa pidana. Sejalan dengan ini maka tiap undang-undang hukum pidana 

memuat dua hal yang pokok : 

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
memungkinkan penngadilan yang menjatuhkan pidana. Jadi disini 
seolah-olah Negara menyatakan pada umum dan juga kepada 
penegak hukum perbuatan-perbutan apa yang dilarang dan siapa 
yang dapat dipidana. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengemukakan dan 
mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang 
melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana 
modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana tetapi juga apa yang 
disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 
perbuatan-perbuatan yang merugikannya (Sudarto, 1975 : 30).  

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), 

diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib 

tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat 

karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab 

itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat 

oleh masyarakat melalui Pengurus adatnya.  Adapun sifat dari hukum pidana 

adat yaitu : 
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1. Menyeluruh dan menyatukan  

Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling 

berhubungan, dimana yang satu dianngap bertautan atau dipertautkan 

dengan yang lain, maka yang satu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan 

yang lain. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang 

bersifat pidana yang harus diperiksa hakim pidana dengan pelanggaran 

yang bersifat perdata yang harus diperiksa hakim perdata. Begitu pula 

tidak dibedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau 

kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat 

sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya 

bersifat menyeluruh berdasarkan segala fatkor yang mempengaruhinya.     

2. Ketentuan yang terbuka 

Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi 

sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuan selalu terbuka untuk 

semua peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang penting 

dijadikan ukuran  menurut hukum adat adalah rasa keadilan menurut 

kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, 

waktu dan tempat. Hukum ketentuan adat itu didasarkan pada tradisi 

yang menurut hukum adapt berlaku, tetapi dalam cara penyelesaiannya 

akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, 

oleh karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan yang baru.    

3. Membeda-bedakan permasalahan  

Apabila terjadi pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata 
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perbutan dan akibatnya, tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang 

dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam 

mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa nenjadi berbeda-beda. 

Pelanggaran yang dilakukan anggota kerabat raja adat atau orang-orang 

terkemuka didalam masyarakat akan lebih besar akibat hukumannya dari 

pada pelanggaran yang dilakukan oleh orang biasa, oleh karena para 

anggota keluarga kerabat raja atau para pemuka masyarakat tingkat 

pengetahuan dan kemampuan lebih banyak dari pada orang biasa.  

4.   Peradilan dengan permintaan 

  Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya 

permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak 

yang dirugikan atau dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak 

adil. Oleh karena permintaan adat tidak mengkhususkan adanya jabatan 

kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Walaupun dilingkungan 

masyarakat ada tugas penjaga keamanan ”jagabaya” fungsi dan 

peranannya tidak sama dengan jabatan penegak hukum dalam sistim 

kehakiman yang terpisah-pisah. 

5.   Tindakan reaksi atau koreksi 

    Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi 

juga dapat dikenakan pada kerabatnya/keluarganya bahkan mungkin 

juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk 

mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Hadikusuma, 1984: 22-
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25). 

Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukum sendiri, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah 

kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun 

temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber 

hukum tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan-peraturan 

yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya. 

Sanksi adat didalam hukum pidana adat dapat ditemukan bebrapa 

definisi. Menurut Emile Durkheim, sanksi adat adalah reaksi sosial yang 

berupa hukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai 

maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat 

menjadi tidak boleh sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud 

(Soepomo, 1979: 122). 

Lesquikkier, di dalam disertasinya Het Adat Delicteurecht in de 

magische wereldbeschouwing mengemukakan bahwa reaksi adat ini 

merupakan tindakan-tindakan  yang bermaksud mengambalikan ketentraman 

magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial 

yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat (Soepomo, 1979: 122). 

Dengan mengikuti pandangan para Sarjana di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa sanksi adat atau disebut pula dengan reaksi adat ataupun 

koreksi adat, adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk 

mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang 
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bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. 

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting 

ialah adanya penguatan terhadap terciptanya suatu keseimbangan 

(Eventwicht, harmonie) antar dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan 

manusia seluruhnya dan orang-seorang, antara persekutuan dan teman 

masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut 

merupakan pelanggaran hukum dan petugas wajib mengambil tindakan-

tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum 

(Soepomo, 1979: 122). 

Mengenai jenis-jenis sanksi, Pandecten van het adatrecht bagian X 

yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik (adat 

strafrecht) yang diterbitkan tahun 1936, memuat daftar nama-nama delik 

adat dan menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik adat itu di 

berbagai-bagai lingkaran hukum adat di Indonesia. Tindakan-tindakan 

sebagai reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat berbagai 

lingkaran hukum tersebut, adalah misalnya : 

1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam pelbagai rupa seperti 

paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan. 

2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang 

sakti sebagai pengganti kerugian rohani. 

3. Selamatan (korban), untuk membersihkan masyarakat dari segala 

kotoran gaib. 
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4. Penutup malu, permintaan maaf. 

5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati. 

6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata 

hukum. (Soepomo, 1979: 114-115). 

Didalam hukum pidana adat meskipun tidak ditetapkan secara tegas, 

juga dikenal asas yang di dalam hukum pidana dinamakan “Geen Straf 

Zonder Schuld” atau tidak dipidana bila tidak ada kesalahan, karena hukum 

pidana adat selalu memandang pada patut tidaknya seseorang diberi sanksi. 

Bilamana seseorang tidak melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang telah disepakati bersama, tentu tidak pantas untuk dikenakan 

sanksi, sebab dia tidak melakukan kesalah apa-apa. Hukum pidana adat 

memandang hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang pantas 

diberikan sanksi sesuai berat ringan kesalahan yang diperbuatnya. 

Adressat (sasaran) dari Hukum Pidana Adat yang berlaku dari norma 

hukum, adalah warga masyarakat dan alat-alat perlengkapan negara, 

misalnya Hakim, Jaksa, Polisi, Jurusita, dan lain sebaginya. Kepada mereka 

diharapkan untuk bertindak laku seperti apa yang dipandang patut oleh 

norma itu atau sebaliknya. Demikian pula alat perlengkapan negara harus 

menaati norma hukum (Soedarto, 1977: 29-30) 

Hukum pidana adat hanya berlaku terhadap warga masyarakat adat 

dan prajuru (pengurus) masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan 
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lingkaran berlakunya hukum adat yang ada. Hukum Pidana Adat Samin 

misalnya berlaku pada orang Suku Samin, tidak berlaku bagi masyarakat 

Indonesia lainya. Hukum Pidana Adat tersebut akan tetap berlaku, selama 

masyarakat hukum adat itu masih ada dan tetap mempertahankannya. 

Semuanya itu sangat bergantung pada desa (tempat), kala (waktu) dan prata 

(keadaan) artinya apabila pada suatu waktu dan dalam keadaan tertentu oleh 

masyarakat adat setempat, suatu perbuatan yang semula tidak dilarang dapat 

merupakan delik, meskipun tadinya tidak ada peraturan yang melarangnya, 

bilamana pada saat itu ditetapkan oleh petugas hukum, bahwa perbuatan itu 

memperkosa perimbangan hukum, memperkosa keselamatan masyarakat 

dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Demikian pula 

sebaliknya apabila tidak ada anggapan masyarakat sesuai perasaan 

keadilannya bahwa perbuatan itu menentang hukum, menimbulkan 

kegoncangan dan tidak keseimbangan kosmis, maka perbuatan tersebut pada 

tempat, waktu, dan keadaan tertentu itu tidak boleh dikenai sanksi lagi. 

Hukum Pidana Adat berlaku terhadap anggota-anggota warga 

masyarakat adat dan orang-orang diluarnya yang terkait akibat hukumnya 

(Hilman Hadikusuma, 1984: 29). Hukum Pidana Adat berlaku di lapangan 

hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan 

rokhani (Hadikusuma, 1984: 30). 
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B. Peranan Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Suku 

Samin  

Masyarakat Samin adalah masyarakat petani yang miskin. Kemiskinan 

itu bukan harta benda, akan tetapi kemiskinannya berupa budaya, misalnya 

sejarah, kesenian adat astiadat, dan lain sebagainya menurut Kartomiharjo 

dalam bukunya Titi Mufangati , Biasanya masyarakat Samin itu tinggal 

mengelompok bersama di luar masyarakat umum, di suatu wilayah atau daerah 

tertentu. Nama Samin berasal dari kata Samin Surosentiko (Surontiko). Samin 

Surosentiko dilahirkan 1859 di Desa Ploso, Kadiren sebelah utara 

Randublatun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samin Surosentiko dalam 

hitungan kerabat keturunan Pangeran Kusumoningayu atau Kanjeng Pangeran 

Arya Kusumowinahyu. Pangeran Kusumonihwahyu adalah Raden Adipati 

Broto Diningrat yang memerintah di Kabupaten Sumoroto (sekarang 

Tulungagung). Samin Surosentiko seorang petani lugu yang memiliki tanah 

Sawah seluas 3 are bau atau 5(lima) are, 1 (satu) bau ladang dan 6 (enam) ekor 

sapi. Ia bukan tergolong petani miskin. Ayahnya bernama Raden Surowijoyo 

yang dikenal sebagai Samin sepuh dan bekerja manjadi Bromocorah untuk 

kepentingan orang banyak yang miskin, di daerah Bojonegara. 

Nama asli Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, kemudian diubah 

menjadi Samin. Nama Samin dipilih karena lebih bernafas kerakyatan. Samin 

Surosentiko anak kedua dari 5(lima) bersaudara kesemuanya laki-laki. Di 

desanya Samin Surisentiko disamakan dengan Bima Sena (Werkudoro), putra 
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kedua dari 5 (lima bersaudara kesemuanya laki-laki, yakni Pandawa dalam 

mitologi wayang. 

Sekitar tahun 1890 pada waktu itu berumur 31 tahun, Samin Surosentiko 

mulai menyebarkan ajarannya. Para pengikutnya orang-orang satu desa. 

Dengan laku tapabrata, dia memperoleh wahyu kitab ”Kalimosodo”. Sejak 

mendapat wahyu kitab Kalimosodo itu pengikut Samin Surosentiko bertambah 

banyak. Kali ini tidak hanya terbatas dari desanya sendiri, tetapi juga orang-

orang yang berasal dari desa-desa yang lain (luar dasa sendiri). 

Pada hari-hari berikut pengikut Samin Surosentiko makin berkembang, 

bertambah banyak. Pada bulan Januari 1903, residen Rembang melaporkan 

bahwa pengikut Samin (Saminist) berjumlah sekitar 772 orang di desa-desa 

Blora Selatan, sebagian di wilayah Bojonegara. Ada juga pengikut Samin dari 

Ngawi dan Grobogan. Kemidian pada tahun 1906 pengikut Samin sebagian 

besar dari wilayah Rembang. Penyebaran ajaran Samin di wilayah ini 

dilakukan oleh menantu laki-laki Samin, yakni Surokidin dan Karsiah. 

      Ditahun berikutnya pengikut Samin mencapai jumlah 3000 orang. 

Didengar kabar pada 1 Maret 1907 orang Samin akan mengadakan perlawanan 

terhadap pemerintahan Belanda. Karena kabar ini kontrolir Belanda 

melakukan penangkapan atas sejumlah orang Samin yang pada waktu itu akan 

mengadakan selamatan (selametan) salah satu keluarga di kedungtuban. 

Selametan kerabat ini dianggap bahwa orang-arang Samin sedang mengadakan 

persiapan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Saat itu Samin 

Surosentiko tidak ada ditempat karena sedang berada di Rembang. Kemudian 
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Samin Surosentiko diintrogasi dan bersama delapan pengikutnya ditangkap 

dan diasingkan ke Sumatera. Dipengasingan, Padang Sumatera Samin 

Surosentiko meninggal dalam status tahanan (1914).  

    Samin surosentiko dalam setiap menyampaikan ajaran kepada pengikut-

pengikutnya dengan cara ceramah (sesorah) di rumah atau ditanah lapang hal 

ini dilakukan dengan cara demkian karena orang Samin tidak tau menulis dan 

membaca. Pokok-pokok ajaran Samin itu sebagai berikut :  

1. gama iku gaman adam pangucape, man gaman lanang (agama adalah 

senjata atau pegangan hidup). 

2. aja drengki srei, tukar padu, dahpen, kemeren, aja kutil jumput bedhog 

nyolong (jangan mengganggu orang, jangan betengkar, jangan suka iri 

hati, jangan suka mengambil milik orang lain). 

3. sabar lan trokal empun ngatos drengki srei, empun ngantos riyo sapada, 

empun nganti pek pinepek, kutil jumput bedhog, napa malih bedhog 

colong, napa milik barang, nemu barang teng ndalan mawon kulo 

simpangi     (berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan menggangu 

orang, jangan takabur, jangan mengambil milik orang lain, apalagi 

mencuri mengambil barang sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan 

dijahui). 

 

4. wong urip kudu ngerti uripe sebab urip siji digawa salawase (manusia 

hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup = roh hanya satu dan 
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dibawa abadi selamanya). 

5. wong nom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku sukma 

ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan 

niku nggih. Kedah sabar lan trokal sing diarah turune. Dadi ora mati 

nanging kumpul sing urip. Apik wong, salawase dadi wong (kalau anak 

muda meninggal dunia, rohnya dititipkan ke roh yang hidup. Bayi yang 

nangis itu tanda bertemunya roh dengan raga. Karena itu roh orng 

meninggal, hanya menanggalkan pakaiannya. Manusia hidup harus sabar 

dan tawakal untuk keturunannya. Jadi roh itu tidak mati, melainkan 

berkumpul dengan roh yang masih hidup. Sekali orang itu berbuat baik, 

selamanya orang itu akan menjadi baik). 

6. pangucap saka lima bundhelane ono pitu lan pangucap saka sanga 

bundhelane ana pitu (ibarat orang berbicara dari angka lima dan berhenti 

pada angka tujuh = merupakan isyarat atau sumbol bahwa manusia 

berbicara harus menjaga mulut) (Mufangati,2004:23-24). 

   Prinsip ajaran-ajaran Samin Surosentiko itu, pada hakikatnya 

menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia, kehidupan yang sempurna 

dan juga kehidupan manusia yang tidak sempurna. Ajaran-ajaran itu 

digunakan sebagai pedoman bersikap dan tingkah laku atau perbuatan–

perbuatan manusia, khususnya orang-orang Samin agar selalu hidup dengan 

baik dan jujur untuk anan keturunan kelak. Ajaran-ajaran itu pada intinya, 

yang hingga kini masih diugemi atau dilakukan. Ajaran Samin itu dihayati 

oleh setiap orang Samin.Ajaran itu adalah memberikan tuntunan dan 
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membimbing manusia untuk berbuat baik dan jujur tidak boleh panjang 

tangan, membenci sesama menyakiti orang lain. Mereka percaya bahwa 

dengan melakukan ajaran Samin Surosentiko akan terlepas dari ”Hukum 

Karma”. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman sesuai dengan 

perbuatannya. Setiap orang Samin meyakini betul adanya hukum Karma 

tersebut karna itu untuk bebas dari Hukum Karma ini manusia harus  

”Melakoni sabar trokal, Sabare dieling-eling, trokale dilakoni” 

(Melaksanakan sabar tawakal, sabarnya selalu diingat, diwakalnya 

dijalankan). Dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun selalu 

ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesama dan 

menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, 

juga orang lain. Masyarakat Samin menganut agama Adam itu, dikenal 

sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau dipengaruhi faham lain. 

Kejujurannya ini merupakan wujud ajaran Samin Surosentiko tentang nilai-

nilai kehidupan yang mereka terima. Mereka mendalami, menghayati ajaran-

ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang baik 

dan jujur. ”Pangucap saka lima bundhelane ana pitu pangucap saka sanga 

bundelane ana pitu”, ”wong urip kudu ngerti uripe, sebab urip digawa 

selawase”. Karena itu masyarakat luar (bukan saminisme) menyebutnya 

”samin”. Orang-orang Samin sendiri tidak suka dikatakan ”wong samin”. 

Sebab nama Samin dikonotasikan dengan arti perbuatan yang tidak terpuji : 

1. Dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak. 

2. Sering membantah dan menyangkal peraturan yang telah ditetapkan  
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3. Sering keluar masuk penjara 

4. Sering mencuri kayu jati 

5. Perkawinannya tidak dilakukan menurut tata cara agama islam, menurut 

Prasongko dalam bukunya Titi Mufanganti.  

    Saminisme lebih suka menyebut dirinya ”wong sikep”. Dalam  hal ini 

masyarakat Samin mengenal istilah : ”Wong Sikep kukoh Nabi Adam” (orang 

sikep sangat kuat pertalian laki-laki dan perempuan). Sikep dapat diartikan 

sebagai orang mempunyai rasa tanggung jawab atau orang yang bertanggung 

jawab oleh sebab itu orang samin lebih suka kalau disebut sebagai ”Wong 

Sikep” artinya ”orang yang bertanggung jawab; suatu sebutan untuk orang 

yang berkonotasi baik dan jujur. Bagi masyarakat Desa Klopoduwur lebih 

suka menyebut dirinya ”Wong paniten” (Mufangati, 2004:26) 

   Paham Samin tidak membeda-bedakan agama menurut anggapan mereka 

semua agama itu baik, apakah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Budha. Karena itu orang samin tidak pernah mengingkari agama atau 

membenci agama. Bagi mereka yang penting manusia itu sama saja, sama 

hidup dan tidak berbada dengan yang lain. Hanya perjalanan hidupnya yang 

berbeda, perbuatan dan pekertinya. Perbuatan dan pekerti manusia itu ada dua, 

yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk jadi orang bebas melilih satu 

diantara dua perbuatan itu. Bagi orang Samin yang penting dalam hidup 

adalah tabiatnya. Sekalipun ia seorang Ulama, Priyanyi, beragama, apabila 

tabiatnya tidak baik, ya buruk pekertinya (Mufangati, 2004:27). 
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   Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Samin menjalankan 

aktivitas kehidupannya tidak berbeda dengan masyarakat di luar Suku Samin 

seperti aktivitas bertani yang juga dalam masyarakat di luar Suku Samin yang 

banyak dilakukan hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah 

sebagai petani, tetapi dalam menjalankan kehidupan masyarakat Suku Samin 

memiliki ajaran-ajaran yang mengatur tata kehidupan masyarakat Suku Samin. 

Ajaran-ajaran tata Kehidupan masyarakat Suku Samin ini tidak dimiliki oleh 

masyarakat di luar Suku Samin. Ajaran-ajaran tata kehidupan tersebut yaitu : 

 1.  Ajaran Perlawanan Tanpa Kekerasan 

   Yaitu dengan menolak segala kewajiban terhadap Belanda dengan 

melakukan aksi diam, tidak mau membayar pajak, menolak untuk 

menggembala ternak bersama, berperilaku ”nggendeng” (pura-pura gila), 

”mbangkang” (pura-pura tidak tahu atau acuh) dan lain-lain, sehingga 

oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai sikap yang bodoh, 

tolol, keras kepala dan gila. Akhirnya julukan tersebut meluas, baik 

dikalangan pemerintah Belanda maupun di dalam masyarakat dan 

akhirnya diterima secara umum oleh masyarakat, termasuk orang-orang 

yang belum mengetahui seluk beluk tentang ajaran Samin yang 

sebenarnya. 

2.  Ajaran Perilaku  

  Yaitu suatu ajaran tentang bagaimana manusia harus berperilaku 

agar selamat di dunia dan akhirat. Ajaran ini berpedoman pada buku atau 
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”Serat Jamus Kalimasodo” yaitu serat yang diperoleh oleh Samin 

Surosentiko pada waktu melakukan semedi di desa Klopoduwur. Serat 

atau buku tersebut terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu :   

 a.  Serat  Punjer Kawitan 

Artinya buku perihal silsilah keluarga yang pokok dan utama. 

Berpedoman dari buku tersebut, Samin Surontiko menganjurkan dan 

menyuruh para pengikutnya untuk melawan pemerintah kolonial 

Belanda, karena tanah jawa bukan milik Belanda, tanah Jawa adalah 

milik ”Wong Jowo” (orang Jawa) sehingga masyarakat menolak untuk 

membayar pajak, bebas menebangi pohon yang ada dihutan karena 

warisan dari leluhur. 

             b.  Serat Pikukuh Kasajaten  

Yaitu suatu buku atau Serat Pikukuh diatur tentang larangan-

larangan dalam perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan perceraian. 

 

 

c. Serat Uri-Uri Pambudi 

Yaitu buku tentang bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. 

Buku atau serat uri-uri pambudi berisi tentang ajaran :  

1).   Angger-angger Pratikel (hukum tingkah laku) 

 Serat ini berisi larangan bagi warga Samin dalam berbuat jahat, 
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berbicara kotor, iri pada orang lain dan mencuri. 

2).   Angger-angger Pangucap (hukum berbicara) 

 Serat ini berisi bahwa orang berbicara harus meletakkan 

pembicaraannya antara angka lima, tujuh dan, sembilan artinya 

kita harus memelihara mulut kita dari kata-kata kotor, tidak 

sopan dan kata-kata yang menyakiti hati orang lain.  

3).   Angger-angger Lakonono (hukum tentang apa-apa harus 

dijalankan) 

 Serat ini berisi orang Samin selalu sabar dan sifat sabar tersebut 

diperoleh dengan latihan berupa ” prehatin”, ”topo Broto”, 

semedi” dan lain-lain. 

d.  Serat Jati Jawi   

Buku atau serat ini berisi tentang kemuliaan hidup di akherat. 

Dalam buku tersebut diceritakan pula tentang ”hukum karma”, yaitu 

manusia akan menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, 

perbuatan baik akan di balas dengan kebaikan dan perbuatan jahat 

akan berakibat tidak baik pula, seperti falsafah yang mereka yakini 

yaitu ”becik ketitik ala ketoro, sopo qoroh bakal qrowoh, sopo salah 

bakal seleh” yang artinya perbuatan yang baik atau buruk akan 

kelihatan, siapa yang dusta akan cacat dan siapa yang salah akan kalah. 

e.   Serat Lampahing Urip 

Yaitu berisi tentang perjalanan hidup manusia berupa ajaran; 
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mencari hari baik untuk mendirikan rumah, bertanam, melangsungkan 

”brokahan” dan lain-lain.    

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Setyo Agus Widodo sebagai 

Kepala Desa Klopoduwur bahwa ajaran-ajaran yang dijelaskan diatas tersebut 

masih berlaku sampai sekarang dan digunakan sebagai pedoman hidup oleh 

masyarakat Desa Klopoduwur. Walapun ajaran-ajaran tersebut tidak secara 

tertulis harus ditaati oleh masyarakat Desa Klopoduwur tetapi ajaran tersebut 

sudah menjadi ajaran yang secara turun temurun mengakar dalam diri 

masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur. 

Selain ajaran- ajaran tata kehidupan, masyarakat Suku Samin juga 

memiliki prinsip hidup yang sangat teguh. Prinsip hidup ini benar-benar 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip masyarakat Suku Samin 

tersebut yaitu ”wong nandor mesti ngundoh”, ”wong utang mesti mbayar”, 

dan ”wong nyileh mesti mbalekno”. Dari prinsip tersebut yang berarti orang 

menanam pasti memetik hasilnya, orang hutang pasti membayar, dan orang 

meminjam pasti mengembalikan. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa 

baik buruknya perbuatan kita, pasti ada akibatnya bagi kita di kemudian hari. 

Selama kita berbuat buruk, kemudian pasti kita pasti menerima akibat yang 

buruk pula bagi kita. Sebaliknya, selama kita berbuat baik, kita akan 

mendapatkan hal-hal yang baik dan bisa hidup dengan aman, lancar, dan 

damai. Dengan kepercayaan tersebut masyarakat Suku Samin menjadi takut 

untuk berbuat kejahatan dan kriminal lainnya, termasuk dalam hal mencuri. 

Tapi sayangnya, ketika mereka mengambil kayu di hutan, mereka meyakini 
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bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak pencurian. Mereka menganggap 

bahwa kayu-kayu di hutan merupakan milik umum dan semua boleh 

memilikinya. Dengan menjalankan ajaran-ajaran tata kehidupan dan prinsip-

prinsip hidup yang sangat teguh seperti yang diuraikan diatas tersebut sebagai 

peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

pencurian di Suku Samin. Seperti yang dikemukakan oleh Mbah Kimo 

sesepuh Desa Klopoduwur menyatakan bahwa ”nek ajaran-ajaran Wong 

Samin iku ditindakno ora ono wong maling, nek wong Samin asli iku yo mesti 

nindakno ajaran-ajaran Samin mau,seng ora gelem nindake iku wong sing ora 

keturunan asli Samin” seperti yang dikatakan oleh Mbah Kimo yaitu kalau 

ajaran-ajaran Samin itu dilakukan maka tidak akan ada pencurian, kalau orang 

Samin asli itu selalu menjalankan ajaran-ajaran kehidupan Samin, yang tidak 

mau menjalankan ajaran-ajaran Samin adalah orang-arang yang bukan 

keturunan asli Samin atau orang-orang pendatang di Suku Samin. Karena 

adanya warga masyarakat Samin yang menikah dengan warga masyarakat di 

luar masyarakat Samin maka banyak pendatang-pendatang dari masyarakat 

diluar Samin yang menjadi atau bertempat tinggal di Suku Samin. Namun hal 

ini tidak menjadikan alasan masyarakat asli Samin untuk tidak menjalankan 

ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip hidup yang teguh karena dengan 

menjalankan hal itu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan untuk 

menciptakan kehidupan yang aman dan tentram sehingga tidak terjadi 

pencurian di Suku Samin. (Hasil wawancara dengan Mbah Kimo sesepuh 

Suku Samin Desa Klopoduwur, pada tanggal 10 Juli 2009). 
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C. Pengakuan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Masyarakat Samin 

Dalam Hukum Negara Indonesia. 

Di Suku Samin, penyelesaian tindak pidana pencurian diselaikan 

berdasarkan hukum adat masyarakat Samin dan juga dapat diselesaikan 

menggunakan hukum positif Indonesia yang berlaku. Penyelesaian tindak 

pidana pencurian berdasarkan hukum positif Indonesia meliputi beberapa 

tahap, yaitu :  

1. Laporan atau Pengaduan 

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban 

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah 

atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 

 Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan 

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 

menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana 

aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). 

2.  Penyelidikan 

   Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan : “Penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-

undang ini”. 
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 Yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Dalam Pasal 1 

angka 4 disebutkan : Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik 

Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk 

melakukan penyelidikan. 

 Dalam Pasal 4 KUHAP juga ditentukan bahwa penyelidik adalah 

setiap pejabat polisi negara republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya 

dalam Pasal 5 disebutkan : 

a.  Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 : 

1) karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b) mencari keterangan dan barang bukti; 

c) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

2) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan 

dan penyitaan; 

b) pemeriksaan dan penyitaan surat; 

c) mengambil sidik jari dan memotret orang; 

d) membawa dan menghadapkan orang pada penyidik. 
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b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada 

penyidik”. 

3.  Penyidikan  

 Pengertian Penyidikan dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya ( Pasal 1 angka 2 KUHAP). 

 Berdasarkan rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dapat 

diambil kesimpulan bahwa tugas utama penyidikan adalah : 

a. mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut membuat tentang 

tindak pidana yang terjadi; 

b. menemukan tersangka. 

Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak 

pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai : 

a. tindak pidana apa yang dilakukan; 

b. kapan tindak pidana itu dilakukan; 

c. dengan apa tindak pidana itu dilakukan; 

d. bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 

e. mengapa tindak pidana itu dilakukan; 

f. siapa pembuatnya (Suryono Sutarto, 2005 : 46). 
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Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Yang dimaksud penyidik 

adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 

untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Wewenang 

penyidik dari POLRI adalah: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab 

(Pasal 6 angka 1 huruf a  KUHAP). 

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dikatakan berlaku di seantero 

dunia. Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai 

penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih di Indonesia, dimana 
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polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda 

dengan negara-negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda 

(Hamzah, 2000:78).  

 Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sesuai 

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam 

pelaksanaannya tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik POLRI (Pasal 6 angka 1 huruf b KUHAP). 

 Perlu dibedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu. 

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia 

yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik indonesia 

berdasarkan syarat kepangkatan sesuai peraturan pemerintah (Pasal 10 

KUHAP). Wewenang penyidik pembantu sama dengan penyidik hanya 

saja mengenai penahanan wajib didasarkan atas pelimpahan dari penyidik. 

4.  Penangkapan dan Penahanan 

Pengertian penagkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila 

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

(KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP dinyatakan bahwa 

perintah penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti 
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alat yang cukup menurut Suryono Sutarto harus ditafsirkan adanya 

minimum dua alat bukti. Hal ini sesuai asas yang dikenal dalam hukum 

acara pidana yaitu unus testis nullus testis atau Een getuige is geen getuige 

(satu saksi bukan saksi) (Suryono Sutarto, 2005 : 58). 

  Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang (KUHAP) (Pasal 1 angka 21 KUHAP). 

5.  Penuntutan 

 Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan penuntutan adalah 

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pengertian penuntut umum disini 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 

6 huruf b KUHAP). Sedangkan pengertian jaksa  menurut Pasal 1 angka 6 

huruf a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang  oleh Undang-

undang (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum menurut 

Pasal 14 KUHAP adalah : 
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a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau pembantu penyidik; 

b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan 

memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari 

penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 

d. membuat surat dakwaan; 

e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan; 

g. melakukan penuntutan; 

h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut undang-undang; 

j. melaksanakan penetapan hakim. 

6.   Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri 

 Setelah Pengadilan Negeri (PN) menerima surat pelimpahan 

perkara dari penuntut umum dalam hal ini kejaksaan negeri, maka ketua 
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pengadilan mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang dari 

pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan 

Negeri (KPN) berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan 

wewenangnya maka KPN menunjuk seorang hakim yang akan 

menyidangkannya. Jika KPN berpendapat bahwa perkara pidana yang 

dimaksud bukan wewenangnya maka KPN menerbitkan “surat penetapan” 

mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri yang bersangkutan 

menangani perkara. Setelah dibuat surat penetapan tersebut maka berkas 

pelimpahan dikembalikan lagi ke penuntut umum (Pasal 148 KUHAP). 

Apabila ternyata penuntut umum berkeberatan atas dikeluarkannya surat 

penetapan tersebut maka penuntut umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah penetapan tesebut diterimanya dapat mengajukan perlawanan 

kepada pengadilan tinggi (PT) yang di wilayah hukum PN yang 

bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari dan pengadilan tinggilah yang 

berhak memutuskan (Pasal 149 KUHAP). 

 Dalam keputusannya pengadilan negeri adalah digolongkan 

pengadilan tingkat pertama. Apabila pihak terdakwa tidak menerima 

keputusan PN dapat mengajukan banding ke PT selanjutnya sampai ke 

MA yang merupakan upaya hukum biasa terakhir. Apabila diperlukan 

masih ada peninjauan kembali untuk upaya hukum luar biasa. 

  Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sagiman sebagai Kanit Reskrim  

Kepolisian Sektor Banjarejo menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana 

yang terjadi di Suku Samin dan diselesaiakan berdasarkan huhum adat Samin 
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belum pernah dilaporkan ke kantor polisi, hal ini dikarenakan tindak pidana 

yang terjadi di Suku Samin tergolong tindak pidana yang ringan dan tidak 

mengakibatkan kerugian yang besar seperti pencurian hewan ternak yang 

memang jumlahnya tidak banyak. Sehingga keputusan yang diberikan oleh 

aparat Desa benar-benar dipatuhi dan dijalankan oleh pelaku tindak pidana. 

Jadi di kepolisian Sektor Banjarejo belum pernah menerima loporan tindak 

pidana yang sebelumnya sudah diselesaikan oleh aparat desa, namun jika ada 

pelaporan dari masyarakat Samin mengenai tindak pidana pencurian yang 

sebelumnya sudah diselesaikan secara adat Suku Samin maka dari pihak 

Kepolisian akan tetap memproses kasus tersebut berdasarkan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Dengan demikian penyelesaian tindak pidana pencurian 

di Suku Samin tidak diakui oleh hukum negara Indonesia. Tindak pidana 

pencurian yang terjadi di Suku Samin desa Klopoduwur yang di laporkan ke 

kantor polisi sektor Banjarejo adalah pencurian sebuah sepeda motor yang 

dialami oleh Tarji bin Marto Jayus, umur 39 tahun yang beralamat di dukuh 

Wottrangkul Rt 03, Rw 01 Desa Klopoduwur, Banjarejo, Blora. Pencurian itu 

terjadi pada bulan Maret 2009. kronologis kejadiannya yaitu pada waktu sore 

hari sekitar pukul 17.00 WIB bapak tarji menaruh sepeda motornya diteras 

depan rumah. Setelah malam hari bapak tarji ingin memasukkan sepeda 

motornya ke dalam rumah, namun ketika bapak Tarji keluar ternyata sepeda 

motor miliknya sudah tidak ada di depan teras rumahnya. Setelah mendapati 

sepeda motor yang ia miliki tidak ada maka bapak Tarji melakukan laporan di 

kantor kepolisian sektor Banjarejo, bapak Tarji melakukan laporan ke Kantor 
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Kepolisian Sektor Banjarejo karena dia merasa bahwa barang yang miliknya 

yang hilanh adalah barang yang sangat berarti dan memiliki nilai materi yang 

banyak. 

Berdasarkan hasil wawancara diseebutkan bahwa pelaku tindak pidana 

pencurian di Desa Klopoduwur diselesaikan dulu secara hukum adat . Mereka 

mengadili pelaku pencurian berdasarkan hukum adat Suku Samin yang 

dipimpin oleh Kepala Desa dan Sesepuh Desa Klopoduwur. Sifat kepercayaan 

masyarakat Suku Samin yang takut dengan aparat membuat mereka lebih 

mempercayai aparat Desa dalam meyelesaikan masalah. Mereka tunduk pada 

aparat-aparat Desa, apapun hasil keputusan sidang Desa mereka mematuhinya. 

Peranan masyarakat Suku Samin dalam mencegah tindak pidana pencurian di 

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sangat besar. 

Dengan prinsip masyarakat Samin, yaitu ”wong nandor mesti ngundoh”, 

”wong utang mesti mbayar”, dan ”wong nyileh mesti mbalekno”. Dari prinsip 

tersebut yang berarti orang menanam pasti memetik hasilnya, orang hutang 

pasti membayar, dan orang meminjam pasti mengembalikan. Mereka 

mempunyai kepercayaan bahwa baik buruknya perbuatan kita, pasti ada 

akibatnya bagi kita di kemudian hari. Selama kita berbuat buruk, kemudian 

pasti kita pasti menerima akibat yang buruk pula bagi kita. Sebaliknya, selama 

kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dan bisa hidup 

dengan aman, lancar, dan damai. Dengan kepercayaan tersebut masyarakat 

Suku Samin menjadi takut untuk berbuat kejahatan dan kriminal lainnya, 

termasuk dalam hal mencuri. Tapi sayangnya, ketika mereka mengambil kayu 
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di hutan, mereka meyakini bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak 

pencurian. Mereka menganggap bahwa kayu-kayu di hutan merupakan milik 

umum dan semua boleh memilikinya, dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip 

hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Suku Samin masih dijalankan 

sampai sekarang. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa keadaan Suku Samin 

di Blora sangat menarik, terutama dalam keharmonisan bermasyarakat. 

Mereka hidup dengan tentram dan damai. Orang Samin dikenal sebagai orang 

yang lugu. Mereka menjaga tutur kata mereka. Mereka menjalankan apa yang 

mereka katakan dan kebanyakan cara berpikir mereka tidak menggunakan 

logika. Suku Samin patuh kepada Pemerintahan Desa. Mereka takut pada 

aparat Desa. Masyarakat Samin menghormati sekali aparat Desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Klopoduwur diselesaikan 

menurut hukum adat  masyarakat Samin, dan diselesaikan menurut hukum 

positif Indonesia. Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian material 

yang sedikit seperti hewan ternak ayam, kambing diselesaikan menurut 

hukum adat masyarakat Samin dan untuk tindak pidana yang 

mengakibatkan kerugian material yang banyak seperti kendaraan bermotor 

diselesaiakan menurut hukum positif Indonesia. 

  2.  Peranan masyarakat Suku Samin dalam mencegah tindak pidana pencurian 

di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sangat besar, 

dengan adanya prinsip-prinsip hidup dan ajaran-ajaran Samin yang 

dipegang teguh oleh masyarakat Suku Samin , dimana ajaran-ajaran itu 

berpedoman pada Serat Jamus Kalimosodo yaitu serat yang diperoleh 

Samin Surontiko pada waktu bersemedi di desa Klopoduwur yang terdiri 

dari beberapa ajaran yaitu ajaran perlawanan tanpa kekerasan, ajaran 

perilaku, serat uri-uri pambudi, serat jati jawi, Serat lampahing urip. 

Ajaran-ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah 

laku atau pebuatan manusia khususnya orang-orang Samin agar selalu 
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hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya kelak. Adat-istiadat 

yang dilakukan masyarakat Samin lebih bersifat islam kejawen dimana 

dalam masyarakat Suku Samin menjalakan upacara-upacara yang 

dilakukan dalam kehidupan seseorang, semenjak ia berada dalam 

kandungan ibunya sampai lahir dan setelah ia meninggal dunia. Upacara-

upacara tersebut antara lain : 

a. Sewaktu anak masih dalam kandungan ibunya, yaitu ketika usia 

kandungan sudah menginjak 7 (tujuh) bulan, maka diadakan 

upacara selamatan yang disebut dengan istilah Jawa “Mitoni” 

b. Setelah lahir dan bayi tersebut berusia lima hari maka diadakan 

selamatan lagi, yang disebut dengan “sepasar”. 

c. Setelah bayi menjadi dewasa, dan telah mendapatkan calon 

jodohnya, maka diadakan upacara lamaran yaitu dengan cara 

pmberian sesuatu sebagai tanda ikatan pertunangan dari pihak pria 

kepada pihak wanita baru setelah itu baru diadakan upacara 

pernikahan. Demikian pula terhadap orang yang telah meninggal 

dunia, dilakukan upacara-upacara selamatan bagi yang meninggal 

dunia seperti: upacara selamatan tujuh hari setelah orang 

meninggal dunia, selamtan empat puluh harinya, selamatan yang 

ke seratus harinya sampai upacara selamatan yang terakhir bagi 

yang meninggal dunia, yaitu yang keseribu harinya, orang yang 

meninggal dunia. 
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3.  Penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat 

Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora 

tidak diakui oleh hukum negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa 

setiap ada laporan yang diterima oleh pihak kepolisian sektor Banjarejo 

Kabupaten Blora harus ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah mengakui hukum yang hidup dan berkembang di 

masyarakat Suku Samin untuk pertimbangan penegakan hukum di 

Indonesia. Maka dengan ini, hukum adat yang berlaku di Indonesia 

patut untuk menjadi pertimbangan penegakan hukum, karena 

masyarakat adalah masyarakat yang majemuk yaitu masyarakat yang 

mempunyai berbagai macam adapt istiadat dan budaya yang berbeda-

beda.  

2. Pemerintah seyogyanya memberi peluang dan kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembangnya adat budaya dan kearifan lokal masyarakat 

Suku Samin. Karena adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Suku 

Samin merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh 

Bangsa Indonesia. 

3. Bagi masyarakat Samin untuk melestarikan dan menjaga adat istiadat 
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budaya Saminisme sehingga kebudayaan Saminisme tidak pudar oleh 

modernisasi zaman sekarang, serta bagi masyarakat Samin untuk tetap 

menjaga adat istiadat dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Samin 

Surosentiko.   
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